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Ala dà 191ª-Sessão não-de!iberativa 
·ém 16 de novembro de 1995 

1.!! Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Jos~ Samey e José Eduardo Outra 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Gil
vam Borges, procederá à iei~ra do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
. '. 

Submetendo à deliberação do Senado 
Federal a escolha de nomes indicados para 
cargos cujo provimento depende de sua pré-
via aquiescência: · 

MENSAGEM N2364, DE 1995 
(N~ 1.201/95, na origem) 

Excelenlíssimo Senhores Membros do' Senado 
Federal . . 

Nos termos do § 1•, ln fine, do artigo 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à. ap(Ova
ção de Vossas Excelências o nome de Carios Eve
raldo dos Santos, para compor o Trjbunai St.4Jerior 
do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Clas
sista T ernporário, representante dos trabalhadores, 
no triênio de 1995 a 1998, na vaga decorrente do 
término da investidura de Miguel Abrão Neto e em 
razão da renúncia manifestada por Maurício Montei
ro Sanf Anna, anteriormente indicado e aprovado por 
essa Casa · - · 

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

Brasma - DF, 1 o de novembro de 1995. - Fer
nando Henrique Cardoso. 

CURRICUWM VITAE 

I - Documentos de ldenti!icaçlio 
Nome: Carlos E:veraldo. ""~ R;;ntos 
Filiaçãf): Maria Olí't'is c;,,s Santas 
Data de Nascimenlo: 14-2:-60 
Ni>tura>: Garanhuns (PE) 
Estado Civil: Casado 

~ Carteira de Identidade: 2.123.017- SSP/PE 
CPF: 248.530.114-04 

--- Tíllio de Beitor: 17 4264 708/25 Zona 056 
Jõ;m:lereço: SQS 303 - Bloco H - Ap!'- 405. 
70336-080- Brasma- DF 

i I - Experiência Educacional 

1) Instrução 
1.1) Primário: Colégio Diocesano de Gara

nhuns, PE 
1.2) Secundário: 

... 1.2.1) Primeiro Ciclo: Colégio Padre Agobar, ae 
Garanhuns/PE · 

1.2.2) Segundo Ciclo: Colégio Padre Agobar, 
de Garanhuns/PE 

1.3) Superior: Faculdade de Foriilação de Pro
fessores de Garanhuns/PE 

Curso incompleto de Biologia 

III -Experiência Profissional 

Funcionário do Banco Real S/A, sendo admili
do em 19-11-81, tendo exercido as funções de Escri
turário e Caixa Executivo. 

..lV ~ .Atividades Sindicais 

1 - Eleita suplenie do Conselho Fiscal do Sin
dicato dos Bancários de Garanhuns e Região/PE, 
período de 1"-10-81 a17-11-87; 

2 - Beito Secretário-Geral do Sindicato dos 
Bancários de Garanhuns e Região/PE para o perío
do de 18-11-87 a 17-10-90; 

3 - EleHo Vice-Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Garanhuns e Região/PE para o perío
do de 18-10-90 a 17-10-95; 

4 - Eletto para a Diretoria do Escritório Regio
naf do Departamento lnlersindical de Eststistica e 
Estudos SóciO-Econômicos - DIEESEIPE, para o 
período de 12-11-91 a 11-12-92; 

5 - EleHo para a Diretoria da Confederaçl:!<l 
Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito 
- CONTEC, para o exercício de 18-9-93 a 18-9-96; 

6 - Eleito para Secretsria do DIAP - Departa
mento intersindical de. Assessoria P>i!rtan!K:ia~ P212 
o periodo de 25-10-93 a 25-11H'5; 
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7- Designado pelo Ministério do Trabalho para 
integrar o Conselho Deliberativo do Fundo de Ampa- . 
ro ao Trabalhador- CODEFAT, corno suplente, para 
o período de 1 0-11-93 a 8-2-96. 

Declaro, sob pena de responsabilidade, serem 
exalas e verdadeiras as informações aqui prestadas. 
- canos Everaldo dos Santos. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM NQ365, DE 1995 
(N'! 1.202195, na origem) 

ExcelentísSimos Senhõres Membros do Sena
do Federal 

Nos termos do § 1•. in fine, do artigo 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências o nome de Moacyr Ro
berto Tese h Auersvald, para compor o Tribunal Su
perior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista 
Temporário, representante dos trabalhadores, no 
triênio de 1995 a 1998. 

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

Brasília - DF, 1 o de novembro de 1995. - Fer
nando Henrique Cardoso. 

CURR/CULUM VITAE 

1. Dados Pessoais 
1. 1 Qualificação 
Nome: 
Moacyr RobertoTesch Auersvald- . 
Data de nascimento 
12-11-55 

Comercial: Rua_ Major Theolindo Ferreira Ri
bas, 3479- Boqueirão 

Telefone: 972-3799 
CEP: 81.670-11 O- Curitiba- PR. 

2. Documentos 
Identidade - Registro Geral 
953400 - Instituto de Identificação do Paraná 
CPF - Cadastro de Pessoa Física 
200.865.63~4 
Titulo Eleitoral 
313.031.706-04Zona 145 Seção 116 
COI - Certificado de Dispensa de Incorpora

ção do Exército 
160909-1 - Série L 
carteira de Trabalho e Previdência Social -

CTPS 
N2 37616-Série: 328 
carteira Nacional de Habilitação 
N2 031312361 Categoria 8 
N" do Registro 51.301.752-6 Data da Expedi

ção: 10-11-81 
_ Passaporte . 

N" CD 643629 Expedido em 23-5-90 - Valida-
de22-5-96 

PIS -Programa de Integração Social 
N• 1 02.637772-16 
carteira de Associado do Sindicato 
Matricula n'! 5129 

3. Histórico Escolar 
3.01 - Formação Primária 
Colégio Irmã Felícia- Santa Cecilia- SC 
3.02 - Formação Ginasial 
Ginásio EstaduSI Abraham Lincoln - Colombo 

.:.·PR 
.. Ginásio Normal Julio de Castilho- Santa Ceci-

lia-se 
Naturalidade: Colégio Estadual Prof. Victor do Amarai - Curi-
Caçador- SC - tiba - PR 
Nacionalidade: 3.03 -Formação 2" Grau 
Brasileira Técnic.o em Contabilidade- Colégio Comercial 
Filiação: Senhor Bom Jesus 
Moacyr de Jesus Auersvald 3.04- Formação Universitária 
Berta Carneiro Tesch Auersvald Três Semestres de Ciências Conlábeis - Fa-
Estado Civil: culdade Católica 
Separado Judicialmente 4. Atividades Profissionais 
Filhos: 4.01 Duratex S/ A Indústria e Comércio 
Alessandra Sulanita Herzer Von Auersvald 
Moisés Rycaom Alexandre Herzer Von Auersvald Endereço: Rodovia BR 116 KM O 
Endereços: Ramo de atividadé: Fábrica dE! Rações Balan-
Residencial: Rua Gonzalez Pecoclhe, 696 -· - - ceadas 

Jardim Aristocrata Período: 5-6-1972 a 2-9-1972 
Telefone: 283-4586 Cargo: Auxiliar de Escritório 
CEP: 83.030-200 São José dos Pinhais- PR Característica da Função: 
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Errú!ir notas de pedido de matéria prima 
4.2 Trans lguaçu-Empresa de Transporte 

Rodoviário Ltda 
Endereço: Rua Anne Frank, 333 - Vila Auer 
Curitiba- Paraná 
Ramo de atividade: Transportadora 
Período: 9-10-1972 a 14-1-1973 
Cargo: Auxiliar de Escritório 
Característica da Função: 
Serviços de arquivó de conhecimento de frete 
4.03 Rotramak- Recuperação e reforma de 

Máquinas Pesadas Ltda 
Endereço: Rua Frederico Maurer, 3480 - Bo-

queirão 
Curitiba - Parailá 
Ramo de atividade: Oficina Mecânica 
Período: 1-4-1974 a 31-1-1975 
Cargo: Auxiliar de Escritório 
Características dl! atividade 
- Controle das ordens de serviço - Depto. Pes

soal e afins. 
4.041ndústrias Qulmlcas Carbo Mafra S/ A 
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 

2684 Curitiba - Paraná 
Ramo de atividade: Indústria Química 
Cargo: Auxiliar de Custos 
Caracterfsticas das atividades 
levantamento de Custos dos Produtos Indus-

trializados 
4.05 Hotéis do Paraná S/ A - Hotepar 
Endereço: Rua DezembarQador Westephafen, 15 
Curititia- Paraná · · 
Ramo de atividade: Hotel - Escritório Central 
Período: 16-6-1975 a 17-7-1977 
Cargo: Assistente COnlábil 
Características das atividades: 
Contabilidade Geral 
4.06 Villanueva Hóteis e Turismo SI A - Pre-

sidente Hotel 
Endereço: Rua Desembargador Westphalen, 33 

Curitiba - Paraná 
Ramo de atividade: Hotel 

Período: 1-6-76(Ucenciado em 29-10-77 a pe
dido do Sindicato dos empregados no Comércio Ho
teleiro e Similares de Curitiba). 

Cargo: Assistente Conlábil - Contador 
Características das atividades: 
- Executar a Escrita Contábil - Administração 

de Pessoal. 
5. Atividades Sindicais 

5.1 Sindicato dos empregados no comércio 
hoteleiro e similares de Curitiba · 

Endereço: Rua São Francisco, 150 - 1/2J3 andar 
Telefone: 222-4451- Telefax: 232-1913 
Curibba- Paraná 
Período: 1977 a 1983 
Cargo: Diretor Secretário 
Ramo de atividade: Entidade Sindical 

· Resumo das atividl!des 
- Substih.ir o Presidente em seus i~imentos; 
- Participar das negociações Coletivas de T ra-

balho; 
- Promover Conciliações de Empregados e 

Empregadores; 
- Manter em ordem sob sua guarda documen-

tação pertinente a Secretaria 
Perlodo: 1983 a 1986 
Cargo: Diretor 2"- Tesoureiro 
ReSumo das atividades: 
.:;.Sunstituir o 12 Tesoureiro em seus impedi

mentos; 
- Participar das negociações Coletivas de 

Trabalho; 
- Promover Conciliações de Empregados e 

Empregadores. 
Perlodo: 1986 a 1969 
Cargo: Diretor Social 
Resumo das atividades: 
- Representar a Entidade em Solenidades; 
- Participar das negociações Coletivas de Tra-

balho; 
- Coordenar as diversas modalidades Cívico, 

.. SOCiais relativas as atividadelfSindicais. 
5.02 - Federaçao dos Trabalhadores no co

mércio do Estado do Paraná 
Endereço: Rua Marechal Hermes, 91 o - Cen

tro Cívico 
· T eielone: (041) 252-,6244 

Ramo de atividade: Entidade Sindical de Grau 
Superior 

Período: 1981 a 1987 

Cargo: Diretor 12 T esoureíro 

Resumo das Atividades: 

-Atender as finanças da Entidl!de 
- Promover negociações Coletivas de Trabalho 
- Outras atividades de interesse dos trabalha-

dores 

- Substituir o Diretor Secretário em suas au-
sências -

- Idealizador e Fundador da Entidàde acima 
mencionada 

5.03 - Contratuh - Confederaçao Nacional 
dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade 
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Endereço: S.D.S Edifício Venâncio III - 4"- An-
. dar Conjs. 41 0/414 

Telefone: (061) 321-ü496 
Rarro de atividade: Entidade Sindical de 32 Grau 
Período: Nov/88 á 27 de JuU95 
Cargo: Tesoureiro Geral 
Período: A partir de Agosto/95 assumiu a Pre

sidência da Contratuh 
5.4 - Membro Efetivo da J.R.P.S. (Junta de 

Rceursos da Previdência Social). 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1290 
Período: 1988 a 1991 
Cargo: Representante de Empregados 
Resumo das atividades: 
- Analisar, votar no colegiado Processos de 

Recursos contra a Previdência Social; 
5.5- Justiça do Trabalho 9. Regillo 
Endereço: Rua Vicente Machado, 400 
Período: 4/92 a 4/95 
Cargo: Suplente de Juiz Classista 3. J.C.J. 
Resumo das Atividades: 
- Substituir o Juiz C! assista Efetivo nas faltas e 

impedimentos 
-Analisar, Julgar e Votar no Colegiada Proces-

sos Trabalhistas 
- Procurar conciliar os Conflitos Trabalhistas 
5.6- Justiça do Trabalho 9" Regiao 
Endereço: Rua Vicente Machado, 400 
Período: 1/93 a 1196 
Cargo: Juiz Classista da 14'- J.C.J. 
Resumo das Atividades 
-analisar, Julgar e Votar no Colegiada Proces

sos Trabalhistas 
-Procurar conciliar os Conflitos Trabalhistas 
5.07 - Ajucla-IX - Associaçao dos Juízes 

Classistas da Nona Regiao 
Endereço: Rua Vicente Machado, 
Período: 
Cargo: 12 Secretário 
Resumo das Atividades 

6.0 Participações 
6.01 - I Encontro de Líderes Sindicalistas do 

Oeste · 
6.02 - 11 Encontro de Líderes Sindicalistas do 

Oeste 
6.03 - VIl Seminário Nacional sobre Normas 

Internacionais do Trabalho 
6.04- Conclui o I Curso Residencial de Educa

ção Sindical realizado pelo ICT- Intitulo Cultural do 
Trabalho 

6.05 - Curso de Relações Humanas efetivado 
. pela Dale Carnegie & Associates, lnc. 

6.06 - Curso de Orientação Sindical realizado 
na cidade de Praia Grande pelo Instituto Cultural do 
Trabalho 

6.07 - I Curso de Orientação Sindical realizado 
em Curitiba (Paraná) promovido pela Contratuh, sç
bre Aids, realizado em Praia Grande, promovido 
pela CONTRA TUH - Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade 

6.08 - Membro Efetivo na Comissão de. Alto 
Nível de Avaliação em Melhoria dos Sistemas Previ
denciârios - "CANASP" 

6.09 - Curso de Interpretação dos Benefícios e 
Serviços de Previdência Social 

6.1 O - I Jornada Paranaense de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho Rural 

6.11 - I Seminário Paranaense de Medicina do 
Trabalho e Engenharia de Segurança 

6.12 - I Congre&So Nacional dos Trabalhado
res no Comércio 

6.13 - I Curso de Orientação Sindical promovi
do pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio- CNTC 

6.14 - 11 Congresso Nacional dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade 

6.15 - I Plenária Nacional dos Trabalhadores 
em Turismo e Hospitalidade 

6.16- Congresso no México sobre a dívida ex
tema e soluções socialmente justas patrocinado pela 
IRO-FIET 6.17 - I Congresso Argentino - Brasileiro 
de Trabalhadores em Edifício e Limpeza sobre Mer
cosUI- realizado em Mar dei Plata- Argentina 

6.17 - Reunión de La Sección Profesional de 
Empleados de Servicio de lnmuebles de La Fie! -
Francfort- Alemanha 

6.18- Conferência Regional de La Iro Ret so
bre as prioridades da IROFIET para o ano 2000 com 
os Sindicatos fortes em favor da Justiça Social em 
São Francisco - 11 a 15 de Agosto de 1991 

6.19 - 222 Congresso da Ret - -19 a 23 de 
Agosto de 199{:.. São Francisco · -

6.20 - I Simpósio sobre El Mercosur, promovi
do pela lro-Ret, OIT 

-6.21- Membro de comissão Organizadora do I 
Encontro Nacional da Mulher-Trabalhadora em Tu
rismo e Hospitalidade promovido pela Contratuh 

6.22 - Membro de comissão Organizadora do I 
Encontro Nacional dos Empregados-em Hotéis pro
movido pela Contratuh 

6.23 - Membro da Comissão Organizadora do I 
Encontro Nacional dos Empregados em Edifícios 
promovido pela Contratuh 
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6.24 - I Congreso Argentino-Brasilero de T ra
bajadores de Edificios Y Limpieza Sobre Mercosur, 
adhrido Seccion Servicios e lnmuebles IRO-FIET, 
ralizado em Fevereiro na cidade de Mar dei Plata -
Argentina 

6.25 :.. 11 Congresso Brasileiro-Argentino de 
Trabalhadores em Edifício e Limpeza sobre Marco
sul realizado em Praia Grande- SP 

6.26 - III Encontro de Juízes Classistas da Jus
tiça do Trabalho realizado em Foz do lguaçu- PR. 

6.27 - I Conferência Mundial de La-Ret para 
Los T rabajadores de Los Servicios de lnmuebles 
realizado na cidade de Nova York- NY, nos dias 1Q 
a 3 de Dezembro de 1992 -

6.28 - Curso de Cálculos e Política Salarial no 
Processo Trabalhista, proferido pelo professor Jua
rez Varallo Pont, realizado pela Genesis Congressos 
e Eventos Lida., em Curitiba - PR, nos dia 15 a 17 
de abril de 1994 

6.29 - Participação na Palestra sobre a atua
ção do Juiz Classista na Justiça do Trabalho, proferi
da pelo Professor Antônio Manoel Teixeira Alho 
(Juiz do TRT - PR) realizado no dia 18 de Junho de 

. 1994 pela AJUCLA - Associação dos Juízes Clas
sistas da Justiça do Trabalho da Nona Região. 

6.30 - Participação na Palestra sobre atuação 
do Jt.iz Classista na Justiça do Trabalho, proferida 
pelos Doutores Ricardo Sampaio - Presidente do 
TRT- PR, Alberto Manentti - Delegado do Trabalho 
- PR, e Kristos Nicolas Canticas - Juiz Classista 
Aposentado. Juiz realizado no dia 27 de Agosto de 
1994 pela AJUCLA - Associação dos Juízes Clas
sistas da Justiça do Trabalho da Nona Região. -
Moacyr Roberto Tesch Auersvald. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM W. 366, DE 1995 
(N• 1.203/95, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena-
do Federal -

Nos termos do § 1 Q, in fine, do artigo 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências o nome de RICARDO 
AUGUSTO OBERLAENDER, para compor o Tribu
nal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de 
Ministro Classista Temporário, representante dos 
trabalhadores, AO triênio de 1995 a 1998. 

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

Brasília- DF, 10 de novembro de 1995.- Fer
nando Henrique Cardoso. 

-.RICARDO AUGUSTO OBERLAENDER 
Curriculum vitae 

Profissão: Advogado, Jornalista e Professor 
Universitário. 

Cargos ocupados: Diretor Procurador do Sindi
cato dos Empregados em Casas de Diversões, em 
Empresas de Turismo e em Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração de Imóveis do Rio 
de Janeiro. 

Diretor da Federação dos Empregados de Tu-
rismo e 1-fospitafidaae-âo-Rio âe Janeiio.-

Técnico de Nível Superior 11-C da Cia. de'Turis
mo do Estado do Rio de Janeiro- TURISRIO. 

Professor Assistente da Cadeira de Legislação 
_ e Ética na Universida1e do Estado do Rio de Janeiro. 

Juiz Classista~ representante de Trabalhado- -
res, à 1Q Turmá, e· da Seção E5pecializada em Dissf
dios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho -1A 
Região. . · 

Cargo que já ocupou: Vereador (Niteroi -
RJ/PMDB), 1977-1983. 

Representante dos Segurados à Junta de Re
cursos da Previdência Social (1988-1990). 

Juiz Classista, representante de Empregados, 
à 1 OA Junta de Conciliação e Julgamento do Tribunal 
Regional do Trabalho -1A Região (1990-1993) 

Dados pessoais: Ricardo Augusto Oberlaender 
é filho de Dalmo Américo e Edméa Xavier Lopes 
Oberlaender. Nasceu na cidade de Niterói, Rio de . 
Janeiro, aos 30 dias de abril de 1950. 

É residente na cidade do Rio de Janeiro, Praia 
do Flamengo, 382, ap. 1 04, bloco 2, Ramengo, e 
seus telefones para contato são: (021) 55Hl391, 
553-1827(FAX), 974-6133 (celular), 240-8255, 240-
5787,212-9385 (Tribunal). 

Seus membros de indentificação pessoal são 
os seguintes: 

-Identidade: nQ 80.921.235-0 -IFP/RJ; 
- CPF: nQ 281.777.547-34; 
- Carteira Profissional: nQ 44.626-série 485 -

Ministério do Trabalho; 
- Certificado de Reservista: 803.420 2A CSM 3Q 

81 - Ministério do Exército; 
- Título de Eleitor: 684.658.803!29 114ª Zona 

Eleitoral RJ; 
- Ordem dos Advogados do Brasil: 
- Inscrição 83.446-RJ; 
- Jornalista Profissional: matricula nQ 19.612-

DRT/RJ; 
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- Universidade do Estado do Rio de Janeiro: 
matricula 7831. 

Informações Complementares 
Concluiu o Curso Ginasial em 1986, tendo es

tudado nesta etapa nos Colégios São José e Brasil 
de onde sàiu para terminar o Curso Clássico em 
1969, no Colégio Salesiano Santa Rosa 

No ano segt.inte ingressou após aprovação em 
concurso vestibular na Escola de Comtnicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde conclt.iu 
em 1973 o bacharelado em comtnicação social. 

Antes mesmo de concluir o curso, iniciou sua 
vida profissional eni 1971 trabalhando inicialmente 
produção da Revista "Rio Samba e Carnaval", logo 
depois vinculando-se à Agências ·de Propaganda, 
sempre como redator ou contato. 

No interstício de 1972/1976 trabalhou na Abae
té Propaganda, Publiform, F&B.A. Levy Propaganda 
- {Léo Bumett), Artplan Publicidade, Pomar1< e na 
Cia. Cervejaria Brahma, no Setor de Marketing. 

Ainda neste período concluiu os de recursos de 
Criação Publicitária e Básico de Técnica de Propa
ganda, ambos em 1971 na Associação Brasileira de 
Propaganda; Pesquisa de Mercado na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro {PUC-RJ) e 
participou em 1972 do I Congresso Nacional Univer
sitário de Propaganda promovido pela universidade 
de São Paulo, com delegado do Rio de Janeiro. 

Em 1976, elegeu-se Vereador pela legenda do 
Movimento Dernocrátio Brasileiro {MDB), dedicando
se daí em diante, tão-somente a essa função. 

Na Câmara Municipal foi Presidente das Co
missões de Redação {1977-1979) e Viação e Obras 
Públicas além de ter fundado em 1980 a Comissão 
de Meio Ambiente, a qual presidiu também. Sua 
atuação teve como marca maior a defesa da ecolo
gia e a proteção do meio ambiente e como conse
qüência de suas denúncias contra os abs predatórios 
de ltaipu e Piratininga em Niterói, foi elaboração Proje
to de sua auloria criando a Reserva Biológica de NRe
rói, transformado em Lei Municipal que é considerada 
como marco inicial do binõmio política/ecologica em 
nosso pais conforme documento jornais da época 

Ainda nesse período participou dos I 11 e III 
Congressos Fluminenses de Vereadores realizados 
respectivamente em Cabo Frio, Araruama e NRerói, · 
e dos XIV, XV e XVI Congressos Nacionais de Ve
readores ocorridos em Salvador, Recife e Belo Hori
zonte, respectivamente em 1977, 1979 e 1980. 

Concluiu os cursos de Direito Municipal e o Ve
reador e a Câmara Municipal promovidas pela Fun·--- -
dação Faria Lima; "Turismo Fluminense• atravás da 

Secretaria Estadual de Turismo e o Curso de Admi
nistração Pública Municipal realizado pelo Tribunal 
de Contas da União, em Brasília, todos em 1980. 

Em 1983, após término de seu mandato assu
miu o cargo de Técnico de Nível Superior na Compa
nhia de Turismo do EStado do Rio de Janeiro (TURIS
RIO) e paralelamente, iniciou-se no Sindicalismo. 

Begeu-se sucessivamente em 1984 e 1987 e 
1990 para a Diretoria do Sindicato dos Empregados 
em Casas de Diversões e Empresas de Turismo do 
Rio de Janeiro e em 1989, para a Diretoria da Fede
ração dos Empregados em Turismo. e Hospltaiidade 
do Rio de Janeiro e Suplente de Delegado junto à 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Tu
rismo e Hospltaiidade {CONTRATUH). 

Após concluir Faculdade de Direito em 1987 no 
Instituto Metodista Bennete que interrompeu no ano 
de 1978 para fazer o Mestrado em Comunicação na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, assumiu o 
cargo de Diretor Procurador do Sindicato, onde per
maneceu até hoje. 

Em 1983, participou do I Seminário de Turismo 
do Estado do Rio de Janeiro promovido peia Secre
taria de Estado de Turismo e do I Forum de Comuni
cação Social da Universidade do estado do Rio de 
Janeiro {UERJ), ocorrido em novembro um mês an
tes de prestar Concurso Público de Provas e Títulos 
para o cargo de prof~r Auxiliar na mesma Univer
sidade quando foi aprovado em 2"-lugar. 

Ao ser contratado, foi na titularidade de profes
sor Assistente por força do tRulo de Mestre, obtido 
após a defesa da tese Propaganda, Ontem e Hoje, 
cadastrada no CNPQ. que originou o livro História · 
da Propaganda no Brasil editado em 1984, pela 
Shogun Arte. 

Em março de 1988 foi eleito Representante 
dos Segurados à .2"' Junta de Recursos da Previdên
cia Social do Rio de Janeiro, cargo que ocupou até 30 
de agosto de 1990 quando então foi designado Jt.iz 
Classista da 1 O! Junta de Conciliação e Julgamento do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1• Região. 

·.Por força de sua indicação para o cargo de 
Juiz Classista de 2" Instância, também no TRT- 1• 
Região, em 31 de agosto de 1993, não pleiteou sua 
recondução, exercendo que está seu atual mandato, 
funcionando na Seção Especializada de Dissídios 
Coletivos e na 7• Turma con'IO Representante dos 
Trabalhadores, por indicação da Federação dos Em
pregados em Turismo e Hospitalidade do Rio de Ja
neiro e nomeação assinada pelo Ex,> Sr. Presidente 
da República de então, Dr. Itamar Franco e pelo 
Exm> Dr. Ministro da Justiça, Dr. Maurício Corrêa, 
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publicado no Diário Oficial da União, Seção 11, pági- 3" Grau: Bacharel em Direito, formado PeJo 
na 4861, de 30 de agosto de 1993. Centro de Ensino Unificado de Brasilia (CEUB), 1• 

Em dezembro do corrente ano concluirá o cur- Semestre de 95 
so de Pós-Graduação em Direito do Trabalho na 
Universidade Estácio de Sá e planeja apresentar a 
Monografi<l "Estabilidade do Empregado Público" em 
decorrência do art 37, inciso 11, da CF/88 (obrigato
riedade do concurso público para ingresso na carrei
ra). -Ricardo Augusto Oberlaender. 

(A Comissllo de ConstituiÇ{Io, Justiça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM N0-~67, DE 1995 
(N2 1.204/95, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal 

Nos termos do § 1", ln fine, do artigo 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências o nome de José Zito Ca
lasãs Rodrigues, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Ministro Classista Temporá
rio, representante dos trabalhadores, no triênio de 
1995 a 1998. 

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

Brasília - DF, 1 o de novembro de 1995. - Fer
nando Henrique Cardoso. 

CURR/CULUM VITAE 

Dados Pessoais: 
Nome:.José Ztto Calasás Rodrigues 
Data de Nascimento: 26-1 0-50 
Naturalidade: ltabaianinha- SE 
Rroação: José Calasás e Josefa Calasás Rodrigues 
End. Residencial: SQN 313 - Bl. D - Api9- 404 
Fone: 274-2159- 27~104 
End. Comercial: Av. W-3 Norte- Q. 505 - Bl. A 

-Lote 1 
Brasília- DF. CEP: 70730-517 

Documentos: 
Carl. de Identidade: 544654 
CPF: 039.57 4.465-20 
CTPS: 73.523 - Série 521 
C. de Habilitação: 005958722 ____ _ 
T. Beitor. 769905902/13 -Zona 276- Seção 180 
Uberaba-MG 

Dados Culturais 
1• Grau: Colégio Boulanger P\]Cci - Uberaba 
2º- Grau: Colégio Estadual Castelo Branco -

Uberaba 

Cargos Funcionais: 
• Diretor-Secretário da Educação da Confede

ração Nacional dos Trabalhadores na Indústria -
CNTI. Mandato: 29-5-92 a 28-5-96. 

• Presidente da Federação dos Trabalhadores 
nas ·Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado 
de Minas Gerais. Mandato: 17-4-94 a16-4-97. 

• Vice-Presidente da Sociedade lnteramericana 
para Estudos do Meio Ambiente. Mandato: 28-1 0-94 
a27-10-96. 

• Membro do Conselho Nacional de Segurida
de Social. Mandato: 6-5-94 a 5-5-96. 

• Membro do Conselho de Recursos da Previ
dência Social (CRPS). Mandato: 9-6-93 a 8-6-96. 

• Ministro Classista Suplente do Tribunal Supe
rior do Trabalho, representante dos trabalhadores. 
Mandato: 23-6-95 a 22-6-98, assumindo a titularida
de provisoriamente a partir de 1• de agosto de 1995_. 

CuJSos e Seminários Internacionais que participei: 
1 - Corrierência Internacional dos Trabalhadores 

em Indústrias Químicas, Farmacêuticas e Diversos. 
Local: Diplomai Hotel, Fort Lauderdale, Miami, 

Estados Unidos da América 
Período: 17-9-91 à 2-10-91 

_ Entid!jde Palr()c:inadora: ICJ:F lntê_r[lacional _ 
2::.: Congresso infer'nacioilal dos Trabai hadore5 

em Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Vidro 
da Borracha e Derivàdos Diversos. 

Local: Bohn, Alemanha, Centro de EstUdos da 
Fundação Frederich Ebhert. 

Erdida:::le Palrocina:lora: JG Chemie e lcef. Qúmi::a. 
Período: 23-1 0-92 à 8-11-92 
3 - Curso de Programas de Ajuste para as Or

ganizações Sindicais Livres. 
Local: George Meany Center For Labor Stu

dies, cidade de Washington, Distrito de Colúmbia, 
Estados Unidos da América 

Entidade Promotora: Instituto Americano para o 
· Desenvolvimento do Sindicalismo Livre. 

Período: 7-10-93 à 22-11-93 
------

4- Congresso Internacional dos Trabalhadores ---
em Entidades Sindicais filiadas a CIOl..S e ICEF In
ternacional. 

Local: Las Vegas, Centro de Convenções do 
Hotel Aladim. 

- Período: 23-11-93 à 2-12-93 
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Alividades Profissionais: 
Empregado da Empresa Fertilizantes Fosfata

dos S/ A., desde 9-11-78, na função de Operador III 
(Chefe), na área de Processo Químico. · · · 

"Contrato de Trabalho suspenso a partir de 29-
5-92, para exercer Mandato Sindical. 

Cursos Profissionalizantes: 
1 - Tecnologia de Processo Químico e Utilida

des. 
Período: 5-12-78 à 12-7-79 · 
2 - Curso de Operação de Sistema de Gera-

ção e Distribuição de Energia Elétrica · 
Período: 7-11-83 à 6-S-84 
3 - Curso Especial de '"operação e Manutenção 

de Turbinas a Gás e a. Vapor. 
Perlodo: 20-9-84 à 5-9-84 
4 -Curso de Chefia e Uderança TWI. 
Período: 17-3-85 à 2-4-85 
5- CUJ"So de· Capacitação de Supervisores. 
Período: 13-6-85 à 2~ 

Outras Atividades: 
1 - Diretor Presidente do Conselho Deliberafi.. 

vo do INOCOOP - Instituto Nacional de Orientação 
as Cooperativas Habitacionais, Seção da Cidade de 
Uberaba, Estado de Minas Gerais, Quadriênio 
80/84. 

2 - Diretor Secretário de Esportes da Associa
ção Esportiva Cuttural de Uberaba, Minas Gerais, 
Triênios 81/84 e 84/86. 

3 - Presidente da AssociaÇão de Moradores do 
Conjunto Résidencial Morada do Sol, Cidade de 
Uberaba, Minas Gerais, Quadriênio 80184. 

Atividades Extracurriculares: 
Palestrante, Conferencista e Instrutor de Cur

sos de Orientação Sindical nas áreas de Direito do 
Trabalho e Previdência Social. 

José Zito Calasãs Rodrigues 

I (A Comissllo de Constituiçf!ío, Justiça 
e C{dadania.) 

MENSAGEM N~368, DE 1995 
· · · (N~ 1.205/95, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal 

Nos termos do § 1Q, in fine, do artigo 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências o nome de Francisco 
Canindé Pegado do Nascimento, para compor o T ri
bunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente 
de Ministro Classista Temporário, representante dos 
trabalhadores, no triênio de 1995 a 1998. 

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

Brasma- DF, 1 o de novembro de 1995.- Fer
nando Henrique Cardoso. 

CURRICULUM VITAE 

(Resumido) 

I -Dados Pessoais: 
Nome: Francisco Canindé Pegado do Nasci

mento 
Rliação: Pedro Sebastião do Nascimento e 

Francisca Pegado do Nascimento 
Data de nascimento: 8 de dezembro de 1955 
Naturalidade: lajes- Rio Grande do Norte 

11 - Documentos de ldentificaçao: 
1 :Carteira de Identidade: nQ 140.743- Expedi

dor: ITEP-RN 
2. Título .Eleitoral : nQ 2273653001-59 - Zona: 

001 - Sec. 0027 
3. CPF: 083.462.324-20 
4. Certificado de Reservista: nQ 170.526/MEx -

Série"G" 
5. Carteira do MTPS: nQ 93.681 -Série 307" 
6. PASEP: nQ 1.008.620.266-6 
7. Registro de Jornalista Profissional: nQ 357-

DRT-RN 

III - Formação: 
1. Mestrado em Administração de Empresas 
Área de concentração: Recursos Humanos 
Tese defendida: "Negociação Coletiva nas Em-

presas Estatais" · 
Instituição: Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do. Norte 
Ano de conclusão: 1988 
2. Bacharelado em Jornalismo 
Instituição: Universidade Federal do Rio. Gran-

de do Norte- UFRN 
Ano de conclusão: 1984 
3. A tua! mente: Acadêmico do Curso de Direito 
Instituição: Universidade de Guarulhos - UNG 

-São Paulo 

IV- Congressos, Seminários e Cursos de Forma
çao Sindical que participou 

a) Internacional: 
1 • Curso de Uderança Sindical 
AIFLD - Instituto Americano para o Desenvol

vim. do Sidicalismo Uvre 
· Local: George Meany Center - Maryland-USA . 

-Alio: 1981 
2. X Congresso lnteramericano da IPCTT-
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Instituição: I ntemacional do Pessoal de Cor-
reios Tel. e Telefones 

local: Lima-Peru- Ano 1981 
3. Curso Internacional de Instrutor Sindical 
Instituição: IPCTT - Internacional do Pessoal 

de Cor. Ter. Telefones 
Local: Buenos Aires-Argentina- Ano: 1987 
4. Curso Internacional para Dirigentes Sindicais 
Instituição: Central de Trabalhadores de Israel 

-HISTADRUT 
local: Tel Aviv-lsraei-Ano: 1987 
(Inclusive visita de 8 dias ao Egito) 
5. 24" Reunião Internacional de Trabalhadores 

da CIOSL e de todo o Munde 
Instituição: Confederação Internacional das 

Org. Sind. Livres- CIOSL 
Local: Washington (DC)- USA- Ano: 1987 
6. XI Congresso lnteramericano da IPCTT 
Instituição: IPCTT - Internacional do Pessoal 

de Cor. Tel. Telefones 
Local: Manaus-AM- Ano: 1984 
7. Curso Internacional de Educadores Sindicais 
Instituição: IPCTT - Internacional do Pessoal 

de Cor. Tel. Telefones 
local: Caraguatatuba-SP -Ano: 1986 
8. XII Congresso lnterarnericano da IPCTT 
Instituição: IPCTT - Internacional do Pessoal 

de Cor. Tel. Telefones 
local: Mar dei Plate - Argentina - Ano: 1988 
9. Seminário sobre Economia e Sindicato 
Instituição: CIOSUORIT (Organização Regio-

nallnteramericana de Trabalhadores) 
Local: Buenos Aires - Argentina- Ano: 1989 

10. Congresso da HISTADRUT - Central de 
Trabalhadores de Israel 

Instituição: HISTADRUT 
local: Tel Aviv-lsrael- Ano: 1990 
11 . Curso de Mediador Sindical 

Instituição: Federal Mediation & Conciliation 
Service 

local: Washington (DC)-USA- Ano: 1992 
12. Programa de Intercâmbio Brasil x Japão 

Instituição: Central de Trabalhadores do Japão 
xJILAF 

local: Tokyo, Kioto, Nagoya-Japão -Ano: 1993 
13. Confederencista do tema "Labour And Sus-

tainable Development" 

Instituição- Ecotech- RIO 92 

local: Rio de Janeiro-RJ - Ano: 1992 

b) Nacional 

1 O. Seminário Nacional de Análise das Con-
venções da OIT 

Instituição: OIT- CIOSL 
local: São Paufo-SP - Ano: 1986 
11. Seminário Sobre negociação Coletiva 
Instituição: FENA TTEL 
Local: Brasília-DF - Ano: 1984 
12. Curso sobre Remuneração 
Instituição: ICT/FENA TTEL 
local: São Paulo-SP- Ano: 1982 
13. Seminário Nacional de Trab. em Telecomu-

nicações Luz e Força 
Instituição: IPCTT 
local: São Paulo-SP - Ano: 1980 
14. Encontro Nacional de Trabalhadores em 

Telecomunicações 
Instituição: CONTCOP/FENATTEUIPCTT 
local: Brasiíia-DF: - Ano: 1983 
15. 11 Congresso Brasileiro de Trab. em Comu-

nicação e Publicidade 
Instituição: CONTCOP 
local: Curitiba-PR- Ano: 1984 
16. Curso de Orientação Sindical 
Instituição: FENATTEUIPCTT/ICT 
local: Natai-RN - Ano: 1984 
17. Curso Residencial de Educação Sindical 
Instituição: ICT 
Local: São Paulo-SP- Ano: 1988 
18. Conferencista do tema "Política Salarial e 

Sindicalismo• 
Instituição: Esoola de Comando e Estado Maior . 

do Exército 
Local: Rio de Janeiro-RJ - Ano: 1991 
19. Conferencista aos estudos da Escola Supe-

rior de Guerra- ESG 
Instituição: Esoola Superior de Guerra 
Local: São Paulo-SP - Ano: 1990 
20. Conferencista do tema "Agenda 21 - Meca

nismos de Implementação" 
Instituição: Sociedade Brasileira para o Pro

gresso da Ciência 
local: São Paulo-SP -1993 

V -Cargos de Natureza Sindical 
1. Presidente da CGT - Confederação Geral 

dos Trabalhadores do Estado do Rio Grande do Norte 
Mandato: até 1992 
2. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

em Empresas de Telecomunicações e Operadores 
de Mesas T elefônicas do RN 

Mandato: até 1995 
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3. Presidente do Sindicato dos Profissionais 
Técnicos em Segurança do Trabalho do Rio Grande 
do Norte 

Mandato: até 1992 
4. Presidente do Conselho Estadual de Reco

nhecimenro Sindical do Rio Grande do Norte 
Mandato: até 1993 
5. Diretor para Assuntos Educacionais, Ciência 

e Tecnologia da Federação Nacional dos Trabalha
dores em Empresas de Telecomunicações e Opera
dores de Mesas Telefónicas- FENATEL 

Mandato: até 1992 
6. Presidente da Cooperativa Habitacional ln

tersindical dos Trabalhadorês Sindicalizados do Rio 
Grande do Norte 

Mandato: até 1991 
7. Membro Suplente do Conselho lnteramerica

no da Internacional do Pessoal de Correios, T elégra
fos e Teletones- IPCTT, para a América do Su 

Mandato: até 1993 
8. Vice-Presidente Suplente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e Pu-
blicidade- CONTCOP . 

. .Mandato: até 1993 
9. Sócio Efetivo do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do RN 
(Desde 1984) 
1 O. Diretor para Assuntos Parlamentares da 

CGT -Nacional 
Beito no Congresso Nacional da entidade em 1989 
Mandato: até 1992 
11. Diretor-Tesoureiro-Adjunto da Confedera

ção Nacional dos Trabalhadores em Comunicações 
e Publicidade- CONTCOP 

Eleito em 1993 
Mandato: até 1997 
12. Diretor-Representante da FENATTEL- Fe

deração Nacional dos Trabalhadores em Empresas 
de Telecomunicações e Operadores de Mesas Tele
fê nicas- FENA TTEL 

Mandato: até 1997 
13. Presidente Nacional da CGT - Confedera-

ção Geral dos Trabalhadores 
Eleito no Congresso Nacional de 1992 
Mandato: até 1996 · 
14. Membro Efetivo do Conselho Executivo 

Mundial da CIOSL- Confederação Internacional das 
Organizações Sindicais Livres 

Eleito no Congresso Mundial da entidade, reali
zado em Caracas, em 1992 

Mandato: até 1996 
Sede: Bruxelas- Bélgica 

VI -Cargos e FunçOes ocupadas anteriormenle 
1. Oiretor Financeiro Adjunto da Federação Na

cional dos Trabalhadores em Emp. de telecom. e 
Op. de Mesas Telefónicas- FENATDEL 

Período: 1986 a 1989. 
2. Membro do Conselho Nacional de entidades 

daCGT 
Período: 1986 a 1989 
3. Diretor Financeiro do Clube da Imprensa do 

Rio Grande do Norte Perfodo: 1985 
4. Conselheiro representante dos trabalhado

res junto à FETAC - Fundação Estadual do Traba
lho e Ação Comunilária 

Período: 1983 a 1985 

VIl- Emprego Atual (licenciado para o Sindicato) 
1 • Telecomunicações do Rio Grande do norte 

SfA-TELERN 
Função ocupada: Chefe de Divisão (Desde 

1975) 

VUI -Empregos Anteriores 
1. Secretaria de Estado da Agricultura 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Período:1970 a 1975 
2. Serviço de Informações de Mercado 
Convênio SUDENE - Sup. do Desenvolvimen-

to do Nordeste 
Período: 197 4 
3. Departamento Estadual de Estatística - Go

verno do Estado do Rio Grande do Norte 
Período: 1973 a 197 4 
4. Fundação Instituto de Desenvolvimento do 

RN-IOEC 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Período: 1975 
5. Professor com Pró-Labore da Universidade 

federal do Rio G. do Norte 
Período: 1987 

IX- Outros Cursos Realizados (Síntese) 
1. Gerência Empresarial 
CIFE - Centro Integrado para Formação de 

Executivos (até 5" Periodo) 
Local: Natal- RN - Ano: 1980 a 1983 
2. Princípios de Administração de Empresas 
SESI - Serviço Social da lndúsb'ia 
Local: Natal - RN - Ano: 1977 
3. Sistemas Empresariais 
FJA- Fundação José Augusto 
Local: Natal- RN - Ano: 1979 
4. Licitação em Empresas Públicas 
Assessoria norte-rio-grandense de Técnicos 

em Administração 
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Local: Natal - RN - Ano: 1980 
5. Telecomunicações para não Engenheiros 
Telecomunicações do RN S/ A- TELERN 
Local: Natal - RN - Ano: 1983 
6. Circulo de Controle de Qualidade- CCQ 
Telecomunicações do Rio Grande do NorteS/A 

-TELERN 
Local: Natal- RN - Ano: 1983 
7. SuperviSor de Segurança do Trabalho 
SES! - Fundacentro- Ministério. do Trabalho

SSMI 
Local: Natal- RN - Ano: 1984. 

VIII-MEDALHAS E CONDECQRAÇOES: 
1 . Diploma e niedalha ãe Comendador 
Outorgante: Tribunal Superior do Trabalho- TST 
2. Medalha do Cinqüentenário da Justiça do 

Trabalho , 
Ot.torgante: Trilunal Superior do Trabalho- TST 
3. Diploma e medalha no grau de Comendador 
Outorgante: Suprema Corte da Ordem Interna-

cional do JomarJSmo 
4. Diploma e medalha no grau de Comendador 
Outorgante: Sociedade Brasileira . de . Arte, 

Ciência e História 
5. Medalha de Honra ao Mérito 
Outorgante: Ministério do Trabalho e Previdên

cia Social 
6. Medalha por Relevantes Serviços Prestados 

em Prol dos Trabalhadores em Comunicações e Pu
blicidade no Brasil 

Outorgante: Confederação Nacional dos Traba
lhadores em Com1..11icação e Ptblicidade - CONTCOP 

7. Troféu de "Maior Autoridade Sindical do ano 
de 1993" 

Outorgante: Grupo de Jornalistas e Consulto
res Zildete Montiel 

8. Troféu de Maior Autoridade Sindical do ano 
de 1994 

Outorgante: Grupo de Jornalistas e Consulto
res Zildete Montiel 

IX - Tem Vários Artigos e Particlpaçao Publica
dos em Livros de Natureza Técnica e de Relaçõ
es Trabalhistas 

Brasília, 6 de setembro de 1995. - Francisco 
Cenindé Pegado do Nascimento. 

OONFEDERA~O NACIONAL DOS TRABALJ-iADORES 
EM COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE 

Reconhecida pelo Decre10 rJ9. 54.398, de 9-1 ~ 

Sede: SCS - Ediffcio Serra Dourada, Grupos 
705 a 709 -Telefone: 224-7926- Fax: 224-5686-
CEP 70.300-902- Brasíia- DF 

Declaraçao 

Declaramos para fins elei10rais sindicais que o 
Senhor Francisco Canindé Pegado do Nascimento, 
Secretário de Finanças Adjun10 desta Confederação, 
é sindicalizado há mais de cinco anO$ e exerce alivi
dade profissional há mais de dez anos. 

Por ser verdade, firmo o presente para que 
produza efeitos legais. 

Brasília, 8 de setembro de 1995. - AntOnio 
Maria Thaumaturgo Corlizon, Presidente. 

Declaração de boa conduta 

Declaramos, para os fins que se fizerem ne- . 
cessários, que o Sr. Francisco Canindé Pegado do 
Nascimen10, portador da cédula de identidade rJ9. 
140.743-SSP/RN, é pessoa por nós conhecida, ten
do sempre apresentado boa conduta. não nos cons
tando nada que desabone a sua moral. 

Brasilia, 6 de setembro de 1995. - AntOnio 
Maria Thaumaturgo Cortizo, Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho- TST- Lulz Expe<ftto Mon
teiro de Lima, Jliz do Tribunal Regional do Traba
lho da 10ª- Região. 

(A Comissão de Consütuiçflo, Justiça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM tr-369, DE 1995 
(N21.206/95, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal, 

Nos termos do § 12, in fine, do artigo 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova- . 
ção de Vossas Excelências o nome de Regina Fáti
ma Abrantes Rezende Ezequiel, para compor o Tri
bunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro 
Classista Temporário, representante dos emprega
dores, no triênio de 1995 a 1998. 

Os méritos da indicada, que me induziram a 
escolhê-la para o desempenho desse elevado cargo, 
constam do ahexo curriculum vilae. 

Brasilia - DF, 1 o de novembro de 1995. - Fer
nando Henrique Cerdoso. 

CURRICULUM VITAE 

1 -Dados Pessoais 
Nome - Regina Fátima Abrafl\eS Rezende 

Ezeqliel 
Naturalidade - Belo Horizonte - MG 
Rliação - Lanir Rezende 
Nilza Abrantes Rezende 
Estado Civil - casada 
Data de nascimen10 - 21 de outubro de 1 !?53 
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Documento de identidade - OAB/MG 36.061 Período: 26 de maio de 1982 
2 - Fonnaçao Escolar I Simpósio de Advogados Assalariados 

Primário Entidade: Ordem dos Advogados do Brasil -
Grupo Escolar Major Américo Ferreira Uma :.:. Seção de Minas Gerais 

Belo Horiz9nte Período: 26 de junho de 1982 
Ano de conclusão -1964 Curso de EXtensão -Direito Sindical- Tribunal 
Ginásio Regional do Trabalho e Conselho de Pesquisa e Ex-
Instituto de Educação de Minas Gerais - Belo ten$ão da F acuidade de Direito da UFMG 

Horizonte Entidade: Universidade Federal de Minas Fe-
Ano de conclusão - 1970 dera! 
Colegial Normal Período: 11 de julho a 5 de agosto de 1983 
instituto de Educação de Minas Gerais - Belo IV Congresso Nacional de Transportes Públicos 

Horizonte Entidade: Associação Nacional de Transportes 
Ano de conclusão- 1973 Púbflcos- ANTP 
Superior Período: 7 a 11 de maio de 1984 
Faculdade de Direito da Universidade Federal IV Seminário de Gerência e Manutenção de 

de Minas Gerais - Belo Horizonte Onibus 
Ano de conclusão- julho de 1982 Entidade: Companhia de Transportes Urbanos 

3 _Curso de Extensao da Região Metropolitana de Belo Horizonte -Metro-
bel 

Curso de Secretária Executiva Período: 6 a 8 de março de 1985 
Seminário sobre o Direito de Greve 

- - EnlicJade: Academia Nacional de 
Trabalho 

Entidade: SELPE - Seleção de Pessoal Socie-
dade Civil Lb:la 

Período: 24 de abril a 9 de julho de 1974 
Curso de Taquigrafia 
Entidade: SELPE - Seleção de Pessoal Socie

dade Civil Lb:la 
Período: 12 a 30 de junho de 197 4 
Curso sobre a Operacionalização Financeira 

doBDMG 
Entidade: Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais- BDMG 
Período: 27 a 29 de maio de 1981 
Curso de Atualização de Redação Funcional 

Modema 
Entidade: Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais- BDMG 
Período: 29 de junho a 2 de julho de 1981 
Ciclo de Estu:los sobre a Atuação do Advogado 
Entidade: Faculdade de Direito da UFMG 
Período: 17 a~4 de agosto de 1981 
Ciclo de Conferências "Direito Civil Hoje" 
Entidade: Faculdade de Direito da UFMG 
Período: 25 a 28 de agosto de 1981 
Curso de R e dação - Técnica de Relatórios 
Entidade: Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais- BDMG . -- --

Professor José Eliezer de Andrade- BDMG 
Período: 24 a 26 de agosto de 1981 
Seminário "Noções Básicas sobre Análise Jurí

dica e Contralação" 
Entidade: Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais-' BDMG . 

Direito do 

Período: 27 e 28 de maio de 1987 
Encontro Técnico sobre Vale-Transporte 
Entidade: Associação Nacional de Transportes 

Públicos- ANTP 
Período: 3 a 4 de dezembro de 1987 
Curso de Relações Trabalhislas no Transporte 

Rodoviário 
Entidade: Confederação Nacional dos Trans- · 

portes Terrestres - CNTT 
Período: 17 e 18 de novembro de 1988 
32 Seminário do Plano Diretor do Distrito Federal 
Entidade: Governo do Distrito Federal. 
Período: setembro a dezembro de 1989 
V Congresso Brasileiro de Direito Coletivo do 

Trabalho 
Entidade: Editora L Tr 
Período: 21 a 23 de novembro de 1990 
8" Congresso Nacional de Transportes Públicos 
Entidade: Associação Nacional dos Transpor-

tes Públicos - ANTP 
Período: 18 a 21 de j4nho de 1991 
XIX Encontro Nacional de Diretores de DE

TRAN 
Entidade: Secretaria de Segurança Pública do 

Estado da Paraíba 
Período: 3 a 7 de dezembro de 1991 
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1ª Conferência Nacional para Integração e De- disciplina Direi10 Processual Civil durante o curso de 
senvolvimento do Transporte - CNT - 92 Direito. 

Entidade: Confederação Nacional do Transpor
te-CNT 

Período: 12 a 15 de maio de 1992 
Curso"Cerirnonial e Protocolo- A Qualidade na 

Organização de Everi10s 
Entidade: Manager Assessoria em Recursos 

Humanos 
Período: 23 de agos10 de 1993 
11 Congresso Goiano de Direito do Trabalho e 

Processo do Trabalho 
Entidade: AssociaçãQ dos Advogados Traba-

lhistas de Goiãnia 
Período: 10 a 1~dejunho.d!)1993 
Curso de Etiqueta 
Entidade: Socila de Belo Horizonte 
Período: 1 O a 15 de abril de 1994 
Curso Orientações Práticas para Elaboração 

de Editais de Licitação 
Entidade: Herl<enhoff & Prattes, Tecnologia e 

Desenvolvimento - Prof. Carlos Pin10 Coelho Moita 
Perfodo: 6 de junho de 1994 
Curso Eficácia nas Licitações 
Entidade: Herkenhoff & Prates, Tecnologia e 

Desenvolvimento 
Prof. Carlos Pinto Coelho Motta 
Período: 5 e 6 de julho de 1994 
12 Seminário Nacional de Direito Administrativo 
Entidade: Editora NDJ 
Período: 27 de novembro a 2 de dezembro de 

1994 
Curso Chefiar com Qualidade 
Entidade: Federação do Comércio do Estado 

de Minas Gerais- FCEMG . 
Centro de Desenvolvimen10 Empresarial 
Período: 16 a 19 de janeiro de 1995 

4. Prêmios Obtidos na Faculdade de Direito da 
UFMG 

"Raõmundo Cândido: conferido pela Faculdade 
de Direi10 por ter obtido as melhores notas na disci
plina Direito Civil, durante todo o curso; 

"Rio Branco: concorrido por haver obtido clas
sificação entre os quatro primeiros alunos, por mé
dia, em todas as disciplinas, durante o Curso de 
Graduação em Direito; 

"Francisco Brant concorrido por ter obtido uma 
das cinco maiores médias na disciplina Direilo Pro
cessual Penal durante o Curso de Di rei to; 

"Rafael Magalhães e Cândido Naves: concorri
do por ter obtido uma das sete maiores médias na 

5. Experiência Profissional 
·selpe - Seleção de Pessoal Sociedade Civil 

Lida 
Gargos: arquivista, recepcionista, telefonista, re

lações públicas, consul10ra e assistente da dire10ria 
Período: 23 de janeiro de 197 4 a 30 de setem-

bro de 1978 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
Cargo: Estagiária 
Setor: S~rvíço Cível 
Perfodo: 18 de junho a 30 de outubro de 1981 

· Ailvidades desenvolvidas: elaboração dos pedi
dos d~ dia para julgamen10 dos recursos, das pautas 
para jl:!!gamenlo, datilografia de resultado de julga
men10s para publicação no Diário Oficial. 

Departamenlo de Assistência Judiciária da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 

Cargo: Estagiária 
Selor: Departamenlo Jurídico 
Perfodo: 28 de setembro de 1980 a 31 de julho 

de 1982 
Atividades desenvolvidas: elaboração de peti

ções iniciais, contestações, recursos, compareci
menlo a audiências e acompanhamento de proces
sos. 

"Banco de Desenvolvimenlo de Minas Gerais -
BDMG 

Cargo: Estagiária 
Setor: Área Operacional III - Infra-estrutura e 

Serviços Básicos 
Perfodo: 5 de janeiro de 1981 a 30 de junho de 

1982 
Cargo: Advogada 
Período: 1 Q de julho a 30 de setembro de 1982, 

contratadas pela Adservis - Administração de Servi
ços Internos Lida, para substituir funcionário de li
cença 

Selor: Área Operacional III - Direloria de Infra
estrutura e Serviços Básicos 

Atividades desenvolvidas: análise jurídica de 
empresas postulan!es e apóio financeiro; acorrpa
nhamenlo de processos junto a cartórios de notas 
de títulos e documentos e de registro de imóveis: 
elaboração de contralos por instrumento particular e 
público, aditivos, envolvendo garantias reais, fiduciá
rias, fidejussórias; elaboração de títulos de crédito, 
cédula de crédilo industrial e comercial, nota de cré
dito industrial e comercial; elaboração de estudos e 
pareceres. 



14 ANAIS DO SENADO FEDERAL Novembro de 1995 

Sindicato das Empresas de Transporte de Pas
sageiros de Belo Horizonte- SETRANSP 

Cargo: Assessora Jurídica 
Período: 19 de maio de 1983 a 3 de novembro 

de 1988 
Atividàdes desenvolvidas: prestar assistência 

jurídica (consulta e informações sobre legislação tra
balhista, comercial, civil, em geral, todas ligadas a 
área de transporte, aos associados, quando solicita
da; promover acordos em questões de interesse do 
Sindicato; elaborar documenlos, convenções coleti
vas de trabalho; redigir toda documentação e corres
pondência que envolvia normas jurídicas e as que 
fossem dirigidas a aulorídades; elaborar recursos 
administrativos de todas as empresas junlo à Metro
bel; elaboração e fundação das Associações Profis
sionais das Empresas de Transportes de Passagei
ros de Pouso Alegre, Divin6polis, Conselheiro La
faiete e Cataguases; transformação das associações 
em Sindicalos; fundação da Federação das Empre
sas de Transportes RodOviários do Estado de Minas 
Gerais; fundação da Associação Nacional das Empre
sas de Transporte Urbanos, com sede em Brasília. 

· ~ Viação Platina Lida. · 
Çarg0: Sócia-proprietária 
Período: Desde 25 de janeiro de 1989 
· Atividades desenvolvidas: responsável pela 

càórdenação da parte administrativa e jurídica dà 
empresa e das demais integrantes do mesmo grupo. 

6. Atividades Desenvolvidas Junto à: 
• Associação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos- NTU 
· · Cargo: Membro da Comissão de Assunlo·s Juríc 

dicos · 
Período: 1• de novembro de 1989 a 30 de -no

vembro de 1993 . 
Atividades desenvolvidas: análise e aprovação 

de pareceres jurídicos, elaborados pelo Departa
mento Jurídico, solicitados pelas empresas e· entida
des associadas, avaliação de projetas de lei em tra
mitação no Congresso Nacional de interesse· do se:
tor, participação em comissões e grupos de trabalho 
formadoS por órgãos públiCos para discu5são de te
mas sobre o selar de transporte. 

• Confederação Nacional do Transporte- CNT 
Cargo: Vice-Presidente da Seção de Passageiros · 
Atividades desenvolvidas: dar suporte às enti-

dades e empresas que formam o sistema de trans
porte de passageiros. 

• Federação das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado de Minas Gerais- FETRAM 

Cargo: Diretora Jurídica 

- -- Período: desde 1• de dezembro de 1993 
Atividades desenvolvidas: responsãvel pelas 

atividades desenvolvidas pelo Departamento Jurídi
co da Entidade junto aos Sindicatos e empresas filia
dos à Federação. 

• Associação Comercial de Minas 
Cargo: Membro do Conselho de Assuntos Jurí

dicos 
Período: Desde m:;io de 1995 
Atividades desenvolvidas: análise e discussão 

de temas jurídicos·, projelos de lei de interesse do 
setor.econõmico do País. 

6 - Palestras Proferidas 
• "0 Benefício do Vale-Transporte - histórico, 

institucionalização, legislação e politica do vale
transporte", no Encontro Nacional sobre Vale-Trans
porte, realizado nos dias 1• e 2 de fevereiro de 1988 
promovido pela Associação Nacional das Erripre~ 
de Transportes Urbanos - NTU. · · - · 

• A mesma palestra, no Curso de Implantação 
do Vale-Transporte, .real~do nos dias 22 e 23 de 
março de 1988, pr0movido pelo Grupo de Assisten
tes Sociais de Empresas de Franca - GASEF. 

• Sobre Vale-Transporte - legislação e opera
cionalização nas cidades de Natal, Recife, Governa
dor Valadares, Divinópolis, entre outras, para empre
sários dos div:ersos seg_rwntos da economia. 

• "0 Transporte na Constituição Federal", no 11 
Ciclo de Estuqos. da NTU, promovido pela Associa
ção dos Transportadores de Passageiros de Porto 
.Alegre, no mês de agosto de 1988. 

• "Vale'Transporte'- Situação Atual e Perspec-. 
tivas", no IV Encontro Nacional dos Transportadores 
de Pas~iros, realizado· no período de 29 a 31 de 
maio de 1989. 
· · • "Ações· da IniciatiVa -Privada", no Seminário 

Nacional sobré· ·a Municipalização do Trânsito, pro
movido . pelo lnstifulo Brasileiro de . Municípios -
IBAM, realizado no período de 17 a 19 de setembro 
de 1991. · 
·- • "o· Cooigo do Córísuinidor e o Usuário de 

Transporte", promovido pelo Sindicato das Empre
sas de Transportes de PaSsageiros de Santa Catari
na; em maio de 1992. 

• "Licijações em · Linhas Urbanas (lei 11' 
8.666/93)", no 62 Etransport, promovido pela Federa
ção das Empresas de Transportes Rodoviários do 
Leste Meridional do Brasil- Fetranspor, realizado no 
período de 5 a 7 de outubro de 1994. 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 1995.- Re
gina Fátima Abrantes Rezende Ezequiel. 
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(A Comissllo de Consfituiçáo, Justiça e 
Cidadania.) 

MENSAGEM N"-370, DE 1995 
(N"-1.207/95, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal 

Nos termos do § 1•, ín fine, do artigo 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências o nome de Renê Adão 
Alves Pinto, para compor o Tribunal Superior do Tra
balho, no cargo de Suplente de Ministro Classi~ta 
Temporário, representante dos empregadores, triê-
nio de 1995 a 1998. -

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

Brasília- DF, 10 de novembro de 1995.- Fer
nando Henrique Cardoso. 

Pinto 

CURRICULUM VITAE 

Nome: Renê Adão Alves Pinto 
Filho de : Augusto Alves Pinto e Lázara Alves 

Nascido em: 4 de maio de 1962 
Naturalidade: Patos de Minas- Minas Gerais 
Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Administrador de EmiJresas 
Estado Civil: Casado - 14-1-84 
Esposa: Jocineide Falcão Alves Pinto 
Alhos: Duas meninas e um menino 
Mariana Falcão Alves Pinto 
Daniel a Cristina Falcão Alves Pinto 
Henrique Renê Falcão Alves Pinto 
Endereço: Rua Samatra, 97 - Shangrl-lá -

Cuiabá (MT) 
Transferiu residência para Cuiabá no ano de 

1975, quando a tamma adquiriu a Empresa Trans
porte São Cristóvão. Começou a trabalhar em 1975 
como Auxiliar de Escritório, ao passar por lodos os 
selares da Empresa, em 1980 assume a Diretoria 
Administrativo-Financeira do Grupo Nova Era. 

Em 1993 funda a Escola de Supletivo de I e 11 
Graus para funcionários do· Grupo Nova Era. 

Participou intensamente na criação do 
SEST/SENAT- Órgão de Assistência aos Trabalha
dores do Transporte Coletivo. 

Qualificação escolar: 
Curso primário- Colégio Cristo Rei (Presidente 

Prudente- SP) -período 1970 a 1974 
I Grau - Colégio São Gonçalo (Cuiabá - (MT) 

- período de 1975 a 1978 · 

11 grau Escala Técnica Federal período de 
1979 a 1981 

Grau superior - Formado em Administração de 
Empresas pela Universidade Federal de Mato Gros
so- UFMT, período de 1982 a 1985 

Qualificaçao Profissional: 
Diretor Vice-Presidente da Associação Comer

cial de Cuiabá de 1990 à 1992, onde foi o Coordena
dor da Reestruturação do Estatuto da entidade. 

Eleito em 1992 até 1994 como Diretor Setorial 
- Setor de Transporte, 'comércio e Derivados de Pe
tróleo e reeleito para o período de 1994 à 1 996. 

Eleito para o período de 1990 a 1993- Diretor 
Adjunto da Sucesu 

Eleito para o período de 1994 à 1996 - Vice
Presidente da Sucesu 

Eleito em 1990 Diretor da CNT- Confederação 
Nacional de Transporte. 

Em 1992 à, 1995 eleito Conselheiro FISCal da CNT 
Em 1995 à 1988 eleito Presidente do Conselho 

Fiscal da CNT 
Em 1993 eleito pela Associação Nacional dos 

TranSportadores Urbanos - NTU (Brasüia) Diretor 
Vice-Presidente da Região Centro Oeste - até 1996 

Eleito para o período de 1988 à 1990 1~ Mem
bro do Conselho FIScal da Associação Matogrossen
se dos Transportadores Urbano- MTU 

Eleito para o período de 1990 à 1992 12 Mem
bro do Conselho Fiscal da Associação Matogressen
se dos Transportes Urbano - MTU 

Eleito para o período de 1992 à 1994 Presiden
te da Associação Matogrossense dos T rartsportado
res Urbano- MTU 

.. Eleito para o período de 1994 à 1996 Tesourei
ro da Associação Matogrossense dos Transportado
res Urbano- MTU 

Eleito 1"- Merrbro do Conselho FISCal do SincfJCato 
dos Transp. Urbanos- STU, período de 1989 à 1992 

Reeleito 1~ Membro do Conselho Fiscal do Sin
dicato dos Transp. Urbanos - STU, perfodo de 1992 
à 1995 

Eleito 32 Membro do Conselho FISCal do Sindicato 
dos Transp. Urbanos- STU, período de 1995 à 1998 

Em 1993 ingressou no Lions Club Cuiabá Sul 
até hoje. · - ·· · 

Membro fundador da Associação dos Criado
res do Cavalo Árabe de Mato Grosso em 1991. 

Membro do Conselho Nacional dos Transporte 
Urbanos- CNTU desde 1993. 

De acordo com Decreto Legislativo ~ 22/95, 
em 5-4-95, por unanimidade de seus Vereadores, foi 



16 ANAIS DO SENADO FEDERAL Novembro de 1995 

agraciado pela Câmara Municipal de Cuiabá com ti
tulo de "Cidadão Cuiabano". 

(A Comissão de Constituiçi!lo, Justiça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM N•371, DE 1995 
(N• 1.208/95, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal 

Nos termos do § 1•, in fine, do artigo 111 da 
Corstituiçã:>, tenho a honra de submeter à aprovaçã:l 
de Vossas Excelências o nome de Ângelo Mário de Car
valho e Silva, para compor o .Tnbunal St..perior do Tra
balho, no cargo de Ministro C !assista T émpOráio, repre
sentante dos empregroores, no triênio de 1995 a 1998. 

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

Brasília - DF, 1 O de novembro de 1995. - Fer-
nando Henrique Cardoso. · 

CURRICULUM VfTAE 

1. Dados Pessoais 
1 .1 - Nome: Angelo Mário de Carvalho e Silva 
1.2 - Filiação: Renato Santos Silva e 

Germina de Carvalho Silva 
1.3 - Data de Nascimento: 9 de dezembro de 

1936 
1.4 - Naturalidade: Feira de Santana- BA 
1.5 - Nacionalidade: Brasileiro 
1.6- Estado CMI: Desquitado 
1.7 - Cônjuge: Maria Helena Carneiro da Ro-

cha Usboa e Silva ~·· 

Silva 

1.8- Filhos: Valéria Pedreira de Freitas Silva 
Verônica Pedreira de Freitas Silva· 
Maria Laura Pedreira de Freitas 

Renata Usboa e Silva 
1.9- Profissão: Médico 
1.1 O- Data da Formatúia: 3 de dezeirilro de 1961 
1.11 - Faculdade: Escola Bahiana de Medicina 

e Saúde Pública 
1.12 -CartlÍirade Identidade: 318.745- SSP-BA 
1.13- CPF: 002.948.535-63 
1 .14 -Titulo de eleitor: 1.999 - 19ª Zona - Fei-

ra de Santana - BA 
1.15 - Endereços: Comerciais: 
Casa de Saúde Santana 
-Av. Senhor dos Passos, 538, FSA- BA 
Tel: {075) 623-4889 
Praça da Bandeira, 62 - 1• andar- FSA - BA 
Tei:{075)221-4836 

FAEB- Federação da Agricultura do Estado da 
Bahia 

-Av. Tancredo Neves, 450, 262 andar 
- Ed. Suarez Trade, Sala 2602- Salvador- BA 
CEP: 41820.{)21 
Tel.: {071) 371-2274/1773 
Fax: {071) 371-5161 
DESENBANCO-- Banco de Desenvolvimento 

do Estado da Bahia S/ A 
-Av. Tancredo Neves, 776, 1º andar- Bloco B 
Pituba- Salvador - BA 
CEP: 41823-900 
Tel.: {071) 358-2694 

"Fai<: (071) 359-3693 
Residenciais: 
- Sftio Pousada do Rumo 
Av. do Contorno slnº 
Tel: (075) 221.{)949 
Feira de Santana- BA 
- Rua Milton de Oliveira, 73 
Ed. Palazzo Anacapri - Apt 902 - Barra 
Tel: {071) 245-6124 
CEP: 40140-100 
Salvador - BA 

2. Fonnaçao Escolar 
2.1 - Curso Superior - Medicina 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
Período: 1955 à 1961 
Salvador-BA 
2.2 - Curso Científico 
Colégio Sante'nópis 
Período: 1952 
Feira de Santana-BA 
Colégio Sofia Costa Pinto 
Período: 1953 e 1954 
Salvador-BA 
2.3 - Curso Ginasial 
Colégio Santanópolis 

Período: 1948 à 1951 
Feira de Santana-BA 
2.4 - Curso Primário 
Escola Prolª Helena Assis 
Período: 1943 à 1947 
Feira de Santana-BA 

3. Vida-Acadêmica 
3.1 - Plantonista do Pronto Socorro 
Hospital D. Pedro de Alcântara 
Perfodo: 1961 
3.2- Interno do Hospital Getúlio Vargas 
Pronto Socorro · · 
Período: 1959 à 1961 
3.3- Interno da Clínica Otorrii10laringológica 
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Hospital Santa Isabel 
Período: 1958 à 1961 
3.4 - Atualização Terapêutica 
CliSO realiza::lo na Associa;:ilo 8ahiana de Mecfocina 
Período: 1958 à 1959 
3.5- Interno de SAMDÚ 
Período: 1958 à 1959 
3.6- Vice-Presidente do Centro Acadêmico 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
Período: Janeiro de 1957 à janeiro de 1958 

4. Curso de Especializaçao Profissional 
4.1 - Curso - Sinusopatias Infecciosas 
Coordenador do Curso.- Prof. Antony Maniglia 
Período: 1 ~ a 5 de outubro de 1984 
Rio de Janeiro-RJ 
4.2 - Coordenador de Curso sobre Câncer -

Oro-Facial 
Período: 22 a 24 de maio 1978 
Feira de Santana-BA · 
4.3 -Curso Cirurgia do Naliz e Seios Paranasais 
Prof. Neves Pinto 
Período: 20 a 25 de março de 1977 
Rio de Janeiro-RJ . 
4.4- Curso -Cirurgia Funcional do Médio 
Prof. Richard Bellucci 
4.5 - Curso de Atualização dos Problemas Clí-

nicos e Cirúrgicos das Amígdalas e Adenoides · 
Prof. Rezende Barbosa · 
Período: 4 a 9 de setembro de 1971 
São Paulo-SP 
4.6 - Curso - Surdez-Problema de Diagnósti-

co e Clínico-Terapêuticos 
Prof. Peter Alberti (Toronto-Canadá) 
Período: 4 a 9 de setembro. de 1971 
São Paulo-SP · 
4. 7- Especialização em Otorrinolaringologia 
Conferido pela Associação Médica Brasileira e 

Federaçao Brasileira de Otorrinolaringologia, atravês 
concurso · 

Período: 1970 
Rio de Janeiro-RJ 
4.8- Curso- Cirurgia pela Via da Faze Antero-

Superior da Pirãmide · 
Prof. Juan Manuel TalO 
Período: 4 a 9 de setembro de 1970 
4.9 - Curso de Otoneurologia 
Prof. Nelson Alvarez Cruz 
Período: 9 a 13 de novembro de 1968 
Brasflia-DF 
4.1 O- Curso de Alergia em Otorrinolalingologia 
Prof. Sérgio Cunha de Camões 
Período: 9 a 13 de novembro 1966 

Brasma-DF 
4.11 - Curso Atualização em Foniatria 
Prof. Pedro Bloch 
Período: 3 a 7 de setembro de 1966 
São Paulo- SP 
4.12 -Curso sobre Serniologia l.abiríntica 
Pró!. Nelson Alvarez Cruz . 
Período: 1 O a 17 de outubro de 1965 
Rio de Janeiro- RJ 
4.13- Assistente Voluntário da Clínica de Otor

rinolaringologia 
Hospital dos Italianos - Clínica do Professor 

Juan Manuel Tato 
Período: 9-62 a 30 de dezembro de 1962 
Buenos Aires - Argentina 
4.14- Assistente Voluntário da Clínica de Otor-

rinolaringologia 
Hospital da Santa Casa de Misericórdia 
Clínica do Prof. José Eugênio Rezende Barbosa 
Período: fevereiro a agosto de 1962 · 
São Paulo- SP 

05. Participação em congressos 
5.1 - 12 Simpósio sobre Otorrino-Pediátrico do 

Norte e Nordeste · 
Período: 30 de agosto de 1987 
Salvador - BA 

. 5.2 -XXIV Congresso Brasileiro de Otorrinola-
ringologia 

Período: 12 a 5 de outubro de 1984 
Rio de Janeiro- RJ 
5.3- IV Congresso Internacional de Rinologia 
Períoda~.20 a 25 de março de 1977 
Rio de Janeiro - RJ 
5.4 - Diploma de Honra ao Mérito - Conferido 

Pelo Grupo de Ação Integrada pelos 
Serviços Prestados. a Comunidade como Otor-

rinolaringologista 
Perfodo: Ano de 197 4 
Feira de Santana- BA 
5.5 - Trabalho sobre Antibióticos em Otorrino-

laringologia 
Período: Maio de 197 4 
São Paulo- SP 
5.6- XX Congresso Brasileiro de Otorrinolarin-

gologia 
Período: 4 a 9 de setembro 1970 
Rio de Janeiro- RJ 
5.7- Trabalho sobre EMU- V- UPJONHN em 

·Amigdalites 
Período: Abril de 1970 
São Paulo- SP 
5.8- i Congresso Brasileiro de Foniatria 
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Período: 4 a 9 de setembro de 1970 
Rio de Janeiro- RJ 
5.9 - XII Congresso Brasileiro de Broncoesota-

gologia 
Período: 4 a 9 de setembro de 1970 
Rio de Janeiro - RJ 
5.1 o - XIX Congresso Brasileiro de Otorrinola-

ringologia ~ 
Período: 4 a 9 de setembro de 1970 
Rio de Janeiro - RJ 
5.11 -XVII Congresso Brasileiro de Otorrinola-

ringologia 
Período: 9 a 13 de novembro de 1968 
Brasília- DF 
5.12- XVI Congresso Brasileiro de Otorrinola-

ringologia 
Período: 6 a 1 O de setembro de 1967 
Belo Horizonte - MG 
5.13 - IX Congresso Brasileiro de Broncoeso-

fagologia 
Período: 28 a 31 de outubro de 1967 
Salvador- BA 
5.14 - XV Congresso Brasileiro de .Otorrinola-

ringologia 
Período: 3 a 7 de setembro de 1966 
São Paulo- SP 
5.15- I Congresso Latino Americano de Bron-

coesofagologia 
Período: 1 O a 17 de outubro de 1965 
Rio de Janeiro - RJ 
5.16 -.XIV - Congresso Brasileiro de Otorrino

laringologia 
Período: 1 o a 17 de outubro d!l1995 
Rio de Janeiro - RJ 

6 Outros cursos 

6.1 - Curso - Presidente da Mesa-Redonda -
Pediatria em Otorrinolaringologia 

Período: 6 de maio de 1989 

Feira de Santana- BA 

6.2 - Destaque como Administrador E3tadual 
conferido por jornalista da Bahia 

Coluna Oydema Ferreira 

Período: 1987 

Feira de Santana- BA ~ 

6.3 - 1• Jornada de Atualização em Otorrinola-
ringologia 

Jornada Médica - Membro efetivo 

Período: 12 de dezembro de 1984 

Salvador- BA 

6.4 -Troféu Imprensa ~ Melhor Administrador 
Público Estadual 

Conferido pelo jornal Feira Hoje 
Período: 1983 
Feira de Santana- BA 
6.5 - Membro da Comissão Executiva da 2~ 

Jornada Bahiana de Cancerclogia 
Período: 22 a 24 de maio de 1978 
Feira de Santana- BA 
6.6 - Coordenador do Curso ln!ormativo de 

Prevenção do Câncer Genital para Leigos 
~- Período: 22 a 24 de malo de 1978 

Feira de Santana- BA 
6.7- I Seminário PIDERP-Saúde 
Período: 23 a 24 de fevereiro de 1978 

- Féi'ra de Santana - BA ~ ~ ~ 
6:8- Simpósio sobre Administração da Empre-

sa Hospilalar 
Período: 19 a 20 de agosto de 1977 
Rio de Jáneiro - RJ 
6.9 - Curse de Auditoria Hospilalar 
Associação de Hospitais do Rio de Janeiro 
Período: 18 a 1 S de agosto de 1977 
Rio de Janeiro - RJ 
6.1 o- I Semana de Estudos em Epidemiologia 
Período: 14 a 18 de março de 1977 
Feira de Santana- BA 
6.11 - II Treinamento em Tuberculose para 

Profissionais em Nível de Execução 
Período: 4 a 6 de dezembro de 1975 

Feira de Santana- BA 

6.12- VI Jornada Médica do Interior 

Período: 27 a 28 de setembro de 1975 

c· Feira de Santana- BA 

6.13 - Assistente de Coordenação da Opera, 
ção Chapéu de Couro 

Campanha de Erradicação da Meningite 

Período: junho de 1975 

Brasília- DF 

6.14 - 1 Seminãrio de Organização da Funda-
ção de Saúde do Estado da Bahia 

Período: 5 a 6 de junho de 1973 

Salvador- BA 

6.15- Curso- Fàturamento do INPS- Asso
ciação dos Hospitais 

Estado de São Paulo 

Período: 13 a 15 de fevereiro de 19,73 
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São Paulo- SP 

6.16 - Coordenador do Curso Problemas Psi-
cossomáticos da Criança · 

Período: 4 a 8 de outubro de 1961 

Feira de Santana- BA 

6.17 - 1 Q Congresso Esfadual de Serviços Par
ticulares de Urgência 

Período: 29 de outubro a 12 de novembro de 
1966 

Feira de Santana - BA 
6.18 - Curso de Psicologia Médica 
Prof. Álvaro Rtbim de Pinho 
Hospital Naval 
Período: 20 de março a 29 de abril de 1958 
Salvador- BA 
6.19 - I Forum Nacional da Agricultura . 
Expositor do Painel "0 Arcabouço Institucional 

da Política Agrícola Brasileira. Risco Agrícola, Subsí
dios, Crédito e Comercialização" 

Período: 21 a 22 de janeiro de 1993 
Rio de Janeiro - RJ 
6.20 - Presidente do I Simpósio Nacional de 

Pecuária de Leite 
Período: março de 1992 
Salvador - BA 
6.21 - I Simpósio Brasileiro de Pecuária de 

Corte - debatedor 
Período: novembro de 1991 
Salvador- BA 
6.22 - Presidente do Seminário Nacional de 

T nbutação na Agricultura 
Período: novembro de 1992 
Salvador- BA 
6.23 - Presidente da I Jornada Bahiana de 

Agropecuária 
Período: fevereiro de 1991 
Feira de Santana- BA 
6.24 - Mesa-Redonda - "Cacau: Perspectivas 

de Desenvolvimento" 
Jornal A Tarde 
Período: Fevereiro 1 993 
Salvador - BA 
6.25 - Seminário sobre a Modernização do Se

ter Primário da Economia Nordestina · 
Período: Março 1993 
Recile-PE 

7. Atividades Exercidas 
7.1 - Diretor da 2A Diretora Regional de Saúde 
Período: Julho 1973 a julho de 1986 
Fel ra de Santana-BA 

7.2- 12 Vice-Presidente do Sindicato Rural de 
Feira de S&ntana · -

Período: 1983 a 1985 
Feira de Santana-BA 
7.3- Presidente da ARENA- Aliança Renova-

dora Nacional 
Diretório Municipal de Feira de Santana 
Período: Outubro 1973 a outubro 1981 
Feira de Santana-BA 
7.4 - Conselho Regional de Medicina - CRE

MES 

Membro do Conselho Fiscal e Eletivo 
Período: 1978 a 1979 

Salvador-BA 

7.5- 12 Coordenador do Plano Piloto de Inte-
riorização do IAPSEB 

Período: Novembro 197 4 a junho 1975 
Fel ra de Santana-BA 

7.6 - Diretor Financeiro da Casa de Saúde 
Santana 

Hospital Geral 

Período: Dezembro 1971 a dezembro 1975 
Fel ra de de Santana-BA 

7.7 - Chefe do .22 Centro Exécutivo Regional 
de Saúde 

Secretária de Saúde - Bahia 

Período: 1972 a 1973 

Feira de Santana-BA 

7.8- Vice-Presidente da Associação Regional . 
de Medicina 

Período: Julho 1972 a julho 1973 

Feira de Santana-BA 

7.9 - Secretário de Saúde do Município 

Período: Fevereiro 1970 a junho 1972 

Feira de Santana-BA 

7 .1 O - Direlor Administralivo da Casa de Saú-
de Santana 

Hospital Geral 
Período: 1 968 a 1971 
Feira de Santana-BA 
7.11 -Presidente do Rotary Clube de Feira 
Período: Julho 1968 a julho 1970 
Feira de Santana-BA 
7.12 - Diretor de Saúde do Município de Feira 

de Santana 
Período: 1 966 a 1970 
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Feira de Santana-BA 
7·. 13 - Diretor Substituto do 2" Centro Executi-

vo Regional de Saúde 
Período: 1966 a 1970 
Feira pe Santana-BA 
7.14- Chefe do Serviço de Otorrinolaringologia 
Hospital Pedro Alcântara 
Período: 1963 a 1968 
Feira de Santana-BA 
7.15- Diretor do Serviço Médico da Co~-

nhia Docas da Bahia 
Período: Agosto 1963 a fevereiro 1966 
Salvador-BA 
7.16- Médico Otorrinoiaringologista 
Hospital Getúlio Vargas 
Período: 1963 
Salvador-BA 

8-Atividades em Exercício 
8.1 - Médico Efetivo da Secretaria de Saúde 

do Estado da Bahia 
Nomeado em: 23 abril1963 
À disposição do DESENBANCO 
Feira de Santana-BA 
8.2 - Médico CLT-INAMPS-Instituto Nacional 

de Previdência social 
Nomeado em: Janeiro 1967 
À disposição do DESENBANCO 
Feira de Santana-BA 
8.3 - Diretor Presidente da Casa de Saúde 

Santana 
Período: Desde 1972 
Feira de Santana- BA 
8.4 - Presidente da Federação da Agriculb.Jra 

do Estado da Bahia 
Eleito em: Setembro 1991 
Período: T riênio 1991 a 1994 

8.5 - Membro da Diretoria Executiva do Sindi-
cato Rural de Feira de Santana 

Período: Triénio 1991 a 1994 

Feoira de Santana- BA 

8.6 - Membro do Conselho Nacional de Pecuá-
ria de Corte 

Eleito em: Dezembro 1989 

Período: Triénio 1992 a 1995 

São Pau!o- SP 

8.7 - Presidente do Conselho Estadual de Pe
cuária de Corte 

Nomeado para Triênio: 1992 a 1995 

Salvador - BA 

8.8 - Vice-Presidente da Confederação Nacio-
nal da Agricultura 

Eleito em: 6 de novembro 1990 
Período: T riênio 1990 a 1993 
Brasilia-DF 
8.9 - Diretor Adm. Rnanceiro do Banco de De-

senvolvimento do Estado da Bahia- DESENBANCO 
Posse em: 25 de março 1991 
Salvador - BA 
8.1 O - Vice-Presidente do Conselho Nacional 

de Pecuária de Corte 
São Paulo- SP 
8.11 - Membro do Conselho da.PROMOEX-

PORT 
Eleito em: 29 de março 1992 
Salvador - BA 
8.12 - Vice-Presidente do Conselho Estadual 

doSEBRAE 

Eleito em: 27 de março de 1993 

8.13 - Membro do TST - Tribunal Superior do 
Trabalho 

Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do 
Trabalho 

Recebida em 11-8-93 

~ Brasília - DF 

8.14- Membro do Conselho de Administração 
da Universidade Estadual de Feira de Santana, 1991 

Feira de Santana- BA 

8.15 - Membro do Conselho Nacional de ln- · 
dústrias de Carnes 

Eleito em: Setembro 1991 

8.16 - Membro do Conselho de Desenvolvi-
mento Industrial 

Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo 

DO de 27 de novembro de 1991 

8.17 - Membro nato do Conselho Deliberativo 
daDESAGRO 

Associação para o Desenvolvimento da Agro
nomia · 

8.18- Membro do Conselho do SENAR Nacio
nal e 

Representante dos nove Estados Nordestinos 
do Brasil neste Conselho. 

8.19 - Presidente do Conselho de Administra
ção do SENAR da Bahia 
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8.20 - Presidente da Comissão Técnica de Re
lações Governamentais e Institucionais da Associa
ção Brasileira de Instituições Financeiras de Desen
volvimento - ABDE. 

Eleito em: 2 de agosto de 1995 
Brasília - DF 
Salvador, 29 de agosto de 1995. - Ângelo Má

rio de Carvalho e Silva. 

(A Comisslio de Constituiçlio, Justiça e 
Cidadania.) 

MENSAGEM N~372, DE 1995 
(N~ 1.209195, na origem) 

Excelentíssimo Senhores Membros do Senado 
Federal 

Nos termos do § 1~. in fine, do artigo 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências a recondução de Nestor 
Fernando Hein, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classiste 
Temporário, representente dos empregadores, no 
triénio de 1995 a 1998. 

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

Brasília-DF, 1 O de novembro de 1995. - Fer
nando Henrique Cardoso. 

CURRICULUM VITAE 

1 . Dados pessoais 
Nome: Nestor Fernando Hein 

Data de Nascimento: 5-12-56 

Naturalidade: Guaíba (RS) 

Estado Civil: Casado 

Endereço: Rua Barão do Guaíba- 1.000, apl" 
803, Bairro Menino Deus, Porto Alegre, RS. 

Profissão: Juiz Classiste Representante dos 
Empregadores no Tribunal Regional do Trabalho -
4" Região e Ministro Suplente, representante dos 
Empregadores no Tribumil Superior do Trabalho. 

2. Formação Acadêmica: 
2.1 - Curso de Graduação: 

Escola: Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos 

Faculdade: Ciências Juridicas e Sociais 

Local: São Leopoldo (RS) 

Conclusão: 1 º-7-82 

2.2 - Curso de Pós-graduação: 
-Escola: Osvaldo Vergara de Pós-graduação 

em Ciências Jurídicas e Sociais 
-Local: Porto Alegre 
Curso: Especialização em Direito Processual 

Civil - 360 horas/aula 
Inicio: 7-6-83 
T érmino: 7-6-64 
2.3 - Aperfeiçoamento Profissional 

a) Curso de Direito Agrário 

Escola: Fundação Petrõni~ Portela 

b) 11 Foro de Debates sobre Direito das. Suces
sões 

Escola: Instituto dos Advogados do RS 
(IARGS) 

c) Congresso Brasileiro de Direito Coletido do 

Trabalho' 

Promoção: Revista L Tr 

d) Seminário Nacional de Reforma Agrária 

Promoção: Sociedade Nacional de Agricultura 

e) Tercer Congreso Internacional de Derecho 

Agrario 

Prorrioção: Instituto Di Diritlo Agrario lntema-
zionale Comparato 

f) Simpósio sobre Dinâmica da Negociação 

- Coletiva 

Promoção: FIERGS.CIERGS 

g) III Congresso Brasileiro de Direito Coletivo 
do Trabalho e 11 Seminário sobre 

Direito ConstituCional do Trabalho 

Promoção: Reviste L Tr 

h) 11 Congresso Brasileiro de Previdência e I 
Seminário de Seguiidade Social 
Promoção: Revista LTr 

- i) X Conferência Nacional da OAB 
Promoção: OAB e Seccional de Pernambuco 
]) X I Conferência Nacional da OAB 
Promoção: OAB e Seccional do Pará 

3. Trabalhos Publicados: 
3.1 -Assunto: Direito Agrário, Reforma 
Agiária e Desenvolvimento 
Revista: Estudos Jurídicos 
Número:36 
Edição: Unisinos 
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3.2 - Mantinha coluna semanal no Jornal 
"Correio do Povo Rural"; onde abordava assuntos li
gados ao Direito do Trabalho Rural. A tua! mente, man
tém contribuição periódica junto ao Jornal "SuiRural" 

4. Ativida~ Profissionais 
4.1 - VIII Encontro Estadual de Professores 
Técnicos de Ensino Agrícola 
Atividade: Palestrante 
Local: Santa Maria 
4.2 - V Encontro Nacional de Geografia Agrária 
Atividade: Palestrante 
local: Santa Maria 
4.3 - VIII Semana Jurídica de Bagé 
Atividade: Palestrante 
Loca: Bagé (RS) 
4.4 - Seminário Nacional T ripartite - Relações 

de Trabalho, promovido pela OIT 
Atividade: Debatedor 
Local: Brasma-DF 
4.5 -1AJornadasobre Direito do Trabalho Rural 
Atividade: Palestrante 
Local: Porto Alegre 
4.6- Associação Rio-Piatense dei Derecho 
Agrario 
Função Membro Fundador 
4.7 -liª Jornada sobre Direilo do TràJalho Rural 
Atividade: Palestrante 
Local: Porto Alegre 
4.8 - Seminário I ntemacional "E!TlJieo en el 

Mercosurn 
Local: Paraguai 

5. Experiências Profissionais 
Em 1"-'7-83 constituí a sociedade CODORNIZ 

& HEIN - Advogados Associados, onde presto servi
ços a várias empresas, nas áreas de direito do tra
balho comercial e civil, afastando-me das atividades 
por ocasião da nomeação para exercer a função de 
Juiz C! assista junto ao TRT -4ª Região. 

Em 16-11-83 assumi as funções de Consultor 
Jurídico da Federação da Agricultua do Estado do 
Rio Grande do Sul, permanecendo até a nomeação 
para juiz classista. 

Durante a Assembléia Nacional Constituinte, 
exerci as atividades de assessor jurídico pela Frente 
Ampla de Agropecuária Brasileira. 

Prestei assessoria jurídica a vários sindicatos, 
entre eles o Sindicato das Empresas de Processa
mento de Dados do Rio Grande do Su. 

Em agosto de 1990 fui nomeado Juiz(;lassista 
Titular, representante da classe dos e!TlJregaélores, 
;unto ao TRT- 4• Região. 

Em maio/93, fui efTllOSSa:lo s~e de Ministro 
Classista, representante dos emprega:lores, junto ao 
Egrégio Tribunal SL!)elior do Trabalho, sendo que no 
mês de novembro/1993, assumi a ti!Uaridade em fi.n. 
ção do afastamento do titular. Em maio/94 fui novamen
te convocado para o efetivo exercício do cargo, em fun
ção (jo afastamento do Ministro Tilular da categoria do 
Comércio, cargo que estou exercendo até o momento. 

Em 1993, fui indicado pela Confederação Na
cional da Agrirutura (CNA) como representante titu
lar do empresariado rural junto ao Subgrupo f12 11 
do Mercosul, aluando efetivamente em duas comis
sões, a de f12 8, incumbida de elaborar uma Carta 
Social, e a de f12 7, que trata do trabalho rural. 

Nestor Fernando Hein 

(A Comissão de Constituição, Justiça ª Cidadania.) 

MENSAGEM N~373, DE 1995 
(N~ 1.210/95, na origem) 

Excelentíssimo Senhores Membros do Senado 
Federal 

Nos termos do § 1Q, in fine, do artigo 111 da 
Constituição Federal tenho a honra de submeter à 
aprovação de Vossas Excelências o nome do Doutor 
Rider Nogueira de Brito, Juiz do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região, com sede em Belém -
PA, para compor o Tribunal Superior do Trabalho no 
cargo de Ministro Togado na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro Hylo Bezerra Gurgel e reserva
da a Juizes de carreira de magistratura trabalhista 

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

Brasília, 1 O de novembro de 1995. - Fernando 
Henrique cardoso. . 

CURRICULUM VITAE 

JUIZ RIDER NOGUEIRA DE BRITO 

11 - Dados de identificaçao 
1. Identidade Civil: RG 184.895- SEGUP- PA 

- 2. Título de Eleitor: 10454013176 Zona 001 Se
ção 0289- Belém-PA 

3. Certificado Militar: 687.863- Série B- CSM 8ª 
Região 

4. Matricula do ex-IPASE: 308.8..1.094.017 
S. Inscrição PASEP: 10044623418 
6. CIG (CPF-MF): 004B90.772-34 
7.. Identidade Funcional: f12 042- Tribunal Re

gional do Trabalho da Oitava Região 

III - Titulaçao acadêmica 
1 . Bacharel em Direito pela Faculdade de Direi

to da Universidade Federal do Pará -1966 
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IV-cargos e funçOes que exerce 
1. Juiz Togado do Tribunal Regional do Traba

lho da 8" Região, promovido, por merecimento, pelo 
Decreto Presidencial de 5.S-1985. 

2. Membro do Conselho de Administração da 
Medalha do Mérito Jus et Labor do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 8" Região. 

3. Professor Titular de Direito do Trabalho e Di
reito Processual do Trabalho da União das Escolas 
Superiores do Estado do Pará (UNESPA) desde 
1976, presentemente licenciado. -

4. Presidente da~ Turma do TRT para o bié
nio 1995/1996 

V -Cargos e tu nçOes anteriores exercidas 
1. Auxiliar Judiciário, do Quadro do Pessoal da 

Justiça do Trabalho da 8" Região, 1959/1967. 
2. Assessor do Diretor de Secretaria do Tribu

nal Regional do Trabalho da 8" Região, 1964/1966. 
3. Diretor-Geral de Secretaria do Tribunal Re

gional do Trábaltio da 8" Região, 1966/1968. 
4. Oficial Judiciário, do Quadro do Pessoal do 

Tribunal Regional do Trabalho da 8" Região, por me
recimento, 1967/1968. 

5. Jl.iz do Trabalho Substituto da 8" Região da 
Justiça do Trabalho, mediante aprovação em con
curso público de provas e títulos, em 1g lugar, no
meado pelo Decreto Presidencial de 18-6-1968, ten
do, por Decreto Presidencial, sido promovido Juiz
Presidente de Junta de Conciliação e Juigamento, 
na mesma data __ 

6. Jl.iz-Presidente da JUlla de ConciUaçãJ e Julga
mento de Santarém, promovido; por merecimento, pelo 
Decreio Presidercial de 18-6-1968, de 1968 a 1971. 

7. Presidente de diversas comissões de con
cursos públicos na Justiça do Trabalho da 8" Re
gião, de 1968 a 1989. 

8. Presidente da 4" Junta de Conciliação e Jul
gamento de Belém, por remoção a pedido, respon
sável por sua instalação, de 1971/1985. 

9. Juiz Convocado para compor o quorum do 
Tnbunal Regional do Trábalho da 8" Região de 1971 
a 1985, sendo de 1971 a 1976, continuamente, e de 
1977 a 1985, intermitentemente. 

1 O. Membro da Banca Examinadora do concur
so para provimento de função de advogado do Ban
co do Estado do Pará, realizado em Belém, 1972. 

11. Membro de Comissões Examinadoras de Pro
va de Concurso de Juiz do Trabalho SubstittJo da Justi
ça do Trabalho da 82 Região. (1974, 1976, 1979, 1980, 
1984, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1995). 

12. Membro da Banca Examinadora do concur
so para advogado do Banco do Estado do Pará, rea
lizado em 1976. 

13. Membro da Banca Examinadora do concur
so para advogado do Banco do Estado do Pará, rea
lizado em 1977. 

14. Membro da Banca Examinadora do concur
so para advogado do Banco do Estado do Pará, rea
lizado em 1980. 

15. Membro da Comissão da Revista do T ribu
nal Regional do Trabalho da 8" Região, 1981/1985. 

16. Coordenador do Curso de Programa de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Pará e Amapá, realizado através do convênio entre 
o Tribunal Regional do Trabalho da 8" Região e a 
Universidade Federal do Pará, o primeiro dessa na
tureza realizado no Brasil, 1983/1985. 

17. Membro da Banca Examinadora do concur
so para o cargo de advogado do Banco do Estado 
do Pará, realizado em 1985. 

_18. Membro do Conselho de Administração de 
Medalha do Mérito "Jus et Labor•. 1986/1990. 

49:' Membro da Banca Examinadóra do COI1Cli"SO 
para P.rocura:lor do Estado do Pará, realizado em 1987. 

20. Vice-Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 8" Região, no biênio 86/1990. 

21. Presidente do Tribunal Regional do T raba
lho da 8" Região, para o biênio 1990-1992, e tam
bém Corregedor Regional da Justiça do Trabalho da 
8" Região. - _ . 

22. Presidente da Comissão da Revista do T ri
bunal Regional do Trabalho da 8" Região, 
1990/1992. 

23 .. Presidente do Conselho de Administração 
da Medalha do Mérito "Jus et Labor" do Tribunal Re
gional do Trabalho da 8" Região, 199011992. 

24-. Presidente da Comissão do Concurso C-242 
para Juiz do Trabalho Substituto da 8" Região, 1992. 

25. Eleito Presidenteda-2• lurma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 8" Região, em 26-3-93, 
para completar o mandato do anterior, que pediu 
aposentadoria · 

26. Ministro do TST, como Juiz Convocado, no pe
ríodo de 9 de maio de 1994 a 21 de fevereiro de 1995. 

VI -Principais cursos realizados 

1: Cl)SQ Intensivo da RedaçãJ Oficial. Belém 1960. 

2. Curso de Metodologia do Ensino Superior. 
Belém. 1979. 

VIl -Cursos ministrados 
1. Curso de Direito para os funcionários da 

Justiça do Trabalho da 8" Região, 1972/1973. 
2. Curso de Noções de Direito Processual do 

Trabalho para os Técnicos, Auxiliares Judiciários, Ofi
ciais de Justiça. Médico, Contador e Bibliolecáro do 
Tnbunal Regional do Trabalho daS" Região, 1979. 
· 3. Curso de Direito do Trabalho I para os Téc
nicos, Auxiliares Judiciários, Oficiais de Justiça. Mé
dico, Contador e Bibliotecário do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8" Região, 1980. 
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4. Curso de Direito do Trabalho li para os Téc
nicos, Auxiliares Judiciários, Oficiais de Justiça, Mé
dico, Contador e Bibliotecário do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região, 1980. 

5. Mesa Redonda sobre o Direito de Greve, 
realizado no ·centro de Estudos Superiores do Esta
do do Pará- CESEP, 1986. 

6. Aulas de Direito do Trabalho no Curso de 
Mestrado da Universidade Federal do Pará, 1986. 

7. I Curso de Técnica Processual Trabalhista, 
realizado pela Associação dos Advogados Trabalhis
tas do Estado do Pará- ATEP, 1987. 

8. Curso sobre "0 Direilo do Trabalho na Nova 
Constituição", realizado pela Escola Superior de Ad
vocacia, 1989. · 

VDI-Conclaves que participou 
1. I Encontro Regional de Estudos sobre o Fun

do de Garantia do Tempo de Serviço, em Belém, 
1970, como Debatedor e Secretário-Geral. 

2. IV Congresso Ibero-Americano de Direito do 
Trabalho e Previdência Social, em São Paulo, 1972. 

3 •. Seminário de Estudo sobre o Novo Código 
de Processo Civil, em Belém, 1973, como Debatedor 
e Secretário-Geral. 

4. Seminários sobre Temas de Atualização em 
Direito Processual, em Belém, 1974, como Debate
dor e Secretário-Geral. 

5. I Encontro Paraense de Estudos Jurídicos, 
em Santarém- Pará, 1975. 

6. Seminário de Atualização em Temas sobre 
Relações do Trabalho, em Belém, 1976, comó Se
cretário-Geral. 

7. Seminário de Atualização sobre Temas de 
Direito do Trabalho, em Belém, 1977, como Secretá
rio-Geral. 

8. Seminário de Processo Trabalhista, em Be
lém, 1978, como Membro da Comissão Diretora 

9. Seminário Internacional de Direito do Traba
lho, em Belém, 1979, como Secretário-Geral. 

1 O. Ciclo de Palestras sobre Direito do T raba
lho, em Belém, 1982. 

11. Seminário de Direito do Trabalho, em co
memoração ao 4!J". ano da Consolidação das leis do 
Trabalho, em Belém, 1983. 

12. Seminário de Direito do Trabalho, em Be
lém,1984. 

13. Seminário de Direito Agrário, em Belém, 
1984. 

14. VIII Encontro de Magistrados Trabalhistas e 
I Encontro dos Procuradores e de Juízes de Direito 
Investidos na Jurisdição Trabalhista da Oitava Re
gião, em Belém, 1984. 

15. Ciclo de Conferências sobre Novos Rumos 
do Direito do Trabálho, em Belém, 1984. 

16. Seminário Nacional de Direito do Trabalho, 
no Recife, 1985. 

17. X Congresso Brasileiro de Magistrados, no 
ReCife, 1986. 

18. IX Encontro de Magistrados Trabalhistas e 
11 Encontro de Procuradores do Trabalho e de Juizes 
de Direito Investidos na Jurisdição Trabalhista da 8ª 
Região, em Belém, 1986. 

19. I Seminário Amapaense de Direito do T ra
balho, em Macapá, 1987, na qualidade de Conferen
cista 

20. Semana "Pontes de Miranda", em Belém, 
1987. 

21. I Congresso Pan-Amazônico de Direilo do 
Trabalho, em Belém, 1988. 

22. 11 Curso de Preparação para a Magistratura 
Trabalhista, em Belém, 1988, na qualidade de Con- ·· 
ferencista , 

23. Semana "Undolfo Co!lor", em Belém, 1988. 
. 24. Curso sobre Direito do Trabalho na Nova 

constituição, em Belém, 1989, na qualidade de Ex
positor. 

25. X Encontro de Magistrados Trabalhistas e 
III Encontro de Procuradores do Trabalho e de Jui
zes de Direito Investidos de JurisdiÇão Trabalhista 
da 8ª Região, em Belém, 1989, na qualidade de 
Coordenador. 

26. Ciclo de Estutos de Direito Processual do 
Trabalho, em Belém, 1990. 

- 27. Simpósio sobre "A Constituição de 1988", o 
Direito de Família e o Projeto de Código Civil, em 
Belém, 1990. 

- 28. XI Encontro de Magistrados Trabalhistas e 
. IV de Procuradores do Trabalho e de Juízes de Di
reito Investidos de Jurisdição Trabalhistas da !!ª Re
gião, em Belém, 1991, como Presidente da Comis
são Organizadora. 

IX -Principais Trabalhos Publicados 
1. "A Prova Testemunhal no Processo Traba

lhista". ln: Revista do Tribuna Regional do Trabalho 
da 8ª Região, Belém, 6(11): 55-62;jul/dez de 1973. 

- 2. "Opção pelo Regime do FGTS com Efeitos 
Retroativos". ln: Revista do Tribunal Regional do 
Trabalho da 8ª Região, Belém, 7(12): 101-108, 
jan/jul de 197 4. 

3. "A Execução Provisória". ln: Revista do T ri
bunal Regional do Trabalho da 8ª Região; Belém, 
9(16):49-59, janljun de 1976. 

4. Modernização do Direito do Trabalho (dis
curso). ln: Revista do Tribunal Regional do Trabalho 
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da !!ª Região, Belém, 18(35): 99-103, juVdez de 
1985. 

5. Oitava Região, sempre em boas mãos (dis
curso). ln: Revista do Tribunal Regional do Trabalho 
da!!ª Região, Belém, 20(38): 95-98, janljun de 1987. 

6. "Um homem, um exemplo" (discurso). ln: 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da!!ª Re
gião, Belém, 20(38):1 05-109, janljun de 1987. 

7. Pedro Mello- um juiz co!T1)etenta, um admi
nistrador de sucesso (discurso). ln: Revista do Tribu
nal Regional do Trabalho da !!ª Região, Belém, 
22(42):135-137,janljun de 1989. 

8. Prefácio do livro "Manual de Direi1D do T ra
balho", de autoria do Juiz Togado do Tribunal Regio
nal do Trabalho da !!ª Região, Dr. Pedro Thaumatur
go Sariano de Mello )Belém, Cejup, 1990). 

9. Posse na Presidência (discurso). ln: Revista 
do Tribunal Regional do Trabalho da!!ª Região, Be
lém, 24(46):109-111, janljun de 1991. 

1 o. Prefácio da obra coletiva "Dire~o do Traba
lho e a nova Ordem Constitucional", reunindo artigos 
doutrinários dos Juizes do Trabalho da !!ª região, 
sob a coordenação do Juiz Georgenor de Souza 
Franco Filho (São Paulo,ltr. Editora Uda, 1991). 

11. Instalação das Tunnas do TRT da!!ª Re
gião (discurso). ln: revista do Tribunal Regional do 
Trabalho da !!ª Região, Belém, 25(48):215-216, 
janljun de 1992. 

12. "Reflexões sobre o Sindicalismo Brasileiro" 
(discurso), Despedida da Previdência ln. Revista do 
Tribunal Regional do Trabalho da!!ª Região, Belém, 
26(50) :1 03-111 , janljun de 1993. 

13. "Sindicalismo, Representação Classista e 
Uniformização da Jurisprudência". ln: Revista de Di
reno do Trabalho n" 82.- Junho/93, Ed. RT, São 
Paulo, p. 8Q-83. 

X -Medalhas Recebidas 
1. Ordem do Mérito Ju:liciário T ràlalhista, no grau 

de Gmnde Oficial, do T ril:x.nal St.perior do Trabalho. 
2. Ordem do Mémo Judiciário do Trabalho, no 

grau de Comendador pelo Tribunal Superior do Tra-
balho. - -

3. Ordem do Mémo Judiciário do Trabalho, no 
grau de Oficial, pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

4. Ordem Timbira do Mémo Judiciário do Tra
balho, no grau de Comendador pelo Tribunal Regio
nal do TrabalhQ da 11!ª Região. 

5. Ordem do· Mérito Cabanagem, da Assem
bléia legislativa do Estado do Parã, no grau de Mé
mo Especial. 

6. Medalha do Mérito Tirandentas, da Polícia 
Militar do Estado Pará 

7. Medalha "Mémo Newton Miranda", da As
sembléia legislativa do Estado do Pará 

8. Medalha Comemorativa da Inauguração da 
Sede do Conselho Federal da Ordem dos Advoga
dos do Brasil. 

9. Medalha Comemorativa do 5()!>. Aniversário 
de Instalação da Justiça do Trabalho, do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

1 o. Medalha Comemorativa ao Centenário da 
Imprensa Oficial do Estado do Governo do Estado 
do Pará 

- 11. Medalha Comemorativa da Inauguração da. 
Sede da Ordem dos Advogados, seção do Pará 

XI- Associações a que pertence 
1. Asociaci6n lberoamericana de Derecho D~ 

Trabajo. 
2. Associação dos Advogados Trabalhistas do 

Estado Pará, na qualidade de Sócio Benemérito. 
3. Associação dos Magistrados Trabalhistas da 

!!ªRegião. 
4. Instituto Amazõnico de Direito e Processo do 

Trabalho. 

XII - Elogios e distinções recebidos 
1. Elogio Coletivo, do Corregedor-Geral da Jus

tiça do Trabalho, pela Portaria n" 26, de 18-2-60 
2. Elogio Individual do Presidenta do Tribunal 

Regional do Trabalho!!ª Regii<o, como Diretor-Geral 
de Secretaria, pela Portaria n" 99, de 1-7-68. 

3. Elogio Individual do Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da !!ªRegião, como Secretá
rio-Geral do I Eneontro Regional de Estudos sobre o . 
FGTS, pela Portaria n" 127, de 18-8-70. 

4. Bogio Individual do Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da !!ª Região, pelo trabalho 
zeloso e eficiente imprimido para a realização do Se
minário sobre Temas de Atualização em Direito Pro
cessual pela Portaria n" 357, de 12-11-74. 

5. Bogio Individual do Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da !!ª Região, pela colabora
ção durante seu mandato, pela Portaria n" 560, de 
14-12-76. 

6. Elogio Individual do Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da !!ª Região, pela colabora
ção prestada durante o mandato do bitnio 78/80, 
pela Portaria n" 689, de 12-12-80. 

7. Manifestação de louvor dos Presidentes de 
Tnbunais Regionais do Trabalho do Norte d Nordes
te, participantes do I Encontro Regional de Estudos 
sobre o FGTS. 

8. Titulo de "Cidadão de Belém", pela Câmara 
Municipal de Belém. 
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9. Titulo de" Honra ao Mérito", da Câmara Mu
nicipal de Belém. 

·1 o. Titulo de "Honra ao Mérito", da Câmara 
Municipal de Óbidos. 
· 11. Título de "Cidadão de Santarém" da Cà--
mara Municipal de Santarém. ' 

12. Integrante de lista tríplice para preenchi
mento de vaga de Ministro de Carreira do Tribunal 
Superior do Trabalho, em 26-8-92. 

13. Manifestação elogiosa formuada pela As
sociação dos Procuradores do Estado do Pará, por 
deliberação unânime de seus membros, em face do 
respeito e apreço deferidos àquela instittição Bole
tim PGE/CE ri'- 20/1993, p. 1-6/19. 

14. Homenageado pelos Exrrl'-s Ministros Or
lando Teixeira da Costa (Presidente), Ursulino San
tos, Almir Pazzianotto, Manoel Mendes, Wagner Pi
menta, Roberto Della Manna, Thaumaturgo Cortizo 
lndalécio Gomes Neto e pelo Procurador do T raba~ 
lho, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, na 3(Jil Ses
são da Seção Especializada em Dissídios Coletivos 
(SEIDC) do C. Tribunal Superior do Trabalho, reali
zada aos 13-12-94. Notas T aqui gráfiCaS da sessão 
de-13-1NM!IaSE/DClfSL ____ _ 

15. Homenageado pelo Ministro G~irre~es 
Falcão, Presidente da 4i. Turma do C. Tribooal Su
perior do Trabalho, quando do encerramento do 
an_o judiciário de 1994, pela sua atuação como 
JUIZ Convocado naquela Corte Superior. Notas Ta
quigráficas da sessão de 15-12-94 da 4i. T da 
SDI/TST. 

16. Integrante pela 2ª vez, de lista tríplice 
para preenchimento de vaga de Ministro de Carrei
ra do Tribunal Superior do Trabalho, em 10-8-95, 
desta vez como o mais votado (R.A. 216/95 - DJ 
17-10-95) 

17. Integrante, pela 31' vez, e por mais esta vez 
como o mais votado, da lista tríplice para preenchi
mento de vaga de Ministro de Carreira do Tribunal 
Superior do Trabalho, em 25-1 0-95. 

XII I -Aprovações em conc.ursos públicos 
1. Auxiliar Judiciário, do Quadro do Pessoal 

da Justiça do Trabalho da 8" Região, 32 lugar -
1959. 

2. Juiz do Trabalho Substituto da 8" Região, 12 
lugar-1968. __ _ 

Rider Nogueira de Brito, Juiz Togado do TRT 
da 8" Região. . _ 

(A Comissilo de Conslitu~o. Jusüça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM N~374, DE 199lj_ 
(N~ 1.211/95, na origem) · · 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal, 
- --Nos termos do § 1>, ln fine, do artigo 111 da 

Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências o nome do Doutor José 
Luciano de Castilho Pereira, Juiz Togado do Tribu-

- nal Regional do Trabalho da 1()' Região, com sede 
em Brasília - DF, para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Ney Proen
ça Doyle e reservada a juízes de carreira da magis
tratura trabalhista 

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

Brasília - DF, 1 O de novembro de 1995. - Fer
nan_clo Henrique Cardoso. · 

CURRICULUM VITAE 

Dados pessoais 
_ José Luciano de Castilho Pereira, nascido em 

,... _ _. __ r ----'""""- _.. 4 o~ .,"'7 .cn.. _. r-t:KJru L.Ut::IJUIUU, nü uia -· ""Ül ~ 111110 ue Pedro Peiei-
ra Filho e de Alice Castilho Pereira, ambos já faleci
dos. É casado com Ângela Maria de Souza Pereira, 
tendo quatro filhos: Paulo Márcio, que é casado com 
Ana Cláudia Zen; Caio Cesar, Ana Cláudia e Luciana 

Vida escolar 
- -1 2 grau em Pedro Leopoldo, no Grupo Escolar 

São José e no Ginásio Imaculada Conceição. 
_ . 2" grau - Em Belo Horizonte, no Colégio Esta- . 

dual de Minas Gerais. 
Fez o CUISO de Direito na Universida:le Calólica de 

Minas Gerais, tendo colado grau em dezembro de 1960. 

Atividades docentes 
. De 1961 ~ 1974 lecionou no Ginásio e poste

normente Colég1o Estadual Imaculada Conceição de 
Pedro_Leopoldo. - - · 

Foi primeiro presidente da Fundação Cultural 
Dr. Pedro Leopoldo, entidade"mantenedora dos Cur
sos de Licenciatura que a Universidade Católica de 
Minas Gerais mantinha, nesta Cidade. Nestes cur
sos também lecionou até 197 4 . 

. A!ualmente, é professor de Direito Processual 
do Trabalho em cursos de Pós-Graduação, no Cen
tro de Ensino Unificado de Brasma- CEUB, Brasília 

Atividades profissionais na área do Direito 
· . Nomeado, por concurso público, Promotor de 

Justiça da Comarca de Conquista, MG, em 1961 , do 
qual foi exonerado, a pedido, antes de tomar posse. 
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Foi a:ivogOOC>, em Pedro Leopoldo, de 1961 a 
1974. 

Em 1974, foi nomeado Juiz do Trabalho Substi
tuto do Tribunal Regional do Trabalho da 3A Região. 

Em 1979, foi promovido a Juiz do Trabalho 
Presidente aa 8ª Junte de Conciliação e Julgamento 
de Brasma, DF. 

Em 1991, foi promovido a Juiz do Tribunal Re
gional do Trabalho da 10ª Região, com sede em 
Brasília. 

Em 1994, foi eleito Vice-Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho de Brasília, cargo que ocupa, 
atualmente, com mandato até março de 1996. 

No biênio 92194, foi Presidente da 1~ Tunma do 
referido Tribunal de Brasília 

É o primeiro Diretor da Escola Judicial do mes
mo Tribunal de Brasma. 

Publicações e palestras 
É membro do conselho Editorial da Revista Sín

tese Trabalhista, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 
Tem artigos de Direito publicados na Revista 

Síntese Trabalhista, na Rev. Ur. de São Pauio, na Re
vista do Tribunal Regional do Trabalho de Brasíüa, 
bem como na Revista do T riblJ131 St.perior do Trabalho. 

Tem regulanmente feito palestras em 'Brasma, 
Goiânia, Campo Grande (MS), Cuiabá, etc. 

Comendas 
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, con

cedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
Ordem de Dom Bosco, concedida pelo Tribunal 

Regional do Trabalho de Brasília 
Ordem de São José Operário, outorgada pelo 

Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso, 2~ 
Região. 

Ordem do Mérito de Brasma, outorgada pelo 
Governo do Distrito Federal. 

Cidadão Ber.eméri10 de Pedro Leopoldo, blulo 
concedido pela Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. 

Atividade politica 
Foi vereador em Pedro Leopoldo, quatro anos 

de mandato de 1958 a 1962. 
José Luciano. de Castilho Pereira. - l/ice

Presidente do TRT -1 Oª Região. 

(A Comissão de Constituição Justiça e 
Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) -
O expediente lido vai à publicação. 
. Sobre a mesa, requerimento que será lido pleo Sr. 
1• Secretário em exercício, SenOOC>r Gilvam Borges. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•1.449, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 218 do Regi

mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
Professor e Jurista Geraldo Ataliba 

· a) insérção em ata de um voto de profunóo pesar; 
b) apresentação de condolências à família 
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1995. -

Lúcio Alcântara - Eduardo Suplicy- Marina Silva 
- José Samey - José Eduardo Outra - Lauro 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) -
Este requerimento dépende de votação, em cujo en
caminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Semidores que o desejarem 

Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fomos surpreen
didos pela morte do Professor Geraldo Ataliba. Pro
fessor de Direito Constitucional da Universidade de 
São Paulo, ex-Reitor da Pontifícia Universidade Ca
tólica de São Paulo, T ributarista de renome e ho
mem profundamente ligado ao compromisso com a 
democracia no Brasil. 

Jurista de fôlego; escreveu vários livros; reali
zou várias conferências; debateu, por esse Brasil 
afora, assuntos ligados à sua especialidade e à sua 
área de conhecimento. Militou, de maneira muito sig
nificatiVa, junto ao grupo de advogados que formali- . 
zou as denúncias e os requerimentos que levaram à 
abertura do processo de impeachment do então 
Presidente Fernando Collor, e estava, no momento, 
juntamente com outros juristas de São Paulo e pro
fessores especializados no assunto, preparando 
uma proposta alternativa para a reforma tributária 
com um mínimo de alterações constitucionais, mas, 
principalmente alterando normas infraconstitucio
nais. Foi surpreendido, no auge da sua vida profis
sional, pela morte em decorrência de problemas car
diovasculares, que não puderam ser debelados pela 
equipe médica que o assistiu 

Sr. Presidente, faço este registro lembrando 
que, embora nunca tendo disputado mandato eleti
vo, era um homem ligado ·ao processo político do 
País. Filho do Professor Ataliba Nogueira, que foi 
Secretário de Educação do Estado de São Paulo, 
Deputado Federal e também Professor de Direito, 
ele deu seqüência a essa tradição, brilhando, por 
onde passou, na defesa de suas teses, com vee-
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mência, com vigor, mas, sobretudo, com muita con
sistência 

Por isso, ao fazer este registro, peço à Casa 
que aprove este vo1o de pesar, dando dele conheci
mento à sua família, a quem levamos os nossos pêsa
mes, as nosSas condolências e a nossa soUdariedade. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 
Presidência constata a existência de quorum, pre
visto no art. 215, III, do" Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O 

Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n2 1.180, de 10 de novembro de 1995, 
que "acrescenta_parágrafo ao art. 75 da Lei n2 4.728, 
de 14 de julho de 1965". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º- e 5" do art. 2"-da Resolução n2 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
Fernando Bezerra 

Caries Patrocínio 
Bello Parga 

Pedro Piva 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Coutinho Jorge 
Flaviano Melo 

PFL.,_ 
Odack Soares 

.. Jonas Pinheiro 
PSDB 

Jefferson Péres 
PPB 

Leomar Quintanilha Epitacio Cafeteira 
PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Regis de Oliveira Darei Coelho 
Jair Siqueira Cláudio Cajado 

. PMDB 
Michel Temer Geddel Vieira Uma 

PSDB 
Jovair Arantes Zulaiê Cobra 

PPB 
Jbrahim Abi-Ackel Jarbas Lima 

PDT 
Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

BL (PL-PSD-PSC) 
Francisco Horte Welinton Fagundes 

De acordo com a Resolução n"- 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 16-11-95- designação da Comissão 
Mista. 

Dia 17-11-95- instalação da Comissão Miata. 
Até 18-11-95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até27-11-95- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12-12-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 

Presidência recebeu Mensagem n"- 375, de 1995 (n"-
1.277195, na origem), de 14 do corrente, pela qual o 
Presi(lente da República solicita, nos termos do art. 
52, lhciso V, da Constituição Federal, autorização 
para "é:ontratar operação de crédito externo entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco Paribas, 
para os fins que especifica 

A matéria,.vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Passa-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara 
S. E~ disporá de vinte minutos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, falarei hoje 
sobre a execução de um programa de modernização 
do uso da água no Ceará, sobre a visita do Ministro 
Guatavo Krause e a ordem de serviço pari! o início 
das obras do Açude Castanhão. 

Mas, antes de falar a respeito desses temas, · 
gosteria de fazer um pequeno comentário, dando se
qüência a outros pronunciamentos que já fiz nesta 
Casa, sobre o relacionamento Executivo/Legislativo 
que, no meu modo de ver, ainda é muito primitivo no · 
Brasil. Agora mesmo tivemos mais um Ministro, o do 
Ministério Extraordinário dos Esportes, Edson Aran
tes do Nascimento, Pelé, que todos nós admiramos 
pela sua qualidade de atleta, destaque mundial, uma 
personalidade do esporte, mas que, a nosso ver, foi 
infeliz em suas declarações. Diria até que teria "pisa
do na bola" - fazendo um trocadilho -, quando se re
feriu, de maneira desairosa, sobre o Congresso Na
cional. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, que 
é um homem egresso do Senado Federal, um demo

. crata, homem com urná cultura muito sólida, inclusi
ve está na obrigação de conter esses Ministros, que, 
vez por outra, estão exagerando na maneira desres
peitosa como se dirigem aO-Legislativo: 
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Longe de nós estimular qualquer tipo de confli
to entre os dois Poderes, porque isso não interessa 
à democracia. Mas respeito é bom e gostamos. O 
Congresso não pode se transformar numa espécie 
de "Geni nacional", na qual todos atiram pedras, to
dos criticam. Se há aqui esse ou aquele Parlamentar 
que mereça essa ou aquela increpação, quem· qui
ser fazê-la, que a faça, dando nome às pessoas e 
dizendo o que pensa, mas não atacando a institui
ção. Um Congresso fraco, frágil, não vai interessar 
ao País nem às instituições democráticas. 

Sr. Presidente, também fico preocupado quan
do o jornal noticia que Líderes foram ao Banco Cen
tral e ao Ministério da Fazenda, que fizeram um · 
acordo, que vai ser aprovado isso e aquilo. Acredito 
que o diálogo é bom e necessário; mas esse diálogo 
entre o Executivo e o Legislativo deixa muito a dese
jar. O Presidente Fernando Henrique, pelas qualida
des que tem, deveria investir mais nesse diálogo, 
porque o Legislativo, exercendo suas funções, pode 
sempre aprimorar as propostas que vêm do Executi
vo. Agora, ternos que ter cuidado com essas afirma
ções de que teria sido feito acordo. VimÇ>S que, no 
afã de acelerar a aprovação da reforma administrati
va, teriam feito um acordo e, mal foi aprovada a ad
missibilidB!le, já não se sabe bem que acordo foi 
esse, ou como é que esse acordo pode ser opera
cionalizado ou executado. Portanto, não fica bem 
para nós estarmos aparentemente cooneslando 
acordos que, na verdade, ainda não se traduziram 
em coisas palpáveis, reais. Do contrário, poderemos 
passar uma falsa impressão de que o Legislativo já 
acertou determinados pontos com o Executivo; de
pois vamos ter, aqui, o exame objetivo das matérias, 
oportunidade em que se verificará que o acordo não 
era possível, ou que, na verdade, tangenciou pontos 
essenciais da matéria que não puderam ser cumpri
dos, até porque simplesmente não existiram e que 
não passaram de divulgação na mídia, quando, na 
realidade, n:l.o houve acordo nenhum. 

O Sr. Romero Jucá - Permae-me V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Ouço o Senador 
RomeroJucá 

O Sr. Romero Jucá -Senador Lúcio Alcântara, 
queria fazer coro às palavras de V. Ex• no que tange 
às lamentáveis declarações do Ministro Extraordiná
rio dos Esportes, não para ampliar, criar ou buscar 
qualquer tipo de conflito com o Executivo e, em-es
pecial, com o Ministro, mas no sentido de lamentar e 
talvez credaar à falta de experiência politica do Mi
~istro as declarações que, infelizmente, ele fez. Tal-

vez S. Ex• esteja acostumado a ouvir, em uma parte 
da mídia, esse tipo de colocação e a repetiu, como 
uma parte do segmento brasileiro que não é esclare
cida, que não convive com a classe polftica, o faz. 
São importantes as observações de V. Ex• com rela
ção a esse assunto, até porque é importante, tam
bém, que o Presidente Fernando Henrique procure, 
de certa forma, coibir esses tipos de colocações de 
alguns Ministros. Entendemos, inclusive, que o car
go do Ministro Edson Arantes é político e, portanto, 
ele eiterce uma função política - pode não ter man
dato eletivo, mas ele exerce uma função política - e, 
por isso mesmo, talvez, na inexperiência de suas co
locações, estaria acusando a si mesmo. Queria ape
nas lamentar essas colocações e reforçar as pala
vras de V. Ex•, no sentido de que é importante que o 
Senado, que a Câmara, que o Congresso não se 
cale, porque, na verdáde, as acusações são, no mí
nimo, levianas, imprecisas e inexperientes. Portanto, 
precisam ser, P,BIO menos, desmentidas pelo Ministro. 

O SR. LUCIO /.LCÂNTARA - V. Ex• tem toda 
razão. Ninguém quer dar a esse episódio uma di
mensão que ele não tem, mas um pouco mais· de 
continência verbal dos Srs. Ministros em relação ao 
Legislativo seria recomendável. Um dia, o Ministro 
Reinhold Stephanes ataca o Deputado responsável 
pela relataria da matéria da Previdência; outro dia, o 
Ministro Pelé e assim por diante. 

Assim, é bom existir um pouco mais de com
postura no relacionamento com o Legislativo. Todos 
nós temos o direito, e até o dever, de ter nossas 
idéias, de defendê-las, de lutar por elas, mas um re
lacionamento harmõnico, respeitoso entre os Pode-. 
res é bom, é necessário, é exigência do processo 
democrático. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nós, no 
Estado do Ceará, estamos envolvidos no amplo pro
grama de utilização racional da água. Essa é uma 
batalha. uma luta que nós poderíamos chamar de 
ideologia da água. O Secretário de Recursos Hídri
cos do Ceará, Dr. Hypérides Macedo, escreveu so
bre esse assunto um pequeno trecho que vale a 
pena citar. Dizia ele: 

"A água, pela sua própria natureza, 
como paradigma maior do estado líquido, 
tendo volume determinado, e não tendo for
ma definida, não pode ter uma função estáti
ca, necessitando, na sua dinâmica, de adap
tar-se e ajustar-se a novos espaços e novos 
caminhos. Sua automobilidade de desloca
mento, sua possibilidade de movimentação 
multidirecional pressurizada, sua força de 
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fluir naturalmente produzindo energia, são 
características do seu destino migrante 

· como a própria saga do povo cearense. • 

Sabemos que a água, para nós cearenses, é 
um bem escqsso e de grande importância É escas
so porque as chuvas são intermitentes e geralmente 
se dão, no máximo, num período de três a quatro 
meses por ano. Costumamos ter períodos freqüen
tes de seca Temos um solo cristalino, quer dizer, o 
Ceará é praticamente todo ele montado sobre uma 
rocha, e, conseqüentemente, a água, caindo, escoa 
rapidamente para o oceano, não se infiltra O proble
ma da água é um problema grave. 

O Governador Tasso Jêreissati, tanto no seu 
primeiro mandato como neste segundo, eslâ em
prestando grande importância ao uso racional da 
água. Nós, muitas vezes, temos um volume razoável 
de chuva, mas, por esses fatos que acabei de citar e 
por urna insolação que leva à evaporação dessa 
água, temos graves problemas de utilização ou de 
gerenciamento desses recursos hídricos. O Gover
nador do Estado, então, eslâ conferindo prioridade 
máxima ao problema da água, inclusive no plano 
institucional onde existem os órgãos e legislação 
própria que permitem gerir com rigor e com raciona
lidade os recursos que temos e que, como disse, 
são escassos e fundamentais para a sobrevivência 
das pessoas, dos animais, para não dizer do irnpul
sionamento do progresso do Estado. 

Temos potencialidades nesse setor. O Cearâ, 
apesar de toda essa pobreza do seu solo, tem cer
ca de 300 mil hectares irrigáveis. Há um empresa
riado dinâmico, dentro e fora do Ceará, que quer 
investir na agroindústria, na agricultura irrigada e, 
por isso mesmo, o Governo eslâ dando uma aten
ção continuada a esse problema da gerência dos 
recursos hídricos. E temos, sobretudo, dois gran
des programas em desenvolvimento no Estado. 
Quais são esses programas? O primeiro deles é o 
Prourb, financiado pelo Banco Mundial, no valor 
de US$120 milhões, que vai resultar na constru
ção de 40 açudes, que criam uma reserva de 1 ,8 
bilhões de metros cúbicos ou 20% a mais das águas 
hoje acumuladas. Quer dizer, com a construção des
ses 40 açudes, vamos aumentar nossa água arma
zenada em mais 20%. 

Durante' anos, o Governo Federal teve um pro
grama de construção de barragens no Nordeste, es
pecialmente no Estado do Ceará Mas não basta 
barrar esses rios, acumular essa água É preciso dar 
a ela uma destinação compatível com o programa 
de desenvolvimento económico. Por isso me referi a 

essa nova etapa que estamos vivendo como a ideo
logia da água, embora nem todos queiram entender 
isso. 

No Jornal do Brasil de terça-feira, 14 de no
vembro, a Professora lná Elias de Castro escreveu 
um artigo intitulado "E a seCa eslâ virando água", 
onde ela levanta algumas questões para indagar se 
toda essa política de armazenamento e de distribui
ção da água no Nordeste não seria uma versão 
nova da seca, no sentido de ser apenas uma ban
deira das elites nordestinas para atrair recursos para 
a Região, sem que isso tenha nenhuma contrapartida 
do ponto de vista do desenvoMmento, d.:;t melhoria da 
distrix.ição de renda e da qualidade da vida das pes
soas que estão ali - o que evidentemente não é verda
de. Essa é uma realidade que certamente vai permitir 
o crescimento e o desenvolvimento da Região. 

O Prourb vai permitir, inclusive, a criação de 
fontes de abastecimento de água para as cidades, 
porque hoje muitas das cidades do interior do Ceará 
tem uma condição muito precária, do ponto de vista 
de abastecimento de água, para .consumo humano, 
portanto, para sobrevivência daquelas populações. 

Na medida em que são preenchidos certos va
zios hídricos que ainda existem no Estado, com um 
outro programa, o chamado Programa de Integração 
de Bacias, mediante o qual, pela construção de no
vos reservatórios, de adutoras, de canais entre as 
diferentes bacias que existem no Ceará, vamos ter 
oportunidade de perenizar uma série de rios no Es
tado que vão permitir o desenvolvimento da agricul
tura, a melhoria das condições de vida das popula
ções, porque estudos disponíveis no Ministério do 
Meio Ambiente mostram uma correlação muito es
treita entre a quantidade de água disponível e a qua
lidade de vida das populações. 

Vários Estados do Nordeste se encontram já 
em um limiar de risco, ou seja, a quantidade de água 
de que dispõem já traz sérios risCos para a sobrevi
vência das populações que ali moram, o que mostra 
a necessidade de se investir vigorosamente nessa 
área, visando minorar essas dificuldades que tenderão 
a se agravar se providências não forem tomadas. 

O outro Programa, como disse, é o da Integra
ção de bacias. Em que consiste esse Programa? 
Visa o aumento da oferta de água através da cons
trução de açudes médios para atender a demanda 
urbana, complementando o Prourb; a expansão do 
sistema de transferência de águas, baseado em 
adutoras, canais e perenização de leitos naturais; e 
a construção de lagos estratégicos de grande porte 
e melhor aproveitamento dos já existentes. 
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Infelizmente, passaram-se muitos anos até que O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- O Canal do Tra-
surgisse uma política de distribuição dessa água balhador foi uma obra heróica, posso dizer. Eu era 
acumulada vi~vemador do Governo Giro Gomes e partici-

Ainda sobre os pontos principais desse Progra- pei daquelas decisões que foram cruciais, porque 
ma de Integração de Bacias: são implantações dos ei- Fortaleza estava na iminência de um colapSo total 
xos de transferência das diferentes bacias dos diver- do seu abastecimento de água- Fortaleza e toda re-
sos vales do Estado do Ceará e, para que isso possa gião metropolitana E a única saída possível era 
acontecer, tem-se um programa que vai permitir o in- realmente trazer a água do Açude Orós, com a 
vestimenta de U$ 301 milhões de dólares em açudes construção desse Canal, que depois recebeu o 
estratégicos, miniusinas, estações ·elevalólias, adulo- nome de Canal do Trabalhador, que foi construído 
ras, canais e açudes de porte médio. O Governador em um prazo recorde. Praticamente, enquanto era 
Tasso Jereissati está negociando com agências inter- feito o projeto de engenharia, o Canal ia sendo cons-
nacionais. Para que ess<~ programa tenha viabilidade truído. V. Ex• pode imaginar o que era uma região 
sena preciso a Construção de uma grande barragem metropolitana de dois milhões de habitantes ficar to-
no Ceará, um sonho mUto antigo nosso, que hoje está talmente privada de água - não era racionamento 
se tomando realidade, que é o Açude Castanhào, que não, pois o racionamento já estava sendo feito há 
vai funcionar como uma espécie de pulmão - ou de co- vários meses, era realmente a ausência total de 
ração, se quisermJS enfatizar melhor - que vai permitir água para abastecer a populàção. 
a redistriblição de toda essa água, como se ele arma- O Presidente Itamar Franco apoiou o Govema-
zenasse e dali essa água sena redistribuída em todas dor Ciro Gomjls, e recursos federais e estaduais 
as diferentes bacias do Estado do Ceará, tanto do nor- possibilitaram a realização do canal, que entrou em 
te como na zona metropolitana ou no Vale do Jaguari- funcionamento. Felizmente, cerca de um mês ou 
be, no centro-oeste do Estado e assim por qiante. menos de dois meses depois que o canai tinha ·en-

O Sr. Gerson camata --Permit&-V~-Ex•-um tra,do em funcionamento, as chuvas chegaram em 
aparte? volume satistatório,-de-léil maneira qi.Je o cimjl.Jnti> de 

o SR. LÚCIO ALCÂNTARA_ Concedo 0 apar- reservatórios responsável pelo abastecimento da 
zona ·metropolitana de Fortaleza teve, realmente, 

te ao nobre Senador Gerson Camata, com muita sa- sua c8pacldade totalmente réfeita De tal sorte que 
tisfação. pudemos preScindir do Canal do Trabalhador. 

O Sr. Gerson camata - Nobre Senador Lúcio O que acontece é o seguinte: o Açude Orós 
Alcântara, em primeiro lugar os meus cumprimentos chegou a ficar com cerca de 1 o a 1so/o da sua capa-
a V. Ex• pelo vasto conhecimento, pelo interesse cidade de água; mesmo com as chuvas ele não che-
continuado em tomo desse assunto e a maneira 
pela qual v. Ex• demonstra preocupação, como rep- gou a 50%. Quer dizer, a nossa disponibilidade de . 

ági.Ja é uma situação muito precária, muito instável. 
resentante do seu Estado, no aumento das possibili- Tenho notícia de que já algumas empresas estão se 
dades hídricas do Estado do Ceará. Lembro-me que 
o grande problema do Nordeste, parece-me, embora preparando para começar um tipo de exploração 
estando distante, são os programas que se iniciam e que vai permitir, às margens do Canal, a exploração 
depois não têm continuidade. No Governo do Presi- da agricultura irrigada 
dente José Samey, deslanchou-se um dos maiores Então, o canai que foi feito, realmente, em um 
programas de irrigação da história deste País. Se momento de grande dificuldade para nós, terá também 
ele tivesse sido levado adiante, talvez V. Exª não es- esse uso pennanente, não para abastecer Fortaleza, 
tivesse aqui fazendo esse pronunciamento recla- ~ mas para pennitir a irrigação das terras à sua margem 
mando de água. O Ceará já estarta servido do que e, .conseqüentemente, o desenvolvimen1o da agricuJtu. 
precisa: de água Mas vou formular a v. Ex• uma ra, com produtividade que justifique os investimentos. 
pergunta - desculpe-me -: houve um trabalho sobre Isso é o que existe sobre o Canal do Trabalha-
irrigação que deve se enquadrar no Prourb, progra- dor. E quem acompanhou de perto, como eu, não 
ma ao qual V. Ex~ se referiu, que foi muito exaltado pode deixar de louvar a coragem e a determinação 
e falado, o tal "Canal do Trabalhador" •. E li, há pou- do Governador Ciro Gomes de enfrentar daquela 
cos dias nos jamais, que esse canal se tomou uma maneira, que era a única possível, diante de uma si-
obra inútil já que não vem funcionando. Qual a infor- tuação de emergência e de grave risco para um con-

. mação que V. E# - que é do Ceará e conhece o pro- !ingente populacional que está em tomo de dois mi-
blema - daria ao Senado? lhões de habitantes. 
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Em relação à descontinuidade administrativa, 
S. Ex• tem toda a razão. O Presidente José Samey 
chegóu a criar um Ministério da Irrigação, entregue a 
um competente conterrâneo nosso, o engenheiro Vi
cente Fialho - levado de nós pelo Maranhão durante 
algum temp"o e, por isso, ficou meio maranhense, 
meio cearense - mas, infelizmente, esses projetas 
não tiveram continuidade. 

Fala-se em reforma administrativa, mas, para 
mim. o maior problema administrativo do Brasil, com 
alguma experiência que acumulamos ao longo dos 
anos, é a descontinuidade administrativa - assume
se o governo e não se olha para o que vinha sendo 
feito, dando-se infcio a novas idéias, novos projetes, 
interrompendo-se o que já vinha sendo feito. 

Esse levantamento das chamadas obras inaca
badas que o Senado está fazendo agora mostra isso 
com toda a clareza; inclusive mutas dessas obras 
são de irrigação, são obras hfdricas no Nordeste. 

Pois bem, hoje, felizmente, podemos saudar a 
ida do Ministro Gustavo Krause ao Ceará, onde, jun
to com o Governador Tasso Jereissatti, está dando 
ordem de serviço para a construção do Açude Cas
tanhão, um sonho de 84 anos, pois datam de 1911 
os primeiros estudos para a sua construção. É um 
reservatório fundamental para nós, pelas razões que 
já expliquei aqui, porque vai funcionar como uma es
pécie de coração a bombear água por todas as ba
cias do Ceará, justamente nesse Programa de Inte
gração de Bacias. 

Esse açude tem, portanto, esta grande impor
tância para todos nós, principalmente, pelo lato de 
que ele significa, na prática, o início das obras de 
transposição da águas do São Francisco. Porque 
esta transposição requer a construção de várias bar
ragens. Principalmente no Rio Grande do Norte e no 
Ceará Oiticica, Santa Cruz, no Rio Grande do Norte 
e essa barragem do Castanhão, no Ceará, que vai 
permitir, também, o aproveitamento de águas irrigá
veis, com 8 mil hectares, na zona de transição sul de 
Morada Nova, na chapada Jaguaruana-Castanhão, 
1 O mil hectares da Chapada de Jaguaruana-Aracati 
com 25 rnil hectares, totalizando 43 mil hectares irri
gáveis, a partir da construção do açude Castanhão. 

Nesse sentido, quero dizer que uma obra deste 
porte está sendo construída em absoluto respeito 
aos direitos das pessoas que moram na área que vai 
ser inundada Uma pequena cidade no interior do 
Ceará, chamada Jaguaribara, vai desaparecer sob 
as águas do Castanhão. Mas o Governador Tasso 
Jereissati fez questão de determinar os estudos e a 
elaboração de projetas necessários à construção de 

uma cidade modema, para a qual as pessoas irão 
ser transferidas, assegurando-se casa e condições 
de vida realmente compatíveis com o trauma que 
essas pessoas vão sofrer, por estarem se deslocan
do de sua morada, onde estão hoje vivendo e traba
lhando. 

Além do que as desapropriações estão sendo 
feitas também com respeito às propriedades que 
as péssoas detêm naquela área, porque no passa
do foram construídos muitos açudes nesse Brasil 
sem que fossem pagas as desapropriações devi
das. Mulas pessoas não receberam as indeniza
ções decorrentes de desapropriações quando da 
inundação de suas terras pela construção de bar
ragens e reservatórios, ainda ao tempo de Jusceli
no Kubits('.hek. 

Foi feito um amplo estudo sobre o impacto no 
meio ambiente, que foi aprovado pelo Conselho Es
tadual do Meio Ambiente do Ceará, acerca de barra
gem de grandes proporções que vai ter uma bacia 
hídrica muto extensa e, portanto, vai afetar as terras 
ribeirinhas, a montante e a jusante da barragem do 
leito do Rio Jaguaribe. 

Quero, portanto, congratular-me com essa ini
ciativa que está acontecendo hoje no Vale do Jagua
ribe, no Ceará, que é o resultado de uma ação con
junta, sinérgica do Governo Federal com o Governo 
do Estado. Ao Presidente Fernando Henrique somos 
gratos e reconhecemos o seu empenho na realiza
ção desse projeto. A liberação de recursos federais 
somados aos do Governo do Estado irão permitir a 
construção dessa barragem que objetiva mudar o 
destino do Ceará, uma vez que vai ensejar o uso ra
cional, o uso correto de um bem extremamente es
casso, mas vital para todos nós, que é o uso da 
água. 

Fazendo esse registro, quero saudar essa 
nova etapa, essa nova era que se descortina no de
senvolvimento do Ceará e creditá-la ao trabalho con
junto, à insistência, à pertinácia, à objetividade do 
Governo Tasso Jereissati e ao apoio decidido, sem 
o que nada disso seria possível, do Governo Fer
nando Henrique Cardoso, através do Ministério do 
Meio Ambiente, entregue à competência do Ministro 
Gustavo Krause. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alctln
tara, o Sr. José EdUardo Outra, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presi
dente. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, vemo estaria alterando o Decreto ~ 22/91, que trata 
peço a palavra corno Líder do PT. especificamente dos critérios para demarcação de 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo terra indígena A mesma matéria fala da posição de 
a palavra a V. Ex• algumas entidades ligadas ao movimento indígena, 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Corno Lí- contrariando a posição do Governo. 
der. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr% e Sr. Presidente, Sr% e Srs Senadores, eu gos-
Srs. Senadores, permita-me apenas como Líder do taria de fazer alguns comentários sobre essa ques-
PT, e em sendo Senador por São Paulo, manifestar tão de demarcação de terras indígenas no Brasil, até 
meu pesar pelo falecimento do Dr. Geraldo Ataliba porque me sinto em condições, já que presidi a Fu-
Eu gostaria, inclusive, de assinar o requerimento de nai por quase 3 anos. 
pesar para que seja transmttido à sua família e a to- É importante lembrar que esse Decreto ~ 
dos os seus amigos. Ele foi reitor da Pontifícia Uni- 22/91, colocou um impasse sobre a demarcação de 
versidade Católica, um dos mais eminentes juristas, terras indígenas. As terras indígenas, a partir da ele-
constitucionalistas e tnbutadstas; uma pessoa que tivação desse decreto, começaram a ser demarca-
deu de si extraordinariamente... das El essa demarcação começou a ser questionada, 

Compareci em seu velório, e também ilustres inclul;ive, no Supremo Tribunal Federal, notadamen-
personalidades do mundo jurídico-nacional, inciusi- te no·aspecto que diz respeito ao contraditório. 
ve, Dom Paulo .Evaristo Ams, que fez urna oração O próprio escritório do Ministro Nelson Jobim, 
para o conforto de todos aqueles que viam em Ge- na época, entrou com uma ação específica contra a 
raldo Ataliba um exemplo de dedicação às causas demarcação d~ área indígena no Pará, alegando 
mais nobres da Pátria. Ele, inclusive, defendia que a que não havia o contraditório no momento da de-
Constituição de 1988 já previa a melhor maneira de marcação. 
se fazer uma reforma tributária neste País, sem ne- Essa questão jurídica emperrou ao longo de 
cessidade de modificar o seu conteúdÓ. Geraldo quase 3 anos, a demarcação do restante das áreas 
Ataliba deu notável contribuição à cultura jurídica do indígenas no Brasil. Inicialmente, gostaria de dizer, 
País. Constitui-se num exemplo para todos nós bra- marcar uma posição, de que sou favorável à demar-
sileiros e para seus filhos. cação de terras indígenas no País. Inclusive, sou la-

Sr. Presidente, era o eentimento de pesar que vorável que isso ocorra rapidamente, tendo em vista 
queria manifestar sobre a personalidade do proles- que a própria Constituição brasileira não está sendo 
sor Geraldo Ataliba, colaboraiido com os demais Se- cumprida ao limttar em cinco anos, de 1988 a 1993, 
nadares que assinaram esse requerimento. o período para que isso ocorra. 

O SR. PRESIDENTE.(José Samey) -O reque- Acontece que, efetivamente, a Funai não teve 
rimento está sobre a mesa à disposição da assinatu- condições operacionais, nem jurídicas de efetivar · 
·ra de V. Ex• · essa demarcação. Com isso, perderam os índios 

Desejo dizer, também, ao Plenário que me en- brasileiros e perdeu o País. 
centrava ausente desta Presidência, quando a Casa Queremos retomar essa questão e entende-
votou o seu pesar pelo falecimento do professor Ge- · mos que a mudança do Decreto n" 22/91, longe de 
raldo Ataliba Quero referendar as palavras do Sena- ser um atraso, se ler feita da forma correta, se for 
dor Eduardo Suplicy, dizendo quanto o professor feita de maneira a explicttar decisão política do Go-
Geraldo A)aliba representou para as letras jurídicas vemo de demarcar, será benéfica para as populaçõ-
do Brasil, prestando grandes trabalhos e grandes es indfgenas. Queremos que essa demarcação seja 
serviços ao País na suá função e corno um homem ferra sob a ótica do entendimento e da responsabili-
público. dade. Não se pode demarcar terra indígena, expon-

Com a palavra o Senador Romero Jucá do as comunidades indígenas a conflttos; isso, infe-
0 SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia 0 lizmente, em alguns casos, a partir do Decreto ~ 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- 22/91' ocorreu em nosso País. -
sidente, Sr% e Srs. Senadores, o Governo Federal No caso específico de Roraima - a que se re-
anuncia a modificação de cmérios para demarcação porta a matéria que diz que a mudança no Decreto 
de terras indígenas. O Governo, através do Ministro h" 22 é para fazer com que não seja demarcada a 
Nelson Jobim e do Presidente da Funai, o ex-Depu- área indígena Raposa/Serra do Sol e, mais, que o 
lado Márcio Santilli informam, através de matéria Governo e os políticos de Roraima estariam contra 
veiculada, hoje, no Correio Braziliense, que o Go- essa demarcação -gostaria de esclarecer: somos a 
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favor da demarcação da área indígena Raposa/Ser
ra do Sol e estamos reunindo toda a Bancada fede
ral de Roraima para ir ao Presidente da República e 
ao Ministro Nelson Jobim. 

Deve-~e montar uma solução de entendimento 
que demarque e garanta aos índios da Raposa/Ser
ra do Sol, índios macuxis, wrpixanas e ingaricós, as 
suas áreas. Não queremos que se demarque área 
sem processo de responsabilidade, de entendimen
to, numa extensão de mais de 1,6 milhões de hecta
res - portanto, quase igual ao Estado de Sergipe, do 
nosso companheiro José Eduardo Outra -, sem que 
haja um processo de entendimento e de verificação 
do que existe in loco. Na área proposta hoje, exis
tem dois Municipios implantados no Estado de Ro
raima Não queremos que, de uma hora para outra, 
transformem-se em área indígena, sem entendimen
to, e a população indígena seja jogada num conflito 
de grandes proporções. 

Com a mudança do Decreto n"- 22, com a reto
mada do processo de entendimento, volta a Funai à 
prática anterior, quando, nos anos de 1988, 1989 e 
1990 --eu era Presidente da Funai -, com a criação 
do Grupo de Trabalho 'lnterminísterial, o chamado 
Grupão, no Governo do Presidente José Samey, 
conseguimos demarcar mais áreas indígenas do que 
em toda a história dos índios. Por quê? Porque ha
via participação dos Governos do Estado, havia par
ticipação de Ministérios afins, como o Ministério da 
Saúde, o da Reforma Agrária, o da Educação, no 
sentido de, além de se demarcarem as terras, serem 
alocados recursos para programas de atendimento à 
população indígena. 

O que queremos é uma política indígena racio
nai e séria; queremos uma política de demarcação 
de terras indígenas que traga a responsabilidade do 
Governo Federal para o campo da realidade, para 
que alguns pareceres antropológicos, ao garantir ter
ras aos índios, não garantam c6nflitos em que os ín
dios sejam apenados. Somos a favor da demarca
ção de terras indígenas; somos a favor da demarca
ção da área Raposa/Serra do Sol. Entendemos que 
se o Governo, por intermédio do Ministro Nelson Jo
bim, se o Presidente da Funai, o ex-Deputado Már
cio Santilli - que é uma pessoa que, há até pouco 
tempo, dirigia uma organização não-govemamelltal, 
que participou de todos os encaminhamentos de dis
cussão da questão indígena e, portanto, está habili
tada a discutir essa questão com profundidade -, e 
todos nós Uvermos racionalidade, seriedade e, prin
cipalmente, se houver decisão política do lado do 
Governo, com a mudança do Decreto nº 22 vamos 

beneficiar a retomada da demarcação das terras in
dígenas. 

- -Neste pronunciamento, quero apoiar a posi
ção do Ministério e dizer que é importante que 
essa mudança traga à participação da demarca
ção das áreas indígenas o restante da sociedade 
brasileira. Desde que presidi a Funai tenho dito 
que a questão indígena não é apenas de respon
sabilidade da Funai ou do Governo; essa questão 
tem que ser encarada como uma responsabilidade 
de toda a sociedade brasileira. Não adianta de
marcar terra indígena e colocar índios em conflito 
com fazendeiros, posseiros e garimpeiros porque, 
no final das co~tas. quer pelo aparato tecnológico, 
quer pela feroCidade, quer pelo ritmo de violência, 
os índios têm sempre a perder nesse conflito com os 
brancos. 

Portanto, quero aplaudir a posição do Minis
tro da Justiça, mas quero deixar aqui esse lembre
te: É importante que seja chamada à participação 
na definição e implementação da demarcação de 
terras indígenas toda a sociedade brasileira e, 
especificamente, os selares pertinentes a essa 
questão. 

Gostaria, também, Sr. Presidente, de fazer ou
tro registro: Penso que o Governo está no caminho 
certo quando o projeto Comunidade Solidária tenta 
trazer de volta, _tenta resgatar a participação dos uni
versitários na vida social brasileira por meio de plano 
específico, o programa Universidade Solidária No 
passado, Uvemos o Projeto Rondon e, hoje, o proje
to Comunidade Solidária quer levar as universidades 
a participarem efetivamente do trabalho de transfor
mação social do País. 

Quero apoiar e parabenizar esse projeto e dei
xar uma proposição: que além do trabalho isolado 
com as universidades, por intermédio do Universida
de Solidária, seja também agregado um projeto que 
funcionou durante um certo tempo que é o chamado 
Serviço Civil. Os jovens, em vez de prestarem o ser
viço militar, poderiam se agregar a esse trabalho, a 
essa política do projeto Universidade Solidária 

Essa é a menção que faço, porque entendo 
que é importante trazer os jovens universitários e 
agregar esse programa aos estudantes e aos for
mandos de escolas técnicas federais para que ve
nham participar da mudança da nossa realidade. 

Parabenizo, portanto, a Primeira-Dama, D. 
Ruth Cardoso, e a equipe técnica do Programa Co
munidade Solidária pela feliz iniciativa de trazer as 
universidades para participarem desse esforço na
cional. 
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A Sr" Marina Silva - Permite-me V. Ex• um por parte da soCiedade, tanto na parte de educação, 
· aparte'! como na de saúde. Os postos de saúde, seja das 

o SR. ROMERO JUCA _ Ouço v. Ex" com populações, seja de iniciativa do Governo, podem 
ser incorporados ao programa para ser melhorados, 
e poderão até adquirir alguma autonomia, desde que 
agregados a centros de referência a nível municipal, 
estadual. Era esta conbibuição que eu gostaria de 
dar, porque considero muito importante que a uni
versidade, que hoje está em crise, devolva para a 
sociectade aquilo pelo que a sociedade pagou. Essa 
é até uma torma das populações sentirem que as 
universidades são úteis. Hoje, as universidad,es pa
recem ser um mundo à parte da vida dos cidadãos. 
~ fundamental que elas passem a participar da vida 
e do processo que a sociedade brasileira está atra
vessando. 

muito prazer. 

A Sr" Marina Silva -Ouvi atentamente o pro
nunciamento de V. Ex• e, no que se refere à questão 
do Decreto n" 22, temos divergências; há posições 
segundo as quais não deveria haver alterações._ Em 
relação a isso, devo me pronunciar em breve, por
que compreendo que hoje temos à frente da Funai 
uma pessoa com relação à qual tenho o maior res
peito, até porque há alguns meses era um ativista do 
movimento indfgena. Quero dizer que minhas posi
ções não têm qualquer cunho de sectarismo, mas, 
acima de tudo, são de alguém que está preocupada 
com a revisão do processo de demarcação das ter
ras indígenas. Por um lado, diz-se que da forma 
como está sendo feita coloca os índios em posição 
de atrito com outros setores da sociedade. Eu diria 
que não são bem os índios que ficam em relação de 
atrito; são esses setores que, por estarem nas terras 
dos índios, se colocam em situação de corrfronto 
para que o processo demarcatório não acorra Eu 
me pronunciarei sobre isso no devido tempo. No que 
se refere à segunda abordagem do pronunciamento 
de V. Ex", também acho muito interessante iniciati
vas dessa natureza Avalio, inclusive, que a expe'
riência que tivemos com o antigo Projeto Rondon 
deve servir de base para que seus acertos sejam in
corporados a essa nova iniciativa, e os erros sejam 
e li minados. Posso citar alguns erros que talvez te
nham sido irrvoluntários, até mesmo pelas condições 
da época; por exerllJIO, o fato de que aquele projeto 
chegava às comunidades, mas como ainda não tí
nhamos sindicatos, organizações não-governamen
tais, entidades da sociedade civil com o grau de or
ganização que temos hoje, o projeto tinha uma rela
ção quase paternalista de oferecer serviços, o que 
era muito t.om para aquelas populações, mas quan
do se retiravam, estas ficavam completamente sem 
referência, sem qualquer tipo de apoio. Elas volta
vam à sua situação anterior e sentiam saudade do 
tempo em que "os meninos do Rondon" - como eu 
ouvia dizerem muitas comunidades do meu Estado -
prestavam determinados serviços. Acho que agora é 
fundamental ql!e o Programa Universidade Solidária, 
cuja articulação ainda não conheço em profundida
de, estabeleça um relacionamento com as comuni
dades já existentes, para transformar essas comuni
dades em pólos que possam dar continuidade ao 
trabalho quando o programa porventura vier a ces
sar. Hoje já há acúmulo suficiente de informações, 

O SR. ROMERO JUCÁ - Nobre Senadora Ma
rina Silva, são da maior importància as colocações 
de V. Ex" No tocante ao Programa Universidade So
lidária, sem dúvida alguma é de vital importância 
que os jovens,· que os alunos voltem a ter contato 
com a realidade brasileira E os erros e os àe<3rtos 
devem efetivamente ser utilizados como indicadores 
dessa atuação. Portanto, quero fazer minhas tam
bém as colocações de V. Exª 

Quanto à questão da demarcação de terras in
dígenas, considero importante deixar claros ainda 
dois pontos: primeiro, que a mudança do Decreto n" 
22, no meu entender, deve ser utilizada para viabili
zar a alnpiiação do trabalho de demarcação, nunca 
como uma ação para piorar a situação da demarca
ção das terras indígenas. 

Estou vendo a mudança do Decreto n" 22 pelo 
Governo como uma forma de tentar ampliar e agili
zar a demarcação de terras indígenas, até porque 
eu não poderia esperar algo diferente do atual Presi
dente da Funai, Dr. Márcio Santilli. 

Outro ponto específico sobre o qual quero dei
xar aqui uma posição formada, porque também 
consta da matéria do jornal - mas não sei se é posi
ção do Governo -, é a revisão de áreas indígenas já 
demarcadas. Quero dizer que sou contra a revisão 
de áreas indígenas demarcadas através do Decreto 
n" 22/91, porque considero que se se começar a re
ver as áreas indígenas demarcadas, vai virar uma 
bagunça, o que é um desserviço para as comunida
des indígenas. O que está demarcado está demar
cado, tem que ser respeitado, tem que ser protegido, 
e há que se atuar de forma a melhorar as condições 
dos índios que lá estão. -- -

A partir da mudança do Decreto, que se imple
mentem oúfras ações para agilizar a demarcação. 
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Enfão;-vejõ a mudança do Decreto nº- 22 - e espero 
que o Governo aja assim c não como uma posterga
ção da demarcação, mas como um fator novo, como 
uma força nova de induÇão desse proceSSo de de
marcação. 

Quero alertar c Ministério para o lato de que 
será uma loucura se se começar a rever as demar
cações das terras indígenas, porque esse será um 
processo sem fim. Então, espero que a mudança no 
Decreto nº- 22 não tenha o sentido de rever demar
cações, mas sim que seja um processo que vise o 
futuro, que vise atender e melhorar as condições do 
índio brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra ao Senador Gilvam Borges. 
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, por um ato de 
justiça venho a esta tribuna. Na semana passada, 
escutando o som do gabinete, ouvimos um Colega, 
um Senador manifestando-se desta Tribuna, fazen
do algumas críticas que achamos de uma certa for
ma infundadas. 

Venho da Cãmara dos Deputados. Apesar de 
serem em número muito maior os funcionários desta 
Casa, os ataques ferros a eleS não são justos. O Se
nado tem funcionado muito bem, da taquigrafia à se
gurança, passando pelas assessorias legislativas. Pelo 
menos a diferença que sinto nesta Casa é de 1 OOo/o. 

É claro que é preciso melhorar, e esta nova 
gestão, Sr. Presidente, comandada por V. Ex~, tem 
dado uma nova dinâmica ao Senado. Observa-se à 
perfeição a comunicação acentuada, tanto interna
mente como externamente, na projeção do trabalho 
legislativo do Senado Federal. De vez em quando 
vou à barbearia e lá está a voz do Senado, cedo, 
com a pauta. 

Observamos, Sr. Presidente, que os servidores 
desta Casa são qualificados, são servidores que 
prestam, na íntegra, os seus serviços, e eu gostaria 
de fazer_ a defesa dessas pessoas que trabalham e 
que fazem o Senado Federal. 

Mas, Sr. Presidente, na semana retrasada o 
meu nome, na imprensa, esteve associado ao de V. 
Ex• de uma fonna muito injusta Apresentei à Casa 
uma proposta de emenda à Constituição que tratava 
da unificação das eleições, da prorrogação de man-
datos. ' 

Na verdade, o que existe é muita hipocrisia O 
ato de coragem de defender claramente as suas po
sições, as suas comik::Çõeis, às vezes, pilde até com-

prometer o nome de V. Ex<. Não escondo de nin~ 
guém, tenho uma posição politica ilberta, clara. Não 
sou amigo de V. Ex', sou seu correligionário, sigo as 
suas orientações políticas. 

Mas todos aqueles que conhecem o Presidente 
José Samey sabem da sua elegância Nunca fui 
abordado por S. Ex•: "Gilvam, vamos votar assim!" E 
se til/esse acontecido assim, eu também diria de pú
blico, porque assumo as minhas posições. E fui in
justamente utilizado naquela coluna, Coisas da Po
litica - eu diria "coisas da imprensa" -, e compreendi 
também. 

Apresentei, sim, uma emenda1 porque acredito 
que é preciso unificar as eleições. Nós precisamos 
da coincidência imediata das eleições, para minimi
zar custos. O País não suporta eleições sobre elei
ções. De dois em dois anos estamos indo às ruas, 
indo às televisões. Há um cansaço terrível, há des
gaste das lideranças. E acredito que o caminho seria 
encurtar o mals rapidamente possível. 

Em 1998 teríamos a oportunidade de eleger o 
Presidente da República, de eleger Deputados e Se
nadores, de eleger Governadores e Deputados Esta
duais e de eleger Prefeftos e Vereadores. Por que 
não? É uma experiência válida. Porque nós, que es
tamos indo constantemente às ruas disputar as elei
ções sabemos do desgaste e -do i;lftO custo: -- -

Agora, os interesses são muitos, são dos mais 
variados matizes. Como observamos, alguns que
rem ser candidatos imediatamente. Outros_ não que
rem, porque que o fulano vai ficar ... São querelas 
politicas! Eu acredito que o País precisa realmente ir 
ao campo das mudanças que estamos fazendo, des- . 
ses ajustes que estão sendo feitos. -

O Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, tem implementado refonnas importantes. 
Eu acho que essa é a marca, essa já é a contribui
ção do Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Como o Governõ passado, comandado pelo Pre
sidente do ·Congresso, Senador José Samey, que 
teve, também, uma missão murro árdua e muito dura e 
cumpriu um papel da mals alta importância, justamente 
na t.;lse de transição, na !ase das eleições diretas. Um 
homem que enfrentou mals de três mil greves, repre
sados os sentimentos popLiare5, represadas as neces
sidades; mas, mesmo assim, faz Lrn grande governo. 

Sou o maJs jovem Senador desia Casa, tenho 
apenas 37 anos. E, em cerimônia transmitida pela 
televisão, lembro-me da elegância do Presidência 
Samey, apesar de todos os ataques e infâmias, pas
sando a falxa ao ex-Presidente Fernando Collor de 
Mello. 
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Mas hoje temos uma questão importantíssima, 
sobre a qual falou o Senador Lúcio Alcântara, que é 
a continuidade das boas iniciativas que foram toma
das. Hoje, temos a continuidade do Plano Cruzado 
com os seus ajustes. Há a tentativa de prossegui
mento de uma política que foi implementada em go
vernos passados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que a 
objetividade é urgente. Enfrento uma dificuldade ter
rível, porque sou um homem muito prático, gosto de 
ver as coisas acontecerem. 

Estamos defendendo a unificação das eleiçõ
es, desde a de Presidente da República até a de 
prefeitos. Trata-se de algo importante para o País. 
Em vez de ela ocorrer em 2002, como se defende, 
para que haja as coincidências, questiono o País: 
por que não agora, em 1998? 

Defendi essa tese por iniciativa pessoal, por 
entender dessa forma 

O Presidente Samey não tem nada a ver com 
essas idéias, embora afirme de público, pois sou seu 
amigo há bastante tempo, que sigo as suas orienta
ções; sou "sameysista" convicto, não escondo de 
ninguém. Comigo o jogo é aberto, é claro, doa a 
quem doer. Aqui está o Gilvam Borges. As minhas 
convicções e as minhas idéias eu as assumo. Tam
bém sou homem de equipe. Quando o meu Líder me 
chama para conversar, para tomar decisões em con
junto, estou firme no batente. 

Estou aqui porque tenho um mandato. Fui o 
Senador mais votado do meu Estado justamente por 
ter uma postura séria, que sempre adotei junto ao 
meu eleitorado; posição correta, aberta e sem sub
terfúgios. 

O Sr. José Eduardo Outra- V. E~ me permite 
um aparte? 

O SR. GILVAM BORGES- Com muita honra, 
Senador José Eduardo Outra 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Gilvam 
Borges, em primeiro lugar, quero registrar que V. Ex• 
está efetivamente explicitando um pensamento seu. 
Eu o parabenizo por isso, porque é melhor que as · 
coisas se dêem assim do que ao contrário. As pes
soas dizem que· são contra determinada matéria, 
mas, na verdade, são a favor e esperam a melhor 
oportunidade para votá-la Com relação ao mérito, 
permita-me discordar de V. ~. porque o Brasil, 
desde os anos 70, tem tido uma sucessão de ca
suísmos em relação às eleições municipais, ora sob 
a alegação de haver a coincidência, ora sob a alega
ção de acabar com a mesma Por exemplo, em 
1970, houve eleições gerais. Os prefeitos, naquela 

época, foram eleitos para mandatos de dois anos, 
sob a alegação de que não deveria haver coincidên
cia entre eleições municipais e estaduais. Em 1980, 
deveria haver eleições para prefeito. Elas não acon
teceram, e os mandatos dos prefeitos que foram 
eleitos em 1976 foram prorrogados em dois anos, 
sob a alegação de que deveria haver a coincidência 
Realizaram-se então eleições gerais em Hi82, e os 
préfeitos foram eleitos para um mandato de seis 
anos, com o argumento de que não deveria haver a 
coincidência. Quer dizer, de 1970 para cá, já se mo
difiCOu três vezes a legislação, ora prorrogando 
mandatos de prefeitos, ora elegendo prefeitos para 
mandato tampão, ora para justificar a coincidência, 
ora para justificar a não coincidência É lógico que 
vivíamos um perfodo de exceção, um período ditato
rial. E a partir do momento em que a Constituição de 
1988, democraticamente eleita, estabeleceu que as 
eleições para prefeitoS não eram coincidentes com 
as eleições par.a deputados e ·governadores e, ago
ra, para Presidente da República, com mandatos de 
quatro anos, creio que não se justifica qualquer pro
cesso de modificação desse calendário. Há a alega
ção de que eleições causam gastos, mas se formos 
radicalizar esse argumento, vamos chegar à conclu
são de que não deveria existir qualquer tipo de elei
ção, já que eleição causa gastos ao Poder Público. 
A meu ver, há gastos maiores, como é o caso da 
medida provisória relativa à fusão dos bancos, que 
está em discussão no Congresso. Os analistas pre
vêem que serão utilizados de R$8 a R$13 bilhões c o 
número varia de acordo com o analista - do Tesouro 
para essa implementação, para socorrer os coitadi
nhos dos banqueiros que hoje estão passando por 
sérias dificuldades. Portanto, respeito a: opinião de 
V. Ex• Entendo que o seu comportamento é melhor 
do que o daqueles que pensam como V. Ex•, mas 
não têm coragem de explicitar. Porém, com relação 
ao mérito, permita-me discordar da opinião de V. 
E~ Creio que o atual calendário das eleições - a 
serem realizadas de dois em dois anos - deve con
tinuar; é fundamental para a democracia. Há os 
que dizem que o povo, às vezes, não sabe votar. 
Penso que votar é igual a andar de bicicleta e na
dar: as pessoas só aprendem praticando. Muito ob
rigado a V.~ 

O SR. GILVAM BORGES - Nobre Senador 
José Eduardo Outra, as posições contrárias são sa
lutares. E, como V. Ex• mencionou, eu gostaria de 
contribuir justamente com a retirada do casuísmo. 

V. E~ fez uma retrospectiva histórica no senti
do de que eleição, coincidentemente ou não, sempre 
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ficou ao sabor dos interesses, do jogo político, da 
conjuntura do momento. Acredilo e defendo essa 
tese porque há uma realidade muito dura em relação 
a isso. 

Sempr.e fiz política cem muita seriedade, por
que estou sempre na rua. Ainda hoje, laço comícios 
quando vou ao meu Estado, e sabemos que essa 
questão é complicadíssima 

Se, a partir de 1988, tivéssemos uma definição 
que tosse atrelada à Constituição, em que haveria, a 
partir de 1988, a coincidência das eleições, ou em 
2.002, ou em qualquer outra época, seria sempre a 
lavor das coincidências- eleitorais. Se não puder 
acontecer em 1988 ou em 2002, paciência! Mas se 
vida eu tiver em 2020" e se V; -Elo' me perguntar a 
esse respeito, responderei: sou a lavor da coincidên
cia das eleições. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma outra 
questão muito importante que se discute hoje e que 
gostaria de abordar é a que foi colocada em pauta, a 
nível nacionai, pela cúpula dos governistas, dos Lí
deres do Governo, dos homens que fazem o Gover
no Fernando Henrique Cardoso: a reeleição para 
Presidente da República 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. GILVAM BORGES- Com prazer, ouço 
v. Elo' 

O Sr. Eduardo Suplicy .. - Meu aparte é ainda 
sobre o primeiro tema Obviamente, respeito o ponto 
de vista de V. Elo', no sentido de propor a prorroga
ção dos mandatos - e nesse sentido já se pronun
ciou o Senador José Eduardo Outra. Também gosta
. ria de dizer que não nos parece adequada a prorro
gação de mandalos. Avalio que o argumento usado 
por V. Ex~. de que eleições custam caro, jamais po
deria ser abordado. A prática da democracia tem um 
preço obviamente. A realização de eleições envolve 
algum tipo de dispêndio pelos Tribunais Eleitorais, 
pelos partjdos, pelos candidatos. Essas despesas 
não deveriam ser exageradas; deveríamos ter, por 
partido, por candidato, por campanha, formas de as 
pessoas poderem despender menos recursos e for
mas de as campanhas poderem ser caracterizadas 
pela efetiva mensagem dos candidatos perante os 
eleitores e não por quaisquer abusos de poder eco
nômico, que, por vezes, ainda caracterizam as cam
panhas eleitorais. Parece-me, Senador Gilvam Bor
ges, que os Constituintes de 88, quando considera
ram que seria próprio, saudável, aitemar as eleições 
municipais com as estaduais, pensaram bastante 
sobre o assunto, uma vez que têm diferentes nature-

zas. Parece-me até interessante que se ccnéentre a 
atenção da opinião pública sobre as questões muni
cipais, em certos anos, e, dois anos depois, sobre as 
questões estaduais e nacionais. Não há necessaria
mente qualquer obrigatoriedade de haver a coinci
dência de mandatos nos três níveis. Afinal de con
tas, quando se processam as eleições em nível mu
nicipal, estadual e federal, o resultado sempre será 
uma certa diversidade de composições de partidos 
políticos, em nível do Município e em cada Estado. 
Poderá haver diversos Municípios cujos executivos 
serão do partido de quem está no Governo e execu
tivos de partidos que não estão no Governo, ao nível 
do Estado e ao nível da União. Portanto, a democra
cia implica a convivência de Prefeitos, de Governa
dores e de Presidentes da República que poderão 
ser de partidos diferentes. Não precisa haver, por
tanto, essa coincidência de todos serem da mesma 
coligação, da mesma sigla. Sei que esta não é a in
tenção de V. Ex", mas faço essa observação para 
ressaltar que me parece saudável a escolha feita por 
Deputados e Senadores Constituintes no que diz 
respeito à periodicidade e alternância de eleições a 
cada dois anos. Ter eleições a cada dois anos cons
titui, pareCe-me, algo interessante no processo de
mocrático, no exercício da democracia 

Convém à Nação brasileira, convém aos brasi
leiros, que se respire democracia, que se respirem 
escolhas democráticas pelo menos a cada dois 
anos. Em outros países isso também ocorre. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, obviamente uma das 
nações mais importantes, cem quem muitas vezes 
trocamos idéias, as eleições para o Parlamento se · 
dão a cada dois anos. Os Deputados têm mandatos 
de dois anos; os Senadores, a cada seis anos, se 
não me engano. Portanto, não se trata de custar 
caro. Se a objeção referir-se a esse motivo, será 
melhor ter eleições apenas a cada 6, 8 ou 1 O anos; 
nesse caso, sim, custará mais barato. Submeto es
sas ponderações à reflexão de V. Ex" e obviamente 
ao debate. Parece-me - repito - próprio que haja 
coincidência quanto à realização das eleições para 
Presidente da República e Parlamentares. Inclusive 
o mandato de quatro anos seria adequado a ambos. 
Sou até favorável à diminuição - e tenho projeto nes
se sentido - do mandato dos Senadores. Dessa for
ma, eles não ficariam períod.os tão longos - 8 anos -
sem que fossem testados pela população. ·o Sr. Se
nador Lúcio Alcântara, assim como outros Srs. Se
nadores, tem apoiado essa proposição no sentido. de. 
se reduzir o mandato dos Senadores de 8 para 4 
anos, sem prejuízo do mandato já conquistado. So-
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bre reeleição, tema sobre o qual V. Ex~ vai falar, ta
rei outras colocações. 

O SR. GILVAM BORGES - Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, se V. Ex" me permite, eu gostaria 
de fazer uma pergunta a V. Ex": o PT já tem candi
dato a Prefêito em São Paulo? 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador, o 
Partido dos Trabalhadores está debatendo o assl.fl
to. Há pessoas que já se definiram como pré-candi
datos, como a ex-Prefeita Lufza Erundina de Sousa; 
o ex-Deputado Federal Aloísio Mercadante, que foi 
candidato a vice-Presidente na chapa do Luiz Inácio 
Lula da Silva, a Vereadora Teresa Lajolo. O Partido 
está procurando coordenar esforços: ou fará prévias 
em fevereiro ou março próximo, ou haverá entendi
mento entre os candidatos a Prefeito. Felizmente o 
Partido dos Trabalhadores conta, na Cidade de São 
Paulo, com candidateis potenciais muito fortes. A 
pesquisa feita pela Toledo & Associados mostra 
que, nas diversas alternativas de candidatos - Lufza 
Erundina ou o meu próprio nome -, estamos à frente. 
Ou seja, se o candidato for Luíza Erundina ou este 
Senador, teríamos 33% dos votos; se for Aloísio 
Mercadante, 15% dos votos. Portanto, teremos na 
cidade de São Paulo oportunidade de uma excelente 
batalha. Respeitamos nossos adversários, mas sa
bemos que o PT encontra-se como um dos partidos 
de maior possibilidade de vencer as próxima eleição 
municipal, como já ocorreu em 88; em 92 foi o se
gundo; em 85 foi o terceiro - eu próprio penso ser 
candidato no ano 2000. Vou contribuir para que 
aquele que for escolhido democraticamente peio 
Partido possa governar de fato. São Paulo é como 
urna nação: é uma cidade maior do que muitos paí
ses, razão pela qual é um desafio extraordinário ser 
prefeito dessa metrópole. 

O SR. GILVAM BORGES - Muito obrigado, 
Senador. 

Quanto à questão da reeleição, outro tema em 
pauta. o Pais já começa a discutir. Estrategicamente 
o Governo se articula num momento favorável em 
que a base parlamentar no Congresso Nacional lhe 
é favorável. Virá então a reforma tributária, a refor
ma da Previdência. Já tivemos grandes vitórias no 
Parlamento. 

Acompanhei, bem como o meu partido, o Go
verno nas votações. Votei contrariamente apenas na 
última votação, aquela que se referia ao imposto 
para a saúde. Até aqui não consuHei o Presidente 
Samey sobre qual será nossa posição oficial. Como 
disse o Senador Lúcio Alcântara, a reeleição é um 
direito, pois a sociedade leva muito tempo para iden-

tificar, para fazer líderes. Estes, por sua vez, são 
submetidos a vários pleitos, a várias batalhas. 

Entendo que a reeleição deve ser garantida. 
Não sei por que se castrou o direito da reeleição. 
Isso foi um casufsmo - como disse o nobre Senador 
José Eduardo Outra -, ao sabor dos interesses con
junturais do momento político. A classe que está no 
comando manifesta assim os seus interesses: "Nós 
vamos mudar a legislação eleitoral, porque o líder A 
ou o .B pode ganhar a eleição, pode se reeleger". 

Ora, se o Presidente Fernando Henrique Car
doso se reeleger, entendo que é um direito garanti
do, caso a legislação permita que façamos essa mu
dança. 

Sou adversário do Governador do meu Estado, 
mas sou favorável à reeleição. É muito difícil para o 
povo identificar um bqm administrador, principalmen
te no Executivo, no caso de prefeitos, governadores 
e presidente da República. Ternos vários exemplos 
aí. Essa questão é muito séria e deve ser debatida. 
Se temos um bom Presidente no Congresso, na Câ
mara e no Senado, mas temos um Regimento Inter
no que impede a sua reeleição, porque está na vez 
do A, B ou C, isso é brincadeira. Entendo totalmente 
diferente. Se tivermos um bom deputado que foi um 
bom Presidente da Câmara dos Deputados, acho 
que ele deve ter esse direito. Faremos esse reveza
mento. 

Sempre digo no meu Estado que não é fãcil 
acumular tanta experiência. Dou um exemplo e de-

. · fendo isso, de púbüco, no meu Estado. Tenho dito 
que encontrar um homem com a experiência de vida 
pública do Presidente José Samey não é fácil; são · 
50 anos de vida pública, é muito tempo. Experiência 
é vivência do dia-a-<fia. O meu voto na condição de 
Senador vale tanto quanto o do Presidente José 
Samey e o do Senador Sebastião Rocha, já que so-

. mos os três representantes do Estado do Amapá. 
Mas não há termos de comparação quanto à expe
riência. Isso não se adquire do dia para a noite. 

Especula-se que o Maranhão começa a se mo
bilizar para levar o Presidente José Samey de volta 
para lá; e eu· já estou me mobilizando deste lado, 
pensando nos 50 anos de experiência de S. Ex", tão 
importantes para o Amapá, que só tem 50 anos de 
vida. Essa é a minha posição franca e aberta. Se 
hoje o Amapá tem grandes conquistas e está firme é 
porque temos uma posição. 

Sr. Presidente José Samey, não o consuHei 
antes, mas permita-me dizer que sou favorável à 
reeleição para presidente da República, para gover
nador e para prefeito. Acho justo, pois a sociedade 
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leva tempo para identificar essas lideranças. Agora, 
ficar marcando cartas na legislação contra A, B ou 
C, isso oão. Temos que votar, segurar e arnanar. Se 
não passar a reeleição, sou também pela prorroga
ção do mandato dos próximos prefeitos e vereado
res para seí"s anos, para que haja coincidência em 
2002. Se agora não for possfvel, penso que é uma 
questão simplesmente de raciocínio. 

Como as posições são antagônicas, contrárias, 
as pessoas têm a sua própria forma de fazer, de ver 
e de interpretar, deixo sempre minhas posições mt.i
to claras e abertas. 

Quero, desta tribuna, deixar registradas minhas 
congratulações aos funcionálios desta Casa, inclusi
ve a felicidade da escolha da Mesa em relação ao 
Dr. Agaciel, um rapaz muito dinâmico. O outro, me 
permitam dizer, foi péssimo - é a minha posição 
franca. Com o novo Diretor da Casa e os funcioná
rios, vemos que a Casa começa a andar e está or
ganizada 

Portanto, minhas congratulações a todos os 
servidores da Casa, e aqui ratifico minha posição 
aberta a favor da reeleição para presidente da Repú
blica, para governador e para prefeito; que haja coin
cidência nas eleições para minimização de custos. 
Há ainda o desgaste sofrido pelas lideranças, que é 
terrível, pois elas mudam de dois em dois anos, e 
isso não é brincadeira Se não der para ser em 
1998, que seja para 2002. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a 

palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José 

Eduardo Outra 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, confesso 
que estava em dúvida se iria usar da palavra no dia 
de hoje, em função do baixo número de Senadores 
presentes. 

Simplesmente gostaria de registrar que a pri
meira iniciatfva que tomamos ao chegar a esta 
Casa, logo no primeiro dia da Legislatura, foi a de 
apresentar um projeto que prevê a obrigatoriedade 
de as instituições financeiras fornecerem à Secreta
ria da Receita. Federal informações relativas às ope
rações financeiras· que, no período de um mês, ex
cedessem o valor de 20 mil UFIRs. As informações 
abrangeriam tanto pessoas jurídicas quanlo físicas. 

Esse projeto, que não tem nada de original, é 
baseado na legislação americana, legislação essa 

. que, inclusive, é mais rigorosa, já que-<~os Estados 

Unidos o valor acima do qual essas informações 
são repassadas à Receita é de US$1 o mil. Vinte 
mil UFIRs correspondem, aproximadamente, à 
R$15 mil, ou seja, mais ou menos US$16 mil. Por
tanto, se levarmos em consideração o próprio po
der aquisitivo do povo americano em relação ao 
povo brasileiro, veremos que esse projeto é até 
bastante soft 

Esse projeto vem ao encontro de algumas 
preocupações, que inclusive foram registradas na 
Conferência das Américas, realizada no final do ano 
passado, onde se destacou a necessidade qe parti
cularmente os países da América Latina modern
izarem suas legislações, no sentido de se evitar a la
vagem do dinheiro seja procedente do narcotráfico, 
do contrabando ou de seqüestro. Deve-se registrar, 
inclusive, que essa preocupação foi extemada até 
pelo Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ao 
Presidente do Brasil, Senhor Fernando Henrique 
Cardoso. • 

A grande verdade é que já na CPI do Collor, e 
posteriormente na CPI do Orçamento, foi detectada 

· a necessidade do aperfeiçoamento da legislação 
brasileira no sentido de se evitar essa proliferação 
de contas fantasmas, contas-laranjas e a própria 
possibilidade da lavagem do dinheiro. t: necessário 
que a Receita Federal disponha dessas informaçõ
es, para poder cruzá-las, por exemplo, com a decla
ração do Imposto de Renda e evitar, assim, a sone
gação fiscal. 

O nosso projelo, como já disse, foi apresenta
do no início da Legislatura e teve parecer favorável 
do Senador Onofre Quinan. Foi aprovado, há cerca . 
de quinze dias, por unanimidade, na Comissão de 
Assunlos Econômicos. Quando da apreciação do 
projeto, o Senador Vilson KleinObing, Vice-Líder do 
Governo, pediu vista do projeto - segundo S. Exª até 
por uma função da Vice-Liderança - e, depois de 
analisá-lo, o devolveu sem qualquer modificação, 
explicitando seu voto favorável na Comissão de As
suntos EconOmicos. 

Quero registrar também que tfve uma audiên
cia com o Dr. Everardo Maciel, Secretário da Recei
ta Federal, quando lhe apresentamos esse projeto, 
oportunidade em que ele nos disse que o projeto vai 
ao encontro das preocupações da Receita Federal. 

Sabemos que esse tema, quando vier ao ple
nário e se popularizar, enfrentará, com certeza, a re
sistência de setores muito poderosos do nosso Pais, 
já que, inclusive, começam a levantar questiona
merrtos com relação à própria constitucionalidade do 
projeto, alegando a questão do sigilo bancário. 
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Infelizmente, no Brasil, o sigilo bancário tem 
deixado de ser simplesmente um direito individual 
para ser utilizado como um instrumento para acober
tar atividades ilícitas. É preciso que os Parlamenta
res se debrucem sobre essa matéria e aprovem me
didas que venham a coibir esse tipo de ação. 

Quero registrar, inclusive, que a própria Comis
são de ConstittJição, Justiça e Cidadania, do Senado 
Federal, aprovou, recentemente, projeto do Senador 
Pedro Simon - que deverá vir a plenário nos próxi
mos dias - que explicitamente quebra o sigilo bancá
rio não só de parlamentares como de prefeitos, go
vernadores, Presidente da República e todos os 
agentes públicos, compreendendo estes também os 
servidores federais, particularmertte aqueles da Re
ceita Federal. 

No nosso entendimento - e já temos pareceres 
de alguns juristas neste sentido -, o projeto não fere 
o sigilo bancário, r.a medida em que ele simples
mente transfere de uma instituição pública, o Banco 
Central, para outra instituição pública, a Receita Fe
deral, a guarda desses dados. A partir do momento 
em que esses dados chegam à Rece~ Federal, 
passam a ser protegidos pelo sigilo fiscal, como, 
aliás, está explicitado no nosso projeto, que estabe
lece, inclusive, que a divulgação por parlé de qual
quer funcionário da Receita Federal desses dados o 
sujeitaria à penalização de acordo com a lei do sigilo 
fiscal. · 

Estamos vendo, na pauta do Senado, que no 
próximo dia 30 será votado um requerimento do Se
nador Bello Parga, no sentido de que o nosso proje
to seja analisado no que diz respeito à constituciona
Hdade e juridicidade, pela Comissão de ConstittJição, 
Justiça e Cidadania, do Senado Federal. 

Não temos qualquer interesse em impedir que 
se aprofunde o debate dessa matélia também na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania O 
que não queremos é que essa seja simplesmente 
uma manobra protelatória no sentido de se atrasar a 
votação desse projeto, projeto que já mereceu o 
apoiamento de setores, inclusive do próprio Governo 
Federal, já que, em conversa - como já disse - com 
o Secretário Everardo Maciel, este afirmou que é um 
projeto cuja aprovação é do interesse da própria Re
ceita Federal. 

Registramos aqui, inclusive, que, caso esse 
projeto, ao ser encaminhado para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, não tenha uma 
apreciação no tempo regimental, pretendemos fazer 
o mesmo que estamos fazendo com relação ao nos
so projeto, que condiciona a privatização da Compa-

nhia Vale do Rio Doce à autorização legislativa: 
apresentar requerimento no sentido de que ele ve
nha para o plenário. 

Sem dúvida alguma, essa é uma contribuição 
que, independentemente da origem da iniciativa· par
lamentar, como já fizemos questão de registrar, vai 
ao encontro das próprias preocupações do Governo, 
cuja intenção, conforme já declarado publicamente, 
é evitar a sonegação fiscal, a proliferação de contas 
fantasmas e de contas-laranjas e modernizar a legis
lação brasileira, a fim de que o Brasil não continue 
sendo uma das rotas da lavagem do dinheiro ilícito. 

Era_o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarriey) -Concedo 

a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte ,Piscurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador José Samey, Sr% e Srs. 
Senadores, na última terça-feira, o Ministro da Fa
zenda, Pedro Malan, chamou ao seu gabinete os Li
dE>res dos diversos Partidos e de lá saíram esses 
Senadores, porta-vozes do Ministro da Fazenda, 
com a noticia, colocada nos jornais de quarta-feira, 
de que o Governo fez um acordo com o Senado 
para aprovar a medida provisória dos bancos. 

Ora, Sr. Presidente, pergunto se o Senado 
compreende apenas os Senadores que apóiam o 
Governo ou se o Senado é composto também por 
Senadores que pertencem ao Partido dos Trabalha
dores, ao Partido Socialista Brasileiro, ao PPS, ao . 
PDT, porque, senão, ficam fáceis as coisas! 

A Comissão de Assuntos Econéimicos havia 
marcado para o próximo dia 21 a exposição do Mi
nistro da Fazenda, Pedro Malan, e do Presidente do 
Banco Central, Gustavo Loyola, para virem discutir 
em sessão pública, aberta, a medida provisória que 
propõe a reestruturação do sistema financeiro nacio
nal. Ora, Sr. Presidente, será que só o fato de os 
Senadores irem ao gabinete do Ministro da Fazenda 
e ali_ ouvirem as suas razões já é o bastante para 
eles se colocarem inteiramente de acordo com a 
proposta do Governo? 

Segunda-feira, o Líder do Gover:no, Jader Bar
balho, fez um pronunciamento de críticas severas ao 
Governo, por ter anunciado essa medida às 4h da 
manhã da madrugada de sábado. Os Senadores 
compreenderam as razões pelas quais a medida 
provisória foi publicada, diante das explicações do 
Ministro da Fazenda, Pedro Malan: ela ficou pronta 
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às 21 h de sexta-feira, foi encaminhada ao Palácio 
do Alvorada, e, como o Presidente estava jantando, 
só terminou de ler, avaliar e assinar o texto à meia
noite. Então, foi por essa razão que a medida provi
sória, segundo o próprio Ministro, demorou dias para 
ser estudada e elaborada e,. só então, foi divul9aâa. 

Em vista dessa explicação, o Senador Líder do 
PMDB, Jader Barbalho, designa pa.a presidir a Co
missão Mista que vai examinar o assunto o Senador 
Ney Suassuna S. Ex• veio à tribuna do Senado, ter
ça-feira, para afirmar que, embora não esteja de 
acordo com o processo de socialização de prejuízos, 
se deu por satisfeito com as explicações do Ministro 
Pedro Malan. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, preocupa
me sobremaneira o que estã por acontecer. Espero 
que o Ministro da Fazenda, respeitando todos os 
Partidos, e não apenas aqueles que estão dispostos 
a simplesmente aceitar suas explicações a portas fe
chadas, venha a esta Casa na próxima terça-feria, 
conforme previsto, a fim de explicar por que razão o 
Governo se encontra em situação extremamente di
fícil. Ainda ontem, S. Ex" anunciou que, ao contrário 
das expectativas governamentais, estã ocorrendo 
défiCit, pois os gastos estão superando as despesas 
neste ano; apesar de a receita governamental de 
1995, até o presente momento, estar muito superior 
àquela que o próprio Governo estava prevendo há 
algum tempo; apesar de o Governo estar com uma 
arrecadação muito significativa, apesar de a receita 
governamental deste ano ser da ordem de 30% do 
Produto Interno Bruto; apesar de ter havido uma re
ceita significativa por causa da ampliação da ativida
de econõmica - ainda que tenha havido decréscimo 
da atividade nos dois últimos trimestres, por causa 
do esforço ainda não suficiente para se garantir 
maior receita e menor evasao fiscal -, o fato coriCre
to é que o Governo estã com um significativo déficit, 
que resulta, dentre outras razões, de algo que havía
mos advertido no ano passado e em anos anteriores 
sobre os acordos da dívida externa. 

A Gazeta Mercantil de 14/15 de novembro in
forma: 

"0 déficit de caixa do Tesouro Nacio
nal (receitas menos despesas) superou R$1 
bilhao em outubro. ( ... ) As receitas do Te
souro atingiram R$6,8 bilhões e as despe
sas, que ainda estão sendo detalhadas, po
dem ter ultrapassado R$7,9 bilhões. 

O desembolso de US$2,2 bilhões com 
o pagamento de juros e do principal da dívi
da externa é apontado como o principal fator 

de desequilíbrio de caixa do Tesouro no últi
mo mês. ( ... ) Só o Clube de Paris (que reúne 
os credores governamentais) recebeu 
U$41 O milhões. Os demais compromissos 
com credores privados e o pagamento de 
garantias para a dívida renegociada ultra
passaram U$1 ,8 bilhão. 

·O déficit ocorreu apesar de a arrecadação de 
impostos e contribuições terem fiCado dentro das ex
pectativas oficiais, em torno de R$7 bilhões.· 

Pelo menos, Sr. Presidente, estamos agora 
constatando aquilo para que tínhamos chamado a 
atenção quando da apreciação dos acordos da dívi
da ·externa: que se estava aprovando um fluxo de 
compromissos acima da nossa capacidade de paga
mento, que poderia resultar em dificuldades. 

O Sr. José Fogaça - Senador Eduardo Supli
cy, permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra, Senador José Fogaça. Só pediria que aguardas- . 
se mais um instante para que possa completar um 
pensamento sobre o conteúdo explicito da medida 
provisória 

Esse programa de eslí mui o à reestruturação e 
ao fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, 
em seu ar!. 12, diz: 

"Ar!. 1• - O Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sis
tema Financeiro Nacional, instituído pelo 

_ . Conselho Monetário Nacional, com vistas a 
assegurar liquidez e solvência do referido 
Sistema e a resguardar os interesses de de- . 
positantes e investidores, será implementa
do por meio de reorganizações administrati
vas, operacionais e societárias, previamente 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 

§ 12 O Programa de que trata o caput 
aplica-se inclusive às instituições submeti
das aos regimes especiais ••• 

§ 22 O mecanismo de proteção a titula
res de créditos contra instituições financei
ras, instituído pelo Conselho Monetário Na
cional, é parte integrante do· Programa de 
que trata o caput 

Art 22. Na hipótese de incorporação, 
aplica-se às instituições participantes do 
Programa a que se refere o artigo anterior, o 
seguinte tratamento tribUtário: 

I - A instituição a ser incorporada deve
rá contabilizar como perdas os valores dos 
créditos de difícil recuperação, observadas, 
para esse fim, normas baixadas pelo Conselho; 
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11 - As instituições incorporadoras po
derão registrar com ágio, na aquisição do in
vestimento, a diferença entre o valor de 
aquisição e o valor patrimonial na participa
ção societária adquirida; 

• III - As perdas de que trata o inciso I 
deverão ser adicionadas ao lucro líquido da 
instituição a ser incorporada, para fins de 
determinaçãó do lucro real e da base de cál
culo de Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido. 

IV - Após a incorporação, o ágio a que 
se refere o inciso 11, registrado contabilmen
te, poderá ser amortizado, observado o dis
posto no inciSo seguinte; 

V - Para efeito de determinação do lu
cro real, a soma do ágio amortizado com o 
valor compensado dos prejuízos fiscais e 
períodos-base anteriores não poderá exce
der, em cada período-base, trinta por cento 
do lucro líquido, ajustado pelas adições e 
exclusões previstas na legislação aplicável; 

VI - O valor do ágio amortiZl!do deverá 
ser adicionado ao lucro líquido, para efeito 
de determinar a base de cálculo da Contri
buição Social sobre o Lucro Líquido. 

Ora, Senador José Fogaça. preocupa-me que o 
Governo, diante de uma situação de déficit difícil como 
essa, venha a abrir mão de ·receitas que no ano que 
vem aconteceriam O Governo, para as instill.Jições fi
nanceiras, dispõe de uma renúncia fiscal ou coloca a 
possibilidade de uma renúncia fiscal significativa em 
instituições que tenham um comportamento mais sau
dável, que estejam economicamente registrando lu
cros e poderão absorver instituiçõeS. Apesar das alüs
simas taxas de juros praticadas pelo Sistema Rnanoei
ro Nacional, decorrentes da polilica econõmica mone
tária -taxas de juros recordes a nível munãtal, em ter
mos reais -. que visa, entre outros propósitos, de um 
lado, tentar estabilizar a moeda, e, de outro lado, ine
quivocamente, possibilitar às instituições financeiras 
que tenham um comportamento altamente lucrativo, 
ainda assim, as institLições financeiras tiveram prejuízo. 

Pois bem, aquelas que tiveram lucro vão poder 
amortecer, vão poder colocar como prejuízo o resul
tado negativo daquelas instituições financeiras que 
vierem a absorver. _ 

Isso me preocupa Esse é o caminho de salva
ção das instituições para proteger os correntistas e 
investidores - isso é importante - como também para 
proteger a estabilidade da moeda. Mas a que custo? 
Quem vai ser beneficiado com tal procedimento? 

Preocupa-me também, Senador José Fogaça, 
aquilo que agora talvez tenhamos melhor possibili
dade de compreender: as autoridades monetárias 
pressionaram o Banespa para que publicasse um 
balanço que iria registrar um patrimônio líquido ne
gativo dà ordem de R$6 bilhões. O Governador Má
rio Covas tem procurado demonstrar que o Governo 
de São Paulo, reconhecendo sua dívida para com o 
Banespa, está tentando consegui r liquidez para o 
patrimônio do Estado de São Paulo, e, com isso, pa
gar ao Banespa, para que não seja preciso o regis
tro desse patrimõnio líquido negativo. 

Mas qual seria a conseqüência do regis'!ro de 
um patrimônio líquido negativo da ordem de R$6 bi
lhões,pelo Banespa? 

: ·Diante dessa nova medida provisória, se publi
cado aquele reSultado negativo, abrir-sa-ia a possibi
lidade de uma instituição financeira privada com re
sultado positivo abater esse montante daquilo que 
teria de pagar .de lmpos!i> d<; Renda até o limite de 
30%, mas também ficando para os anos posteriores 
ainda a possibilidade pendente, e com isso diminuir 
significativamente o Imposto de Renda a pagar. 

Rco até me perguntando se não está, agora, 
mais explícita e clara a razão pela qual as autorida
des monetárias estavam insistindo tanto para se pu
blicar o resultado financeiro do Banespa com o patri
mônio líquido negativo, o que, potencialmente, no 
caso de sua privatização, implicaria em grande pos
sibilidade de não pagar tanto Imposto de Renda por 
parte da instituição que iria absorvê-lo, na hipótese 
de ocorrer a sua privatização. 

São questões, nobre Senador José Fogaça, · 
que quero ver respondidas, tanto pelo Presidente do 
Banco Central quanto pelo Ministro Pedro Malan. 
Espero que ambos venham, terça-feira próxima, pe
rante a Comissão de Assuntos Econômicos e peran
te a Comissão Mista, porque a previsão é que ambas 
as Comissões possam ouvi-los simultaneamente. . 

O Sr. José Fogaça - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra, Senador José Fogaça 

O Sr. José Fogaça - Nobre Senador Eduardo 
Suplicy, quero me reportar àquela parte do seu pro
nunciamento em que pedi a intervenção que agora 
estou fazendo. V. Ex• fazia referência à dívida exter
na como uma das cau5as fundamentais desse déficit· 

· operacional do Governo. Sabemos perfeitamente 
que esse trimestre teve uma caracterização absolu
tamente peculiar. Nós mesmos, aqui, no plenário do 
Senado, num debate do qual V. Ex• e eu participa-
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mos, autorizamos o Governo a fazer um adianta
mento nas garantias. De modo que há uma concen- · 
!ração desses pagamentos no período ao qual se re
fere V. Ex• Não poderíamos, por aí, julgar o acordo 
da dívida e:sterna, mas, sim, pela enorme diferença 
que hoje há entre a taxa de juros que é paga exter
namente e a taxa de juros que é paga internamente. 
Sabemos que o grave, o terrível crescimento que se 
deu no processo de comprometimento das finanças 
públicas foi ao nível interno. 10 esse o efeito mais 
bombástico, mais nocivo que vem ocorrendo nas fi
nanças do País. Sabemos perfeitamente que os ju- · 
ros que são pagos na dívida externa são da ordem 
de 4% ou até 6%, juros que até em nível de sistema 
financeiro internacional são, historicamente, muito 
baixos. Por outro lado, nós que chegamos a ter, em 
períodos anteriores, uma divida externa quase que 
correspondente a 50% do PIB, poderemos chegar 
ao ano que vem, graças ao modelo de acordo que 
foi feito, a um patamar de 31%, o que significa que a 
dívida externa brasileira vem caindo consistente
mente e que o acordo, portento, foi bom para o Pais. 
Por outro lado, é importante lembrar que .nós, aqui, 
autorizamos essas garantias e por isso esse adian
tamento foi feito, concentrando uma evasão de re
curso maior nesse período. Estávamos interessados 
em que, subseqüentemente, o Governo apresenta
ria, também, um pedido de autorização para emitir 
US$5 bilhões em títulos do Tesouro Nacional, a se
rem colocados no mercado externo. Ou seja, o 
adiantamento de garantias só foi feito porque abriria 
as portes para o Brasil desse mercado de títulos, em 
nível internacional, do qual ficamos fora por cerca de 
15 anos. Então, acredito que V. Ex' não está dizen
do uma inverdade, V. Ex• está fazendo um registro 
dos fatos. Realmente. houve um crescimento_·do 
comprometimento das finanças públicas nesse pe
ríodo, em função da divida externa, mas trata-se de 
um fato r peculiar, não permanente, passageiro e 
muito próprio dessa decisão que foi soberanamente 
tomada pelo Brasil, com a aprovação. inclusive, do 
Senado. Faço apenas esse registro, sem desautori
zar V. Exª a ter a interpretação que, evidentemente, 
V. Exª sempre teve, desde o inicio, a respeito dessa 
matéria. Mas, como Relator que fui do acordo da dí
vida externa, como acompanho pari passu o assun
to, me preocupo sempre em verificar o quanto isso, 
realmente, pesa e o quanto tem custado para o Bra
sil. De lá para cá, só tenho visto e constatado que, 
ao contrário do que se anunciava ou do que muita 
gente previa, o Brasil só ganhou com o acordo que 
fez no âmbito das suas dividas com os bancosinter- . 

nacionais. Se puder, de alguma forma, dar a minha 
solidariedade a V. Ex• quanto à questão referida no 
Ministério da Fazenda, eu a dou inteiramente. V. Ex• 
tem toda a razão, e não é possível que o Ministro da 
Fazenda dê explicações para representantes do Go
verno, ou representantes de setores que apóiam o 
Governo, entre os quais eu me incluo, e não dê ex
plicações, satisfações amplas e convincentes, tam
bém, aos representantes da oposição, que merecem 
toda a dignidade de tratamento que qualquer mem-
bro desta Casa merece. Obrigado a V. Ex• · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a soli
dariedade do Senador José Fogaça, até porque eu 
compareci ao Banco Central, onde o Presidente 
Gustavo Loyola e o Diretor de Política Monetária, Al
kimar Moura, deram explicações, algumas das quais 
ainda incompletas. Eu, por exemplo, solicitei a am
bos e aos técnicos que me receberam que me fome
cessem - pedindo que isso me fosse chegado às 
mãos até terça.feira de tarde, e ainda não chegou -
um exemplo concreto de qual seria, hipoteticamente, 
a situação de um banco A absorvendo um banco B, 
o primeiro com resultado positivo e o segundo com 
resultado negativo, diante das modificações decor
rentes da medida provisória, porque desejo fazer 
uma análise e uma crítica, aqui, tiem informado. In
clusive transmiti a ambos que não é meu propósito 
estar .aqui fazendo. qualquer afirmação que possa 
estar resunando em instabilidade do sistema finan
ceiro. 

Também compreendo a responsabilidade dali 
autoridades financeiras. Penso que há prós e con
tras na questão dos acordos com os credores inter- . 
nacionais. Sei que o Ministro provavelmente irá dizer 
que, se não fizéssemos o acordo, teríamos outros 
motivos 'de instabilidade, do ponto de vista da credi
bilidade junto aos investidores internacionais, às ins
tituições internacionais. Por outro lado, o que eu quis 
apontar, e penso que poderemos até ter um cuidado 
grande ao examinar em que medida estamos ou não 
satisfazendo a capacidade doméstica .. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, nobre 
Senador.. 

. O Sr. José Eduardo Outra - Senador Eduardo 
Suplicy, como V. Ex• já registrou, foi aprovado, na 
semana passada, um requerimento na Comissão de 
Assuntos Económicos. convocando o Ministro Pedro 
Malan e o Presidente do Banco Central pará compa
recerem àquela Comissão, no sentido de darem ex
plicações sobre a medida provisória da fusão dos 
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bancos. Espero que essas negociações que vêm 
sendo entabuladas por algumas Lideranças do Se-~ 
nado não sejam usadas como justificativa para que 
S. Exªs não compareçam, até porque não é apenas 
a imprensa. que tem divulgado que o Governo fez 
um acordo com o Senado. O próprio jornal do Sena
do diz: "Os Senadores negociam e a MP dos bancos 
muda". Esperamos que isso não seja usado para 
justificar a ausência dos Ministros. Agora, o que me 
surpreende é a presteza com que o Governo torna 
uma medida no sentido de, segundo ele, resolver 
um problema que pode se tomar sério, do sistema fi
nanceiro brasileiro. Quando sabemos que, tan1D no 
primeiro semestre como egora, surgiram reclarnaçõ
es de diversos setores da economia brasileira com 
relação a problemas que eles vêm encontrando, de
correntes seja da estabilização da moeda, seja, por 
exemplo, das aliquotas de importação. É o caso da 
indústria têxtil brasileira, que vem tendo problemas 
sérios em função de importações, particularmente 
da China; é o caso da indústria de calçados; da in
dústria de coco no Nordeste, que, com a importação 
de coco da Malásia, estã sofrendo as conseqüên
cias; algumas indústrias desse se1Dr estão quebran
do. No en!an1D, o Governo não tomou nenhuma po
sição em relação a esses se1Dres. Bastou que al
guns bancos -justamente o se1Dr mais privilegiado 
ao longo dos anos, que mais ganhou dinheiro em 
decorrência da inflação alta no Brasil, que foi o siste
ma financeiro - bas1Du que alguns bancos começas
sem a dar sinal amarelo, rapidamente o Governo 
lança uma medida provisória, que tem alguns aspec
tos altamente questionáveis. Argumentam que a fu
são é uma tendência mundial. Isso é lógico, é da 
própria essência do capitalismo a concentração 
cada vez maior, seja no sistema financeiro, seja na 
parte industrial, comercial etc. A grande discussão é 
saber se o Tesouro dos outros países libera recur
sos para viabilizar essa fusão. Recentemente apro
vamos aqui no Senado um imposto para a saúde, 
que deve arrecadar entre 5 e 6 bilhões de dólares 
num ano. Estimativas feitas dão conta de que serão 
necessários de 12 a 13 bilhões de reais para sanear 
c sistema financeiro. Um dos critérios para se estu
dar a admissibilidade de urna medida provisória estã 
exatamente na questão da sua urgência. Ora, exis
tem alguns aspectos de extrema urgência no Brasil, 
como, por exemplo, a reforma egrãria Existe urna 
série de iniciativas tramitando no Congresso Nacio
nal, que se relaciona com o ri1D sumário da desapro
priação, com relação a Jiminares de reintegração de 
posse. Eu mesmo tenho um projeto relativo à expro-

priação de áreas onde seja detectado trabalho es
cravo. TIVemos uma audiência com o Dr. FranciSFO 
Grazziano e ouvimos dele que o Governo estã pro
cedendo a um estudo para agilizar e sistematizar os 
diversos projetes em tramitação no Congresso. Te
nho certeza de que se o Governo editasse uma me
dida provisória para resolver essas questões relati
vas aos projetes em tramitação e que agilizariam a 
reforma agrãria, não haveria nenhuma repulsa por par
te do Congresso Nacional no sentido de se estar utili
zando IJTla medida provisória, até porque não existem 
emendas no Congresso Nacional ex!inguindo;-as; exis
tem regulamentando, limitando o uso··dessas medi
das. Portan1D, gostariarnos de 1a5tranhar a presteza 
com que o Governo agiu em relação ao sistema fi
nanceiro, coisa que não acontece em relação a ou
tros se1Dres da economia nacional. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Agradeço o apar
te, Senador José Eduardo Outra As questões que V. 
Ex" levanta são EXtraOrdinariamente pertinen!es. 

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de regis
trar minha preocupação - e acredito que esta deva 
ser matéria de grande relevância e preocupação 
para o Presidente do Congresso Nacional, Senador 
José Samey -com o que a imprensa tem publicado, 
como, na última semana, Elio Gaspari relatou em 
sua coluna: "Pró-garfo ganhou o relator do progra
ma". E hoje a Folha de S. Paulo registra que "os 
bancos doaram a politicas que analisam a medida 
provisória", registrando que o sistema financeiro in
vestiu R$988 mil na campanha eleitoral, e que oito 
membros da Comissão Mista confirmam que recebe
ram dinheiro em 1994, nas eleições. 

A indagaçlkl que deixo aqui, Sr. Presidente, é se 
esses pariarnentares sentem-se eticarnen!e em posi
ção confortável paa relatar, votar essa medida provisó
ria que diretarnente coloca os acionistas do sistema fi
nanceiro brasileiro, sobretudo os controladores, num 
grau de cidadania superior ao dos acionistas de ou
tras empresas dos demais setores produtivos. Para o 
setor financeiro, estão-se definindo situações pelas 
quais eles passam a ser cidadãos incomparavelmen
te superiores, em termos de direito, a outros cidadã
os brasileiros. Essa é tn1a preocupação que precisa 
ser objeto da reflexão do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, peço que seja transcrita nos 
Anais do Senado esta matéria da Folha de S. Pau
lo, caderno 2-3: "Bancos doaram a políticos que 
analisam Medida Provisória 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 



46 ANAIS DO SENADO FEDERAL Novembro de 1995 

Bancos doaram a políticos que analisam MF 
Sistema financeiro investiu R$ 988 mil; oito membros da comissão conlirmam 

que receberam dinheiro em 9· 

Francellno ~n---145;;:.-u-- Runr,Comertill 
(Pfl·MG) 
HU&Q H~·-· -·-·· -"'"'··o----=·-----
(I'Fl-P1) 
Pedro P~ · · ··---~r;n- lt:IU.Unbnco.lnóesco 
(PSOB-SP)• 

Clro N~;;---- lO mil BMC 
(Pfl-1'1) 

Delfim NdtO"-- - ---I IS mtl Bn.desco. Unlbmc:o 
(PPS-51') 

RobsonTuma 4Smil BMC 

''Regulamentação pode sair hoje 

Da Sucursal de Bras!1ia 

·• <o presidente do Banco Central, 
Gustavo Loyola. afirmou na noite 
de_ notem que a regulamentação da 

<MP (medida provisória) que trata 
,.dns fusões dos hancos será anun
.r;iada hoje ou amanhã. 
. , . A diretorin do BC se reuniu on
tem às 16h e continuava tTabalhan-

.. ~o até às 22h:ID. __ 
· O ministro Pedro MaJan (Fazeit
:·a~J p::micipou da reunião. Tam
'bêm e.<>tava presente o procun
'üor-geral aa Faz.enda. Luiz Carlos 
"StU17.enegger. 
· . , Segundo ele, a reunião era para 
. ~Paliz.ar a regulamentação do se
guro de depósito -que vai garantir 

, '?li saques em bancos liquidados-, 
. a elaboração de duas circulares 
que vão di7.er como serão as linhas 
de crédito especiais para bancos 
que opt:lrem pela fusão ou incor
pnração e mais uma resolução que 
vai mud:lr as regras de ex.igência 
de capit.al para banco.<; que querem 
atu~r no mercado. . 

E preciso definir ainda os juros 
t!''pr.!7~s d<ls linhas de c~dito do 

pr<'!!rama criado para beneficiar os 
bailtos com problemas de liqni· 
&%: . 

Loyola disse que não existem 
estimativas sobre os custos dos fi
nanciamentos aos bancos para o 
Tesouro Nacional. 

Ele afinnou que é ex.agerndo um 
prcjufzo de RS 12 bilhões a R$ 15 
bilhões com a libetaçio das linhas 
de cr6:iito a juros menores que os 
de mercado. 

Uma resolução do CMN (Coo. 
seltJO Monetário ~acional) deveri 
especificar o que são créditos de 
difícil recuperação. 

Loyola negou a possibilidade de 
qualquer ação do BC em relação 
ao Banro Nacional ... Esse ~ mais 
um boato. Os boateiros c:stào se 
apcrfc~do e trabalhando tam
bém nos feriados". afinnou. 

Loyo:la também n~o ~uis co
mentar a possibilidade de Incorpo
ração do Banco NaCional pelo 
Unibanco. ''Este assunto diz res
peito ls duas instituições priva
das" afirmou. 

ÀS' 1'Jh45, dois carros com 
ex.ecutivos do Unibanco chegaram 

ao BC. Nenhum ~tante do 
banco falou com a imprensa. Eles 
deix.aram o BC às 2lh e Loyola 
não comentou a visita. 

O sistema- financeiro investiu 
pelo menos R$ 988 mil nas campa
nhas eleitorais dos membros da co
missão encanegada de examinar a 
MP (medida provisória) das fusões 
bancárias,. que pennite beneffcios 
fiscais e C:m~mos privilegiados 
aos bancos. 

Dos 25 membros (deputados e 
senadores) da redm·nomeada co
misSão, 14 t!m seus gastOs- de 
campanhas já computados no TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral). Des-
ses 14, oito n:ceberam dinheiro de 
bancos em suas campanhas no ano 
possado (veja quadro). 

O deputado Benito Gama (PFL· 
BA) -que ocupa o cargo de rela
tor, o mais estratégico da comis-. 
são- recebeu RS 80 mil do setor 
financeiro. Isto corresponde a 
18,.76% de todas as doações que 
recebeu. O Banco ltaú, com R$ 60 
mil. respondeu pela maior parte 
das doações declaradas pelo depu
tado. 

1 Segundo a Folha noticiou no ca
derno Eltições S/A,cm outubro, a. 
arrecadação declarada ~ Justiça 
Eleitoral é muito inferior à cfetiva. 
Sob anonimato, um tesoureiro de 
campanha infonnou que apenas 
um rerço das doações de campanha 
é infonnado ao TSE. 

Bancos que hoje estudam parti
cipar de fusões c incorporações 
conbibu(mn p8ra as campanhas de 
membros da comissio. · 

O Unibanco, que estuda uma 
fuslo com o Nacional. gastou RS 
SO mil com a campanha do deputa
do Delfim Netto (PPB-SP), mem
bro da comissão e favotável à MP. 
Ele recebeu RS 115 mil do sistema 
financeiro, que corresponde a 
23,21% de todas as doações. O 
UnibanCo investiu a mesma quan
tia no hoje ministro José Serra. cu
jo suplente, Pedro Piva (PSDB
SP), está na comissão. A chapa dos 
dois recebeu R$ 381 mil, 20,1 % do 
total doado. 

"Qual ~ _ t relação que pode 
existir entre uma coisa e ourrar·. 
petglltlta Delfim, que calcula em 
R$ 10 bilhões o gasto potencial de 
dinheiro público com o financia· 
mento de fusões e incOI'pOf2ÇÕCS. 

Os bancos foram os segundos 
-maiores fin-anciadores das eleições 
gerais de 94, atrás apena.<; das em
preiteiras. Investiram ao todo R$ 
16,2 milhões, dos quais R$ 6,4 mi
lhões apenu na campanha do ~
sidente Fernando Henrique. 

Benito Gama. como Delfim Net· 
to, argumenta que o quase RS 1 
milhão investido pelos bancos nas 
Stmpanhas dos _ rqembros da , , 
missão cão afetá& a atuação c1 
parlamentares. 

"E.<;too muito confortável·e il' 
vale para qualquer outro'', diac
relat_or da MP. "A corrupçlo oo 
re em outro nfvel e ninguém aq 
se vendeu aos financiadorcs..t.;.,. 

Independentemente das 'con11 
buiçõcs ~os bancos, a co~ç; 
da comissão deve g~ ttt'l 
apronção ttanquila para a MP e( I 
tada pelo governo no dia 4.· "'' 

(Gustavo Patú.lfraita sa.omn 
e O I ímpio c~ !'tlet.' 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador José Fogaça. . · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, hoje, tivemos a 
informação: oriunda do Ministério da Fazenda, relati
va aos números da economia brasileira no ano pas
sado. No período de julho de 93 a junho de 94, a in
flação no Brasil foi da ordem de 5.177%, pelo INPC, 
fndice Nacional de Preços ao Consumidor. Nesse 
período de 93 a 94, pode ter-se ouvido, aqui ou ali, 
alguma coisa referente ao sistema financeiro, ao sis
tema bancário, talvez uma noticia a respeito da má 
administração ou da incompetência desse ou daque
le gestor de uma instituição financel ra. Mas não se 
ouviu nem se registrou que o sistema financeiro 
como um todo estivesse em colapso ou estivesse 
ameaçado. Ao contrário, foi um período caracteriza
do por uma proliferação, por um surgimento até de 
novas instituições. 

Note-se que em abril deste ano, logo após a 
guinada na política econõmica, quando o Brasil re
gistrou uma queda sensível nas suas exportações, 
um aumento real, significativo das importações e um 
conseqüente desequilíbrio na sua balança comer
cial, a taxa de juros real em nosso País chegou a 
62% ao anci. Essa taxa de juros é absolutamente es
candalosa, é retumbantemente nociva para qualquer 
economia que tenha condições mínimas de saúde 
ou de estabilidade. 

Por outro lado, cabe aqui uma reflexão: se num 
período de estabilidade da moeda, r.um período de 
baixos níveis de inflação, a taxa de juros chegou a 
62%, o que era de se esperar? Que as instituições 
financeiras, os bancos, exatamente pelo índice de 
lucratividade, porque o seu lucro vem da taxade ju
ros, tivessem aumentado, muito mais do que qual- .. 
quer outro setor da vida nacional, os seus ganhos. 

O que se constata, Sr. Presidente? Evidente 
que essa não é uma informação incorreta, a informa
ção é procedente. O que se constata é que, nas 
aluais condições da economia brasileira. o Sistema 
Financeiro Nacional, ou seja, o conjunto das institui
ções bancárias do País vive relativamente algumas 
dificuldades, principalmente algumas que são menos 
bem administradas do que outras. 

Faço referência a esses dados, a esses ele
mentos. Sr. Presidente, porque a mim me causa es
trdllheza o fato de que, mesmo com uma taxa de ju
ros de 62%, como foi em abril, mesmo com essa si
tuação, os bancos apresentem, seis meses depois, 
uma sftuação de notória dificuldade. 

A medida provisória dos bancos, a medida pro
visória pró-fusão dos bancos não tem outro sentido 
senão o de tirar o sistema do quadro de dificuldades 
em que vive no momento. A intenção da medida pro
visória é tentar criar condições pelas quais os ban
cos médios ou os bancos que não têm uma adminis
tração tão competente, ou que não têm a 1]1esma si
tuação, possam se fundir ou se incorporar a outros 
maiores para dar solidez e maior fortaleza ao siste
ma financeiro. 

Ora, esta medida provisória não viria se os 
bancos estivessem vivendo o melhor dos mundos, 
se uma taxa de juros de 62%, como aquela que vi
gorou a partir de abril, fosse notoriamente uma van
tagem para os bancos. 

É impressionante constatar, Sr. Presidente, 
que não é taxa de juros elevada que engorda o sis
tema financeiro, porque tivemos, talvez, as mais al
tas taxas de juros reais do mundo. Nem mesmo a 
Rússia, a antiga União Soviética, teve taxas de juros 
tão elevadas; as nossas, seguramente, foram as 
mais altas do planeta. Isso, evidentemente, carreou 
recursos e investimentos para o Brasil, mas nos to'
nou singulares no universo: o País com as mais cl
tas taxas de juros do mundo e com bancos em difi
culdades. 

·- · Ora, percebe-se claramente que o sistema fi
nanceiro em nosso País foi montado para ganhar 
não com a operação ou a intermediação financeira 
Se fosse assim, se os bancos estivessem estrutura
dos para serem os intermediários do sistema, no 
sentido de colher poupança e repassá-la aos investi- _ 

· · mentos, eles estariam no melhor dos mundos, esta- · 
riam agora em um nirvana de enriquecimento. Mas 
não é assim; desceram possivelmer]te a um purgató
rio de dificuldades, Sr. Presidente. E por quê? Por
que depois de vinte, trinta anos de inflação doentia. 
patológica, permanente, o sistema se adapta a outro 
sistema que não é o de colher poupança coletiva 
para gerar capital, formar capital fixo e investir. Não 
é para isso que o sistema serve em um modelo infla
cionário, porque isso seria saudável, positivo, seria 
uma das vantagens_ que o sistema capitalista tem. 
No entanto, no Brasil, o sistema finanCeiro foi organi
zado, articulado, estruturado, modelado para ganhar 
com_ a inflação, para ganhar com a desvalorização 
da moeda. 

Este é um registro que tem que ser feito com a 
maior ênfase, Sr. Presidente: amiga de banqueiro é 
a inflação. E quem apóia a idéia de que inflação, afi
na!, não é uma coisa tão má assim e que se pode 
conviver até com uma certa inflação - afinal de con-
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tas nos acostumamos, criamos uma cultura, um 
comportamento coletivo organizado para sobreviver 
na inflação -é amigo de banqueiro. Então. por que 
não reestimulá-la? 

Os protestos que vieram, ao longo desse perío
do, foram nessa linha. Poderosos empresários brasi
leiros bateram às portas do Congresso, saíram às 
ruas para pedir um retomo a gastos do Governo, ou 
seja, aumento de dinheiro em circulação e, portanto, 
aumento do processo inflacionário, dizendo que o 
País vivia um clima de recessão. E um país sai da 
recessão quando recebe injeção monetária, ou seja, 
coloca moeda em circulação e a economia se reavi
va, revivifica-se, toma novas energias. Quando se 
pergunta sobre resultado inflacionário disso, as pes
soas costumam dizet que o BràSil sabe viver com a 
inflação. Há quem diga que a inflação não é tão rt.i m 
assim, ruim é a recessão econômica - como se uma 
coisa e outra pudessem ser comparadas. 

Mas o que se constata facilmente, o que é ine
quívoco, o que não se pode contraditar, Sr. Presi
dente, no meu modo de entender, é que quem gosta 
de inflação, gosta de banco; quem trabalha pela in
flação, trabalha pelos bancos; quem trabalha pela in
flação, trabalha pelo sistema financeiro; quem apóia 
qualquer idéia que seja geradora do processo infla
cionário, é serviçal dos bancos deste País. Com 
62% de taxa de juros, os bancos estão em dificulda- -
des. Durante o período inflacionário, os bancos en
contravam-se em uma situação paradisíaca 

Não sei quantos mil h ares de quilõmetros de 
guichê bancário existem neste País. Nenhum banco 
da Europa ou dos Estados Unidos possui o número 
de agências que possuem os maiores bancos brasi
leiros. Seguramente, temos o maior número de mé- _ 
tros quadrados de guichê bancário por habitante no 
mundo. Isso porque não há o que se compare ao 
paraíso que representa um país inflaciohário para os 
bancos privados, porque não há paraíso maior para 
um banco do que um país inflacionário. 

Por iSso, Sr. Presidente, neste momentO; colo
co-me ao. lado daqueles que terão, com essa medi
da provisória, a mais severa. rigorosa ê criteriosa 
das observâncias. Se for preciso aprová-la, ein 
nome do interesse coletivo, o faremos dentro de 
uma perspectiva e mediante critérios que não com
prometam, de forma nenhuma. a estabilidade da 
moeda, os recursos do Tesouro, os recursos públi
cos ou a necessidade de emitir para fazer o sistema 
se revigorar, porque isso significa, sem dúvida ne
nhuma, matar na origem a própria essência do Pla
no: a estabilidade do Real. 

Sr. Presidente, não temos preconceito contra o 
sistema financeiro. Não achamos que o Brasil seja 
um país explorado pelo sistema financeiro de modo 
muito diferente do que acontece nos outros países 
do Terceiro Mundo ou em outros países em desen
volvimento. Os países com baixo nível de poupança 
dependem do capital, dependem das corporações 
que têm grande concentração de capital e, portanto, 
pagam caro ao financiamento das suas economias. 

Mas não queremos que, no nosso País, em 
nome da salvação das instituições financeiras, po
nha-se por terra uma conquista que talvez seja a 
mais consistente até hoje lograda pelo povo brasilei
ro, que é a da estabilidade da sua moeda, a certeza 
de que um pequeno salário - como o é o miserável 
salário mínimo -, apesar de não crescer, basicamen
te compra os mesmos produtos que comprava há 
um ario atrás. 

Portanto, tenho para mim que essas coisas es
tão associadas.cteíinitivamente e que, de alguma for
ma, desleixar-se quanto à inflação, permitir sua vol
ta, significa trabalhar como um serviçal do sistema fi
nanceiro deste País, Sr. Presidente. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Exª, Senador 
Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador 
José Fogaça, procede a preocupação manifestada 
por V. Ex• com respeito a se ter a estabilidade da 
moeda, considerando para isso que é importante 
resguardar a estabilidade do setor financeiro. No en
tanto, gostaria de salientar que o Plano Real, em 
verdade, não prejudicou o sistema financeiro. Este, 
conforme registra o relatório especial da Gazeta 
Mercantil sobre os bancos, publicado na segunda
feira, dia 3 de novembro, mostrando_a fase de ajuste 
que passa por fusões e aquisições, denota que: "To
mando setor como um todo, como está a saúde dos 
bancos brasileiros? Excluídos os estatais, notoria
mente descapitalizados e com altO percentual de 
créditos de liquidação duvidosa a saúde é boa, se os 
balanços sã-o um bom termõmetro." E registra que 
diversas instituições financeiras, são cinqüenta e 
nove, aqui listadas, tiveram bons resultados. "Balan
ços de 59 instituições· mostram que os grandes ban
cos de rede foram atingidos, uns mais outros menos, 

· pelo aperto monetário, pela inadimplência de cliente 
e pela queda vertical, das receitas de "float" (ganhos 
que obtinham, durante a inflação, com a aplicação· 
no mercado financeiro de depósitos e de outros ati
vos não-remunerados). Mas encontraram na capta-
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ção externa (eurobônus, "commercial paper'') e ou
tras modalidades de securitização de dívidas uma 
saída para, contornando em parte a retenção de de
pósitos no Banco Central, suprir a demanda de em
préstimos. ~ara os bancos de rede, os passivos em 
moeda estrangeira ainda têm representado uma 
apreciável fonte de ganhos, em face da disparidade 
de taxas entre a captação no exterior e a aplicação 
no mercado doméstico. 

Bradesco, o maior banco privado , apurou um 
lucro de R$265 milhões. Este resuttado é inferior em 
5% ao do primeiro semestre do ano passado e a 
rentabilidade patrimonial caiu de 7,3% para 6,2%. 
Mas convém não levar muito à risca a comparação 
entre os dois períodos, mesmo sendo em moeda 
constante, pois na passagem de uma moeda infla
clonada para uma moeda estável sempre existe um 
resíduo de inflação não computado. A forte expan
são das receitas de operações de crédito, provoca
das pelos largos "spreads" entre o custo de capta
ção e o da aplicação, foi acompanhada, no Brades
co, de expansão muito maior da provisão para crédi
tos de liquidação duvidosa." 

Assim, Senador José Fogaça, o balanço, no 
sentido global, é que a saúde do setor financeiro é 
boa. Estão alguns bancos e muitos deles procuran
do se ajustar, reduzindo custos, procurando ser mais 
eficiência Houve o problema dos bancos estatais e 
mais, recentemente, sabe-se de problemas sérios 
por que tem passado algumas instituições privadas, 
por exemplo, o caso do Banco Econômico. Fala~e 
de problemas que poderiam estar ocorrendo com 
outras instituições privadas nacionais que estariam 
sendo objeto de negociações para fusões. No entan
to, tenho a convicção, Senador José Fogaça, de que 
precisamos de esclarecimentos mais aprofundados, 
para que o Governo Fernando Henrique Cardoso 
que, segundo seus pronunciamentos, inclusive em 
seu último como Senador, feito na tribuna do Sena
do, expôs a sua intenção de realização de justiça, de 
igualdade de direitos, igualdade de cidadania neste 
País. Esperamos que nesta medida proviSÓria sobre 
as instituições financeiras não haja qualquer desvio 
com respeito a esses propósitos maiores, com os 
quais estamos de acordo. ~ ~ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Eduardo Su
plicy, não creio que V. Ex• coloque em dúvida o fato 
de que há um sinal de alarme soando no Pais. Esse 
sinal de alarme, se não envolve bancos saudáveis 
como o Bradesco, envolve outros. E sabemos que 
um abalo localizado ou setorial do sistema, como um 
"efeito dominó", pode se abater sobre todos os de-

mais. Há um sinal notório, inequívoco de que o siste
ma tem problemas. O diagnóstico é claro, como V. 
Ex• mesmo acaba de reconhecer; os bancos se ex
pandiram, cresceram, abriram agências porque o 
mundo em que viviam era absolutamente generoso 
para os seus interesses. O mundo da moeda fraca é 
o mundo em que os bancos se sentem como peixes 
dentro d'água. Tanto é verdade que se dão ao luxo 
de fazer investimentos que hoje se provam demasia
dos, desCabidos, suntuários. Dão-se ao luxo de mul
tiplicar o número de agências, que hoje se prova 
prejudiciais à competitividade da instituição. Recen
temente, a própria Gazeta Mercantil publicou que, 
em uma feira internacional de software, o único pro
duto vendido como produto fabricado, inventado, 
criado, gerado no Brasil era de software bancário. O 
jornal explicava que o Brasil desenvolveu o mais so
fisticado e o mais qualificado software para o siste
ma computacional-financeiro do mundo. E aqui tive
mos a capacidade, ou a necessidade, de produzir 
esse tipo de software para atender à complexidade 
operacional de um sistema que vivia debaixo de 
uma inflação, como foi registrado aqui, que chegou a 
5 mil por cento, num periodo de 12 meses. E por 
que se investiu tanto em um produto como este? Por 
que houve recursos, concentração de capital, para 
gerar esse tipo de produto? Porque p dinheiro vinha 
aos borbotões. O capital gerado pelo esforço do tra
balho nacional era carreado para o sistema financei
ro, e é contra isso que temos de lutar com todas as 
força:s. Valorizar o sistema produtivo, valorizar o tra
balho, permitir que um sistema financeiro saudável 
conviva com um sistema produtivo forte e em cresci- . 
menta, mas não lazer a votta, o retorno àquele pe
ríodo em que a economia do País tinha uma espécie 
de sorvedouro final, definitivo, de todas as energias, 
de todos os recursos, do trabalho, do suor do povo 
brasileiro para o sistema financeiro, para os bancos 
deste Pais. 

Portanto, Sr. Presidente, faço esse registro e 
digo, mais uma vez, com toda a veemência que pos
sa ter neste momento, que hoje, mais do que nunca, 
estou convicto de que não é possível ter qualquer 

~ tipo de desleixo ou de indisciplina para com o pro
blema da inflação. Qualquer desleixo, qualquer in_
disciplina, qualquer descuido, qualquer gesto de ir
responsabi I idade significa trabalhar para os bancos, 
tcmar-se serviçal do sistema financeiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Antes de 
encerrar a sessão, concedo a palavra ao Senador 
~o sé Boberto_ Arruda, como Lfder. 
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Como Líder.-Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, er:n nome da Lide
rança do Governo no Senado, gostaria de comunicar 
ao Plenário que, em conseqüência de entendimen
tos de ordem política que os Líderes do PFL, do 
PMDB, do PSDB e do PTB tiveram com as autorida
des do Ministério da Fazenda, na segunda-feira e 
terça-feira próximas passadas, tivemos agora à tar
de uma reunião com o Sr. Ministro da Fazenda ~--

Além de nos dizer dos avanços dos estudos do 
Governo Federal na direção de atender às criticas 
construtivas levadas ao Ministério da Fazenda por 
esses Parlamentares, atendendo à convocação que 
lhe foi fe~a para estar presente no Senado Federal, 
o Sr. Ministro da Fazenda, já depois de um entendi
mento da Presidência da Comissão de Assuntos 
Econõmicos com as Lideranças dos Partidos, agen
dou para o dia 28 a sua presença na Comissão de 
Assuntos Econõmicos, com o objetivo de debater, 
no âmbito do Senado Federal, as conseqüências e 
os exatos termos da Medida Provisória da fusão de 
bancos. 

Adiantou-nos o Ministro da Fazenda que -duas 
das principais reivindicações, sugestões ou criticas 
levadas ao Ministro por essas Lideranças, foram 
aceitas pelo Governo Federal. A primeira delas, g 
criação do Fundo de Garantia de Créditos, o FGC, 
protege, até no limite de R$20 mil, as contas bancá
rias de instituições sob intervenção ou liquidação. 
Isso deverá ser feito, como é próprio, por uma deci
são do Conselho Monetário Nacional, que poderá 
ser tomada ainda hoje ou, no máximo, amanhã. To
dos os bancos brasileiros, os privados e os do Go
verno, recolherão, para um fundo criado por essa 
decisão do Conselho Monetário Nacional, o _equiva
lente a 0,025%, calculados sobre o total dos depósi
tos, mas obviamente por responsabilidade das insti
tuições. 

Esse fundo passa a dar proteção, pelos en
saios realizados pelo Banco Central, a aproximada
mente 98% de todas as contas que existem no Bra
sil. Isso significa que os cidadãos brasileiros que têm 
as suas contas bancãrias ou as suas ·cadernetas de 
poupança têm garantido até o limite de R$20 mil por 
esse fundo a ser criado. 

O segundo ponto, levantado por vários Sena
dores e. particularmente, pelo Líder do PMDB nesta 
Casa. diz respeito ·a que os bens dos acionistas dos 
bancos e o patrimõnio dessas próprias instituições 
bancárias em liquidação, em intervenção ou em pro
cesso de fusão fiquem indisponíveis e sejam utiliza-

dos exatamente para eliminar algum prejuíZo que 
essas instituições tenham causado aos cidadãos ou 
ao Estado brasileiro. 

Essa deverá ser uma complementação à Medi
da Provisória, ou quando da sua reedição ou por al
gum outro instrumento que seja acordado com as Li
deranças desta Casa 

Essas duas medidas tomadas pelo Governo 
Federal somam-se ao aumento do Coeficiente de 
Basiléia, hoje de 8%, para 32%, o que aumenta a 
exigência de capitalização dos bancos e, por outro 
lado, dificulta a criação e a proliferação de instituiçõ
es bancárias que não tenham solidez de capital. 

Quero dizer que isso será uma decisão do 
Conselho Monetãrio Nacional e também que' todas 
essas decisões estão sendo tomadas prontamente, 
até para que o mercado financeiro não sofra nenhu
ma instabilidade. 

Gostaria de registrar aqui, no exercício da Lide
rança do Governo, que a contribuição dada pelos 
Srs. Senadores, particularmente pelos Srs. Líderes 
dos Partidos que citei, na linha do diálogo e do en
tendimento com o Governo Federal, mostrou-se vito
riosa, até porque o Governo Federal e, particular
mente, o Ministério da Fazenda resolveram, rapida
mente, aceitar aquelas contribuições que enrique
ciam e melhoravam a edição da Medida Provisória e 
principalmente uma ação do Estado numa área tão 
sensível da economia. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex~ me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Acolho o 
aparte do Senador Eduardo Sq>licy com muito prazer. · 

· · O Sr. Eduardo Suplicy - Senador José Rober
to Arruda, há pouco - V. Ex• não estava presente -, 
manifestei uma preocupação na medida em que, na 
última terça-feira, Senadores, sobretudo os Líderes 

~ de Partidos que apóiam o Gov~mo, reuniram-se 
corti-o Ministro -Pedro Malan para -ler o diálogo após 
o qual chegaram ao acordo que V. Ex• anuncia. E 
registrei que o Senado é composto de Senadores da 
situação e da Oposição. Os Senadores da Oposição 
têm aqui manifestado suas preocupações com res
peito à forma segundo a qual o Governo está procu
rando atingir esse objetivo de estabilização do siste
ma financeiro. Mas para nós é muito preocupante 
que o Governo, diante de um déJic~ que se registra 
nas próprias contas do Tesouro, vehha conceder 
uma renúncia fiscal de montante extraordinário jus
tamente para o setor financeiro. Instituições que es
tão tendo resultados positivos poderão absorver, por 
esta medida, instituições com resultados negativos, 
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com patrimónios líquidos negativos. E por diversos 
mecanismos previstos nesta medida provisória terão 
possibilidades, de um lado, de renúncia fiscal. Ade
mais, terão também, por estas medidas anunciadas, 
formas de utilização de crédito subsidiado. E ji.Jsta
mente em benefício de quem? Estarão agora os ci
dadãos proprietários do capital estrangeiro elevados 
à condição dé cidadãos mais privilegiados do que 
outros, até mesmo do que aqueles que são também 
proprietários de capital do setor industrial, do comér
cio e de seNiços? Será que os Senadores que já co
meçaram a dizer "assim seja" a essa medida provi
sória pensaram em profundidade sobre isso? Não 
teria sido mais adequado que o diálogo se estendes
se também aos Senadores da oposição? O Ministro 
da Fazenda está adiando seu comparecimento ao 
Senado, do dia 21 para o dia 28 - confonne V. Ex• 
anuncia -, o que significa - uma vez que essa madi~ 
da provisória foi divulgada no último sábado, dia 11 -
que já se aproximará dos 30 dias. Será esta uma es
tratégia para se provocar a prorrogação e não se vo
tar essa medida provisória dentro dos trinta dias de 
prazo? Ainda hoje, a imprensa nota· que diverSos 
dos Parlamentares que estão compondo ·essa Co
missão são justamente alguns que receberam valio
sa contribuição. nas suas campanhas eleitorais,.de 
instituições financeiras. Tudo isso, Senador JoSé 
Roberto Arruda, leva-nos a preocupações. ·Creio ser 
mais adequado que, em conclusões a respeitó de 
decisões tão importantes, o Governo . considere o 
Senado como um todo e não apenas os Senadores 
que estão dispostos a concordar com aquilo que o 
Governo apresenta. · · 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Recolho o 
aparte do eminente Senador Eduardo Supliey e gos
taria de abordar cinco pontos que. me parecem os 
principais apresentados pelo eminente Líder do Par-
tido dos Trabalhadores. · 

O primeiro dei es é o de que não houve um 
acordo, nem do Senado nem dos Líderes que parti
ciparam dessa reunião com o Governo Federal -, até 
porque o único acordo possível de ser feijo é o da 
aprovação ou não da medida provisória quando ela, 
em foro adequado, for discutida. Na verdade, o que 
houve e o que se considera uma evolução bastante 
importante é o uso do diálogo e do entendimento 
para o aprimoramento desses instrumentos no pro
cesso de discussão. O acordo, efetivamente, se 
houver, acontecerá no foro próprio, que é o Con
gresso Nacional. 

O segundo ponto, o da renúncia fiscal, ou seja, 
no caso de as empresas e insmuições financeiras 

poderem, nos anos em que obtiverem lucros, des
contar evenruais prejuízos de exercícios anteriores, 
já consta da legislação brasileira para as empresas 
do sistema produtivo como um todo e está alcançan
do os processos de fusão para o caso específico do 
Proer. Não se está fazendo absolutamente nada a 
màis. Ao contrário, algumas instituições bancárias, 
segundo informações do Ministro Pedro Malan, quei
xam-se exatamente dessa limK3ção imposta pelo 
Proer, porque, se isso não ficasse explíciio, valeria 
também para as insmuições bancárias o lim~e de 
30% ao ano e se poderia, eventualmente, com a fu
são efetivada, imaginar-se que o prejuízo da nova 
instituição era aquele anterior de uma delas e; por
tanto, ser colocado 100% em vez de 30%. 
· ·O terceiro ponto·é o questionamentO 'que S. 
Exª levanta sobre se cidadãos; porque sócios de ins
tituições bancárias, estariam recebendo tratamento 
privHegiado do Governo. Essa era a dúvida que nós 
também tínhamos na Segunda-feira. Por se tratar de 
um setor extremamente sensível da economia, re
solVemos não esperar que viesse o Ministro da· Fa
zenda ao Senado para elucidar essa dúvida, que é 
crucial. 

O Governo Federal entendeu que este ponto, 
além· de importante, já estaria constando da Lei no 
6.024/74. No entanto,.esse conjunto de Líderes que 
esteve com o Ministro da FazerK:Ia: resolveu sugerir a 
S: Exª que uma medida provisória desta importância 
deveria explicitar o que, eventualmente, a Lei no 
6.024 já concede abertUra para fazer, mas não exige 
quesefaça. · 

O Ministro da Fazenda ccimunicou-nos hoje . 
que aceoou essa critica construtiva, e que a medida 
provisória, ou por reedição, ou por emenda congres
sual, ou por algum instrumento que ac0rdemos, será 
explícita no sentido de que os bens patrimoniais, in
clusive aqueles que eventualmente estejam no exte
rior, têm Q!Jll fazer parte do processo de liquidação 
para cobrir prejuízos de correntistas ou do Governo. 

· · O quarto ponto que me parece importante diz 
respeoo ao adiamento da presença do Ministro Pe
dro Malan a esta Casa, do dia 21 para o dia 28. De
sejo ressaltar, em nome da Uderança do Governo, 
que o Ministro Pedro Malan está à disposição e, in
clusive, poderia vir em data mais próxima. 

Na reunião com os Líderes dos partidos majori
tários entendeu-se que o dia 28 era uma data mais 
apropriada. Essa sugestão - que fosse após o dia 24 
- partiu, inclusive, do eminente Líder do PMDB, que 
também levantou os problemas ou eventuais falhas 
desta medida provisória. 
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· Por último, no que diz respeito à conbibuição 
ou a algum tipo de recurso público que possa ser in
jetado no processo de fusão de bancos, além da re
núncia fiscal, está muito claro para todos que partici
param d~s reuniões - preliminares no processo 
de entendimento político - que deve haver fórmulas 
muito claras de ressarcimento, usando não só os 
bens patrimoniais de acionistas majoritários de insti
tuições bancárias como pabimônios adquiridos, in
clusive, sob a forma de ações de empresas de ou
tros grupos, como é comum no sistema financeiro. 

Penso que podemos não ter ainda um acordo - . 
como não temos -, mas caminhamos na linha do en
tendimento. 

Cumprimento aqui não apenas os senadores 
que participaram desse exercício do diálogo político, 
tendo como beneficiária a sociedade brasileira, mas 
principalmente o Governo Federal, que soube aco
lher rapidamente essas sugestões na linha do aper
feiçoamento das medidas que se impõem sejam to
madas para o equilíbrio do sistema financeiro nacio
nal e, principalmente, para a tranqüilidade dos cida
dãos que depositam seus recursos nas instituições 
bancárias. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Sr. 

Edison Lobão enviou discurso à Mesa para ser pu
blicado na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex" será atendido. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, é com prazer que re
gistro a próxima implantação do sistema de Disca
gem Direta à Distância (DDD) no Município mara
nhense de Presidente Juscelino, distante cerca de 
80 quilômetros de São Luís. Lá irão instalar 120 ter
minais, esperando-se para o fim deste mês de no
vembro a conclusão dos trabalhos de acabamento. 

Essa informação, Sr. Presidente, pode parecer 
irrelevante para merecer um discurso da tribuna do 
Senado. No entanto, é da maior significação para 
populações que, há váiios anos, aguardam o direito 
de merecer um pouco da moderna tecnologia que já 
envolve todo o mundo. 

Do mesmo modo que um Município, porventura 
ii h ado pela falta de rodovias, tem atravancado o seu 
progresso. tambélll hoje em dia se considera ilhada 
uma região não alcançada pelos avanços da comu
nicaçãotelefônica~-- -----------

Industriais, comerciantes, empresários e povo 
em geral, aos quais não é dada a possibilidade de 
comunicações imediatas, situam-se num patamar 

abaixo daqueles que já contam com as avançadas 
tecnologias. Estes levam vantagem sobre os primei
ros nos negócios, nas consultas, no estoque das in
formações necessárias e decisões do seu interesse. 

Nos tempos modernos, em que a evolução tec
nológica atinge extraordinária rapidez. -ou melhor di
zendo, a revolução tecnológica é fulminante, inconti
da e irreversível -, o telefone, o computador, o CD
Roril, a televisão e tantos outros novos instrumentos 
da inventiva humana deste fim de século deixaram 
de ser luxo e se transformaram em necessidade vital 
para os que precisam estar informados ou que preci
sam informar. 

Infelizmente, a maioria dos brasileiros ainda 
não tem condições de possuir tais instrumentos, pois 
linhas, aparelhos e tarifas são caros para o nosso 
padrão médio de vida Essas dificuldades, porém, 
não devem comprometer os nossos esforços para 
nos inserirmos entra as Nações possuidoras dessas 
tecnologias e porfiarmos no sentido de que seus be
nefícios se estendam a toda a população brasileira. 

No período em que governei o meu Estado, em 
São Luís e em outras grandes cidades maranhenses 
foram instalados muitos novos terminais telefônicos, 
mas a implementação desse serviço foi em número 
insuficiente. Bairros da Capital e populações do inte
l'ior reclamam mais terminais, e agora esperamos 
que, com a flexibilização das comunicações, tais rei
vindicações possam ser atendidas. 

Precisamos democratizar cada vez mais o uso 
do telefone, senão de toda a nova parafemália da 
comunicação. Que todos possamos nos comunicar 
com liberdade, democraticamente. 

Recentemente, em discurso desta tribuna, já 
deixei consignada a minha opinião deque as gran
des empresas, que se candidatarão aos serviços pri
vatizados de comunicações, procurarão naturalmen
te explorar as regiões mais lucrativas. 

Se essa é uma pretensão natural de en-presas 
privadas, também legítimo será o dever do poder públi
co de exigir das empresas a contrapartida de. ao lado 
das regiões sabidamente lucrativas, cuidarem também 
das menos lucrativas e até mesmo das deficitárias. 

Registro aqui, portanto, na pessoa do seu dinâ
mico Prefeito José Ribamar Alves Oliveira, os meus 
cumprimentos ao Município de Presidente Juscelino 
pela conquista de mais esta etapa tão necessária ao 
seu desenvolvimento. 

· · Juntemos forças·- 'nas ·âreas municipal~ estac 
dual e federal - para que novos avanços sejam al
cançados por Presidente Juscelino e outros Municí
pios do nosso Maranhão. 
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ErOOora. distante dos centros de decisão, a ter
ra maranhense oferece importante contribuição à 
unidade e ao desenvolvimenlo do Brasil, merecendo 
que até ali chegue o progresso obtido em outras re
giões do PaíJl. 

Era o que tinha a dizer. 
MuifD obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, Mensagem que será lida pelo Sr. 12 Secretá
rio em exercício, Senador José Eduardo Outra 

É lida a se!Íuinte: 

(*) MENSAGEM N2 530, DE 1995-CN 
- (N"1.224/95, na origem) 
(ProjefD de Lei n2 7?, de 1995 - CN) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 ·da Constituição Fe

deral submeto à elevada deliberação de Vosssas 
ExceÍências, acompanhado de Exposição d? Moti
vos do Senhor Ministro de Estado do PlaneJamen
to e Orçamento, o texto do projeto de lei que 
"Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legisla
tivo, Judiciãrio e Executivo, crédito adicionais até 
o limite de R$ 5.315.601.51 0,00, para os fins que 
especifica•. 

Brasilia, 14 de novembro de 1995. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

{1 Publicado ~ supiOOlento à presente edição. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Mensa
gem que acaba de ser lida, que encaminha o Projelo 
de Lei n2 78, de 1995-CN, será despachada à Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e FIS-
calização. > 

Nos termos da Resolução n2 2, de 1995-CN, a 
Presidência estabelece o seguinte calendãrio para a 
tramitação do Projeto: _ _ _ _ 

até 21-11 - publicação e distribuição de 
avulsos; 

dia 29,-11 -~ prazo final para apresentação de 
emendas; 

dia 4-12 - publicação e distribuição de avulsos 
das emendas; 

dia 14-12 - encaminhamenfD do Parecer Rnal 
à Mesa do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 
mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 12 

Secretãrio em exercício, Senador José Eduardo 
Outra 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2310, DE 1995 

Altera dispositivos da Lei n• 9.112, 
de 10 de outubro de 1995, que dispõe so
bre a exportação de bens senslveis e ser
viços dlretamente vinculadoS e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 A Lei n2 9.112, de 10 de outubro de 

1995, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Arl 1" ................................. - .............. . 
§ Para os efeitos desta lei, são bens 

sensíveis os de aplicação bélica e os de uso 
das áreas nuclear, química e biológica 

1 - consideram-se bens de aplicação 
bélica os que a legislação defina como de 

-: úSo privativo das Forças Armadas ou que 
:sejam de utilização característica nestas ins
tiüções, inclusive componentes críticos, de 
difícil obtenção, fundamentais para o desen
volvimen1D ou produção de armas, sistemas 
de armas e equipamenlos; 

11-.......•.•..... ---···-·-····-·--······--·-·
iii- oou•••o-neoooOoeoõn.Oe.O•••••-••--.-•'-••••-•••--•• 

IV - consideram-se bens químicos os 
produ1Ds químicos e seus precursores, sujei
tos ao controle definido no texfD da Conven
ção Internacional sobre a Proibição do De
senvolvimento, Produção, Esrocagem e Uso 
de Armas Químicas e sobre a Destnição de 
Armas Químicas Existentes no Mundo, de 
que a República Federativa do Brasil foi sig- _ 
natãria em 13 de janeiro de 1993; 

V - consideram-se bens biológicos os 
organismos vivos ou qualquer instrumenfD 
ou vefruo que contenha esses organismos 
e possam ser empregados como arma de 
extermínio. 

§ 2º-........................ - ............................ . 
Arl2º-.... - .......................................... .. 
Parágrafo único. O arrolamenfD previs

to neste artigo e sua modificação ou atuali
zação dependemo de prévia deliberação, em 
sessão secreta, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do Senado Fe- -
deral, dispensada a competência do Plenário. 

Arl32 ·····-····-····················-·····-·-········ 
.................. -····-·-·-·············--······~-~···-
Arl 42 FICa constituída, no ãmi>ito da 

Presidência dá República, a Comissão de 
Controle de Bens Sensíveis, integrada por 
representantes dos órgãos federais envolvi-

.. , ···-····-··------~---~·-----· 
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dos no processo de exportação de bens e 
serviços de que !rala esla lei e de repre
sen1antes de entidades da indústria, do co
mércio e dos trabalhadores. direlamente in
teressados. 

l>arágrafo único. A Secrelaria de As
sun10s Estratégicos da Presidência da Re
pública exercerá a função de órgão coorde
nador da Comissão de Controle de Exporta
ção de Bens Sensíveis. 

Art 5º- Compete à Comissão de Con
trole de Exportação de Bens Sensíveis: 

Art 72 Constitui crime exportar, me
diante artificio, ardil, ou qualquer outro meio 
fraudulen10, bens sensíveis e serviços dire
lamente vinculados a esses bens: 

Pena- reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos e multa 

Art 9º- O Poder Executivo regulamen-
1ará es1a lei no prazo de cen10 e oitenla 
dias, a con!ar da sua publicação." 

Art ~ Esla lei entrará em vigor na dala de sua 
publicação. 

Art 3"- Revogam-se o inciso 11 do art 12 e o art 
6" da Lei nº- 9.112, de 1 O de outubro de 1995, e de
mais disposições em contrário. 

Justificaçao 

O presente proje10 visa a corrigi r graves equí
vocos da Lei n" 9.112, de 1 O de outubro de 1995, 
que dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e 
serviços dire1amente vinculados. Os Nobres Pares 
hão de recordar que sobre es1a matéria o Senado 
Federal deliberou, em 5 de outubro próximo passa
do, sob regime de urgência, em face das alegações 
do Poder Executivo de possíveis censuras ao País, 
na reunião do Regime de Controle de Tecnologias 
de Mísseis- MTCR, que realizar-sa-ia em Bonn, Re
pública Federal da Alemanha, a partir de 9 de outu
bro do corrente ano. 

A aprovação, em tempo hábil, cer1amente de
sanuviou as preocupação do Senhor Presidente da 
República, possibilitando ao Brasil trânsito em mer
cados internacionais, no sentido da aquisição e ven
da dos chamados bens sensíveis. Tanto é assim, 
que o Chefe do Executivo dirigiu-se ao Presidente 
do Senado Federal para expressar seu agradeci
men10 ao Congresso Nacional qu,e, manffes1ando 
elevado espíri10 público e tendo a exala compreen
_são das repercussões internacionais, caso o País 

não dispusesse de uma norrnatização para este tipo 
de comércio, acolheu a proposição que deu origem 
à Lei n" 9.112195, sem maiores obstáculos. 

~Esta colaboração do Congresso Nacional, con
tudo, não nos exime de corrigir falhas na Lei n" 
9.112/95, que, inclusive, foram apónladas quando 
da discussão do proje10. O Poder Legislativo pode
ria, persistindo os erros da lei, ser responsabilizado 
pela opinião J;ública por negligência no processo le
giferante. 

Recordamos, especialmente, o art ~ 72 da su
pracilada leL Traia-se de uma norma de natureza 

- penal, na qual não há, a rigor, uma tipificação preci
sa do crime. Es1a regra perturba toda a doutrina pe
nalista, construfda ao longo de séculos. Deslarte, 
propomos a modificação de sua redação e, concomi
lantemente, a supressão do art 6", de forma a evi
lar-se o bis in idem punitivo. 

Além disso, parece-nos conveniente que sejam 
efetuadas alteraCf?es. no sentido de expungir do tex
to expressões dúbias, elásticas, tais como "bens de 
uso duplo de aplicação generalizada, desde que re-· 
levantes para aplicação bélica", ou a inclusão gené
rica de "componentes, sobressalentes, acessórios e 
suprimen10s" como bens de aplicação bélica. Estes 
concei10s, se, de um lado, facilitaram a integração 
do Brasil ao MTCR, de outro, criam entraves buro
cráticos à exportação de produtos erasilei ros, po
dendo prejudicar sensivelmente o desempenho de 
nossa economia e, assim, gerar sérios problemas de 
ordem social. A distinção dos produtos químicos dos 
biológicos busca atender ao mesmo objetivo da pre
cisão conceituai na norma 

Ademais, consideramos ser essencial a modifi
cação do art. ~ da lei, acrescentando-lhe um pará
grafo que assegure a participação do Poder Legisla
tivo, através da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional do Senado Federal, na elaboração 

- ~da lista dos bens sensíveis, o que é absolutamente 
constitucional, à luz do art 49, inciso X, da Carta 
Magna 

Acreditamos que a participação da sociedade 
civil na competente comissão, instituída no âmbi10 
do Poder Executivo, é um imperativo, haja vista as 
restrições ao exercício da atividade empreendedora 
que podem resultar das decisões de tal colegiado. 
Registre-se que, no nosso entendimen10, o Presi
dente da República deveria ter a liberdade para a 
escolha de membros representativos da indústria, do 
comércio e dos trabalhadores interessados. 

Por último, preconizamos uma modificação no 
art 9º- da lei, considerada a necessidade de regula- · 
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mentação de todo o diploma legal e não apenas das 
"operações de exportação de bens sensíveis e servi
ços diretamente vinculados". 

Pelos motivos expostos, confiamos no apoio 
que os Senhores Senadores hão de hipotecar à nos
sa proposição. 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 1995. -
Senador Eduardo Suplicy, Líder da Bancada do PT 
no Senado Federal. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9. 9.112, DE 1 O DE OUTUBRO DE 1995 

Dispõe sobre a expor1aç!io de bens 
sensíveis e serviços diretamenle vinculados. 

Art 1 Q Esta Lei disciplina as operações relati
vas à exportação de bens sensíveis e serviços dire
tamente vinculados a tais bens. 
••o•o•••-•-•••ooooo-ooooooo.,._oooo-ooooouoooouooo...,, ___ ,,.._,_..U-oooo 

11 - consideram-se bens de uso duplo os de 
aplicação generalizada, desde que relevantes para 
aplicação bélica; 

Art 52 A exportação de bens sensíveis e servi
ços diretamente vinculados, em violação ao disposto 
nesta lei e em suas normas reguladoras, tomarã o 
infrator sujeito às seguintes penalidades: 

I - advertência; 
11- multa de até o dobro do valor equivalente 

ao da operação; 
III - perda do bem objeto da operação; 
IV- suspensão do direito de exportar, pelo pra

zo de seis meses a cinco anos; 
V - cassação da habilitação para aluar no co

mércio exterior, no caso de reincidência 
§ 1 Q A advertência será aplicada por escrito, 

no caso de infrações de menor relevância, que 
não justifiquem a imposição de penalidade mais 
grave. 

§ 2Q As penalidades previstas nos incisos 11 a V 
podem ser aplicadas cumulativamente. 

§ 3"- As penalidades previstas neste artigo se
rão aplicadas levando-se em conta a gravidade da 
infração e os antecedentes do infrator, depois de 
concluída a apuração de responsabilidade em pro
cesso administrativo no qual se assegure ao indicia
do amplo direito de defesa 

(As Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania; de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, cabendo a esta última o 
poder terminativo.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N~311, DE 1995 

Allera dispositivos da Lei n• 7.498, 
de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre 
a regulamentaç:io do exerclcio da enfer
magem, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• O parágrafo único do art 2º-, da Lei nº-

7 .498, de 25 de junho de 1986, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Parãgrafo único. A enfermagem é 
exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo 
Técnico de Enfermagem e pela Parteira" 

Art 2º- O art 12 da Lei nº- 7 .498, de 25 de junho 
de 1986, é acrescido das seguintes letras .. ~· f, g e h: 

"Ar!. 12. ·-··············-·-···············-········· 

e) observar, reconhecer e descrever si
nais e sintomas; 

I) éxecular ações de tratamento sil!llles; 
g) prestar cuidados de higiene e con

forto ao paciente; 
h) participar da equipe de saúde." 

Art 3"- Incluam-se, na Lei no 7.498, de 25 de ju
nho de 1986, os seguintes artigos 26 e 27, renume
rando-se os aluais arts. 26 e 27. 

"Ar!. 26. Os que atualmente estejam 
exercendo as atividades de Auxiliar de En
fermagem exercerão todas as atividades e 
funções previstas no art 12, devendo ser re
munerados como Técnicos de Enfermagem. 

Art 27. Ficam asseguradas aos Auxi
iares de Enfermagem ou seus assemelha
dos, aposentados, por qualquer motivo, to
das as vantagens devidas aos trabalhadores 
da ativa que passaram a aluar e a serem re
munerados.como Técnicos em Enfermagem." 

Art 4" Revogam-se os arts. ao e 13 da Lei no 
7.498, de 25 de junho de 1986. 

Art 5" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei nº- 7.498, de 1995, que regula o exercfcio 
da enfermagem, estabeleceu que esta profissão 
será exercida, privativamente, pelo Enfermeiro, pelo 
-Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enferma
gem e pela Parteira 

A distinção legal entre Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem gerou profundas distorções, pois, no 
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dia a dia, ambos cumprem as mesmas tarefas, sen
do, no entanto, remunerados de forma desigual. 

Quanto ao nível de escolaridade, T échitos e 
Auxiliares, por determinação legal, devem possuir 
formação técnica de nível médio. Este fato também 
contribui, sÔbremaneira, para justificar a desnecessi
dade da distinção que a lei atualmente impõe. 

Acresça-se ainda que, ao classificar as atribui
ções dos Auxiliares corno de "natureza repetitiva" 
(art. 13, da Lei rJ2 7.498, de 1986) •. 0 legislador co
meteu grave injustiça, avitando as relevantes ativida
des desses profissionais da saúde. 

É de se relevar que as entidades repre
sentativas dos Técnicos e -Auxiliares de Enferma
gem, capitaneadas pelo incansável trabalho em
preendido pela União Nacional d~ Auxiliares e Téc
nicos de Enfermagem- UNAT -, há muito, lutam 
pelo fim das desigualdades entre essas duas cate
gorias, inspirando o presente Projeto de Lei. 

Assim, visando a eleiminar as incompreensí
veis e injustificáveis distinções entre Técnicos e Au
xiliares, esta proposição incorpora às funções aluai
mente destinadas aos Técnicos as dos Auxiliares. 
Estabelece que os que estejam exercendo as atri
buições de Auxiliar passarão a atuar como Técnico, 
bem corno garante, aos aposentados corno Asuxilia
res, remuneração compátivel com a de Técnico. 

Não se justifica, portanto, sob qualquer ponto 
de vista, a atual destinção legal entre Técnicos e Aux~ 
fiares de Enfermagem, motivo pelo qual contamos com 
o apoio de nossos ilustres Pares no Congresso Nacio
nal para o fim de aprovar o presente Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, em 16 de novembro de 
1995. - Senador Gilvam Borges. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N"- 7.498, DE 25 DE JUNHO OE 1986 

DispOe sobre a regulamentação do 
exercfcio da enfermagem, e dá outras 
providências. 

Art. 82 São Auxiliares de Enfermagem: 
I - o titular de certificado de Auxiliar de Enfer

magem conferido por instituição de ensino, nos ter
mos da lei e registrado no órgão competente; 

11 - o titular de diploma a que se refere a Lei rJ2 
2.822, de 14 de junho de 1956; 

III - o titular de diploma ou certificado a que se 
refere o inciso III do art. 2~ da Lei rJ2 2.604, de 17 de 
setembro de 1955, expedido até a publicação da Lei 
nº- 4.024, de 20 de dezembro de 1961; 

IV -o titular de certificado de Enfermeiro Práti
co ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e 
Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por órgão con
gênere da Secretaria de Saúde das Unid3des da Fe
deração, nos termos do Decreto-Ler nº- 23.77 4, de 22 
de janeiro de 1934, do Decreto-lei rJ2 8. 778, de 22 
de janeiro de 1946, e da Lei rJ2 3.640, de 1 O de outu-
bro de 1959; · 

V - o pessoal enquadrado corno Auxiliar de 
Enfermagem, nos termos do Decreto-Lei n" 299, de 
28 de fevereiro de 1967; 

VI- o titular do diploma ou certificado conferido 
por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do 
pais, registrado em virtude de acordo de intercâmbio 
cultural ou revalidado no Brasil como certificado de 
Auxiliar de Enfermagem. 
.............................................................................. ~;,; .. _ .. _ '---

Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce 
atividade de nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em 
grau auxiliar, e participação no planejamento da 
assistência de enfermagem, cabendo-lhe especial
mente: 

a) participar da programação da assistência de 
enfermagem; 

b) executar ações assistenciais de enferma
gem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado 
o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei; 

c) participar da orientação e supervisão do tra
balho de enfermagem em grau auxiliar; 

d) participar da equipe de saúde. 
Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce alivi- · 

dades de nível médio, de natureza repetitiva, envol
vendo serviços auxiliares de enfermagem sob super
visão, bem corno a participação em nível de execu
ção simples, em processos de tratamento, cabendo
lhe -especialmente: 

a) observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas; 

b) exécutar ações de tratamento simples; 
c) prestar etidados de higiene e conforto ao 

paciente; 
d) participar da equipe de saúde. 

· Art. 26. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 27. Revogam-se (vetado) as demais dispo
sições em contrário. 

(A Comissão de Assunfos Sociais
decisão terminativa) 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os proje
tas lidos serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

A Presidência, nos termos da Resolução n" 40, 
de 1995, e de acordo com as indicações das Lide
ranças, des;9na os seguintes Senadores para com
por a Procuradoria Parlamentar: 

PMDB 
Nabor Júnior 
PFL 
Waldeck Omelas 
PTB 
Emília Fernandes 
O SR. PRESIDENTE "(José Samey) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h1Bmin.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. NABOR JÚNIOR NA SESSAO DE 
14111195 EQUE, ENTREGUE A REVISAO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC - Pronun
cia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, embora o tema que me proponho a 
abordar já tenha sido objeto de pronunciamento do 
nobre Senador Júlio Campos, não poderia deixar de 
tecer algumas considerações a seu respeito. É um 
importante problema, considerado de vital importân
cia para o desenvolvimento do meu Estado, o Acre: 
a ligação rodoviária para o Pacífico. 

Ouvi, com a habitual atenção, as palavras pro
feridas pelo Senador Júlio Campos a propósito de 
recente encontro realizado no Estado de Rondônia, 
onde S. Ex• teve oportunidade de representar o Se
nado, no qual o Secretário da Indústria e Comércio 
daquele Estado, Sr. Luíz Malheiros Tourinho, discor
reu com muita propriedade sobre o tema 'saída para 
o Pacifico", apresentando trabalho circunstanciado a 
respeito dessa ligação, que já existe de fato. Não é 
um mero projeto- abstraio o que se encontra no cen
tro dessa divergência, como parece achar o Ministro 
José Serra - essa estrada está praticamente consoli
dada. No que toca ao Brasil, falta, para permitir a li
gação do Atlântico com o Pacífico, simplesmente a 
pavimentação de 340 quilômetros da BR~17, entre 
a capital do Acre, Rio Branco, e ·a localidade acrea
na de Assis Brasil, no ponto onde as nossas frontei-

. ras se encontram com as de Peru e Bolívia Falta 
também a pavimentação de alguns trechos, no lado 

peruano, mas grande parte dessa rodovia, que lá é 
denominada 'carretera', é asfaltada e já transpôs os 
Andes. O que está faltando, na realidade, é apenas 
o cumprimento de um acordo ceiebrado com o Peru, 
no Governo do Presidente João Baptista Figueiredo, 
que elegeu a BR~17 como a estrada que irá conec
tar, pelo território acreano, os sistemas rodoviários 
dos dois países. 

Como lembrou o Senador Júlio Campos, diver
sas comitivas do Acre, de Rondônia e de Mato Gros
so já cobriram o percurso do Brasil até Lima, capital 
do Peru, como foi o caso do ex-Presidente da Câ
mara de Vereadores de Rio Branco e atual Conse
lheiro do Tribunal de Contas do Acre, José Augusto 
de Faria, assim como a esposa do ex-Governador 
Edson Simões Cadaxo, D. Lufza Cadaxo. 

Há dois ou três meses, jornalistas do Diário de 
Rio Branco e da Gazela do Acre fizeram reporta
gens, percorrendo a BR-317 entre Rio Branco e As
sis Brasil e o trecho peruano, de lnapari - à margem 
direita do rio Acre, em frente a cidade de Assis Brasil -
até Lima, transpondo a Cordilheira dos Andes. E aque
les jornalistas tarrbém concluíram que só faita a pavi-

- mentação de um pequeno trecho no território brasileiro 
- apenas 340 quilõmetros - entre Rio Branco e Assis 
Brasil; a partir dali, caberá ao Peru completar a ligação 
até o acesso aos portos de llo, Matarani e outros. 

Um novo aspecto causa interesse e preocupa
ção: a integração com Bolívia, Peru, Chile e outros 
países da Comunidade Amazõnica, mercados e for
necedores de produtos que interessam à economia 
nacional. Há 42 milhões de habitantes só no Peru, 
na Bolívia e no Chile, todos potenciais consumidores · 
de artigos brasileiros, que poderiam substituir com 
vantagens os produtos industrializados dos Estados 
Unidos, do Japão e da China Os países vizinhos 
poderiam comprar automóveis, máquinas e equipa
mentos do Brasil, com as facilidades e os custos re
duzidos, através dessa rodovia 

Não é um mercado desprezível, Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, mas esses 42 milhões de 
consumidores são apenas a primeira etapa no rumo 
do Oeste, que vai desembocar nos mercados da 
Ásia, que futuramente, dentro de 1 O a 15 anos, tam
bém poderemos conquistar, vendendo-lhes o exce
dente da produção agrícola do Centro-Oeste e do 
Extremo Noroeste do País, competindo em melhores 
condições do que os próprios Estados Unidos e ou
tros países. Tudo porque os custos desses produtos 
serão barateados, em virtude da redução da distân
cia em mais de 6 mn milhas maritimas, caso a ex
portação seja feita pelos portos do Pacifico. 
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A tese levantada pelo Ministro José Serra, com o 
endosso de alguns articulistas pl.blicados na imprensa 
nacional, afirma que a produção do Extremo Noroeste 
e do Centro-Oeste âo País pode ser escoada pelos 
portos de Santos e de Paranaguá É uma enganaçã:>! 

Essa ~roposta não tem o menor sentido econõ-
mico. Como é que Acre, Rondônia, até mesmo Mato
Grosso, poderão competir com São Paulo, Paraná; 
Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? Teríamos 
que pagar um frete elevadíssimo para colocar nos
sos produtos naqueles portos, o que inviabilizaria a 
sua comercialização no mercado internacional. Se 
hoje o Brasil já tem dificuldades para se impor no 
mercado de soja, do café e de outros produtos agrí
colas - porque os fre~es. são ~r9.s e também os cus
tos de operação de nossos portos são muito eleva
dos - como vamos competir, se tivermos de levar 
nossos produtos da Amazônia Meridional, do cerra
do e do Centro-Oeste como um todo, para exportar
mos através dos portos de Santos e Paranaguá? Des
sa forma estaremos fora de qualquer competiçà:>. 

lnc:o além do que disse o Senador Flaviano 
Melo, t>m seu aparte ao nobre Senador JúliQ Campos, 
essa ligação é-estratégica, faz parte de um projeto de 
desenvolvimento para a região. Será que o País quer 
ver a Amazônia sempre a reboque do desenvolvi
mento nacional? Estará aquela vasta região, que rep
resenta dois terço::; do nosso tenitório, condenada ao 
eterno abandono, proibida de ser econômica, social e 
racior;almente explorada? As pessoas que ali vivem ja
"Tlais terão oportunidade de usufruir das benesses do 
desenvolvimento científico e tecnológico, que outros 
Estad-:>s já experimentam? Vamos viver relegados ao 
'3Squecimento e ao abandono eternamente? 

Quero, neste instante, tecer críÍicas, com todo 
o ;asoei o aue S. Exª merece, ao Ministro José Ser
rs, q~e jeÚ:mde uma tese nociva aos altos e legíti
cr.-os- :nt.~resses da nossa região. Se essa ligação 
p:;;ta o Pacífico não for feita, ficaremos completa
menta isolados, sem condições de competir com ou
tros Estadós na venda de nossa produção agrícola e 
2lé ~e !lC;;sa produção industrial, quando for implan
t»de a indústria naquela região. E a nação brasileira, 
em G!-tima !nstância, pagará o preço desse colossal 

Sr. P:·esidenie, ainda voltarei ao tema, do qual 
fs:;.J í:oje zpenas umó: abordagem preliminar. O pro
:~· .. _,...;..:.:.::~.-·. :..;;;;a aná~ise profunda e som pressa, o 
,_,..,_,~ -,:,> ... ,.. •• ::.... ..:.c.::::;.:--~s.v.-- -em cütrél sessão, já que o ii-
,·j"' o...s.::.l2 c..:;i:á p(óXihlO e ainda hã outros ilustres 
oradores inscritos. 

Muitc obrigado. 

ATA DA 188"-SESSÃO NÃQ...I)ELIBERATIVA 
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO OE 1995 

(Publicada no DSF, de 11 de novembro de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

No cabeçalho da Ata, 

Onde se lê: 
Ata da 188!- Sessão Nao-Deliberativa, em 10 

de novembro de 1995 
1 ~Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Ernandes Amorim e Jef

ferson Peres • 

Leia-se: 
Ata da 188!- Sessão Não-Oeliberativa, em 10 

de novembro de 1995 
.1~-Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legisla

tura . 
F'residência dos Srs. Emandes Amorim e Jef-

ferson Peres 

ATA DA 189!-SESSÃO NÃQ...I)ELIBERATIVA 
REALIZADA l:M 13 OE NOVEMBRO DE 1995 

(Publicada no DSF, de 14 de novembro de 1995) 

REJ7FICAÇÃ6. 

No cabeçalho da Ata, 

Onde se lê: 
Ata da 189~ Sessão Não-Deliberativa, em 13 

de novembro de 1995 
1• Sessão Legislativa d_a 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. Ernandes Amorim e Jef

ferson Peres 

Leia-se: 
A ta da 189• Sessão Não-Deliberativa, em 13 

de novembro de 1995 
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 50'- Legislatura 
Presidência dos Srs. Emandes Amorim e Jef

- ferson Peres 
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Ata da 192ª- Sessão Não-Deliberativa 
em 17 de novembro de 1995 

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Luiz Alberto de Oliveira e Nabor Júnior 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberla a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1~ Secretário em exercício, Sr. Senador 
Luiz Alberto de Oliveira procederá à leitura do Expe
diente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei san
cionados: 

- ~ 378, de 1995 (~ 1.282195, ria origem), de 
16 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câma
ra ~ 143, de 1994 (~ 3.787/93, na Casa de origem), 
que altera a redação do art. 332 do Decreto-Lei ~ 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
sancionado e transfonnado na Lei ~ 9.127, de 16 de 
novembro de 1995. 

- ~379/95 (~ 1.283/95, na origem), de 16 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara ~ 
116, de 1995 (~ 978/95, na Casa de origem), que 
denomina "Rodovia lngo Hering• o trecho da rodovia 
federal BR-470 compreendido entre a Cidade de Na
vegantes e a Divisa SCIRS, no Estado de Santa Ca
tarina, sancionado e trans!onnado na Lei nº- 9. 128, 
de 16 de novembro de 1995. 

Submetendo à deliberação do Senado 
Federal a eSéxilha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de sua pré
via aquiescência: 

MENSAGEM N~377, DE 1995 
(N~ 1.281/95, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De confonnidade com o art. 84, inciso VIl, da 

Constituição Federal, e com o disposto no art 18, § 
1 ~ do Regulamento aprovado pelo Decreto ~ 
93.325, de 1~ de outubro de 1986, e no art. 40, § 1~ 
do Anexo I ao Decreto nº- 99.578, de 1 O de outubro 
de 1990, submelll à apreciação de Vossas Excelên
cias a escolha, que desejo fazer, do Senhor Itamar 

Auguslll Cautiero Franca; para exercer o cargo de 
Embaixador, Chefe da Missão do Brasil junlll à Or
ganização dos Estados Americanos. 

Os mérillls do Embaixador Itamar Augusto 
Cautiero Franco, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, constam 
do anexo Curriculum Vitae. 

Brasília, 16 de novembro de 1995. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM. ~ 638-DP/SRC/G/APES 

Brasília, 16 de novembro de 1995 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti

tuição, e com o disposto no art. 18, § 1• do Regula
menlll aprovado pelo Decrelll ~ 93.325, de 1• de 
outubro de 1986, e no art 40, § 1• do Anexo I ao De
creto ~ 99.578, de 1 o de outubro de 1990, slbmeto à 
apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de 
Mensagem ao Senado federal destinada à indicação 
do Senhor Itamar Augusto Cautiero Franco, para 
exercer o cargo de Embaixador, Chefe da Missão do 
Brasil junlll à Organização dos Estados Americanos. 

2. Encaminho, em anexo, o Curriculum Vitae 
do· Einbaixador Itamar Augusto Cautiero Franco, que, 
juntamente com a Mensagem ora slbmetida à apre- · 
ciação de Vossa Excelência, será apresentado ao Se
nado Federal para exame de seus ilustres rrembros. 

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

CURRICULUM VITAE 

Dados Pessoais 
Nome: Itamar Augusto Cautiero Franco 
Profissão: Engenheiro Civil e Eletrotécnico 
Identidade: Conselho Nacional de Engenharia 

~ 2212iD 4'! Região 
Naturalidade: Juiz de Fora- Minas Gerais 
Filiação: Augusto Cesar Stiebler Franco e Itália 

C{lutiero Franco 
Filhas: Georgiana Surerus Franco e Fabiana 

Surerus Franco 

Cursos 
- Pré-Primário ao Segundo Grau - lnstitulll 

Grambery - Juiz de Fora/MG 
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- Eseola de Engenharia da Universidade Fede
ral de Juiz de Fora/MG 

- Curso intensivo de Administração de Empre-
sas, Fundação Getúlio Vargas .. 

-Métodos de Trabalho, Relações no Trabalho 
e Ensino Cdrreto no Trabalho, Comissão Americano
Brasileira de Educação Industrial - São Paulo 

Cargos 

- Presidente do Diretório Acadêmico da Escola 
de Engenharia de Juiz de Fora, por duas gestões, 
quando estudante universitário 

- Presidente da Liga Juizforana de Espo-rtes 

- Diretor de Divisão IndUstrial da Prefettura Mu-
nicipal de Juiz de Fora/MG 

- Diretor do Departamento de Água e Esgoto 
da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG 

- Vice-Presidente da Associação Mineira de 
Municípios 

- Prefeito Municipal de Juiz de Fora/MG, por 
duas vezes, de 1967 a 1971, e de 1973 a 1974 

- Senador da República eletto em 197 4 
- Reeleito Senador da República em 1982 
- Eleito Vice-Presidente da República em de-

zembro de 1989 
- Vice-Presidente da República, posse, 15 de 

março de 1990 
- Vice-Presidente da República no exercício do 

cargo de Presidente da República, 2 de outubro de 
1992 

- Presidente da República, 29 de dezembro de 
1992 a 1 2 de janeiro de 1995 

- Embaixador do Brasil junto à República Por
tuguesa, 29-de março de 1995 

Atuação Parlamentar 
- Presidente das Comissões Técnicas de Eco-

nomia e Rnançasdo Senado Federal 
- Membro da Comissão de Educação e Cultura 
- Membro da Comissão de Relações Exteriores 
- Membro da Comissão de Legislação Social 
- Membro da Comissão de Serviço Público 
- Membro da Comissão dos Municípios · 
- Presidente da Comissão do Distrito Fédera) 
- Vice-Líder do MDB- 1975/1979 
- Terceiro Secretário da Mesa Diretora do Se-

nado Federal-1981/1982 
- Presidente da Comissão Parlamentar de In

quérito (CPI) sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha . 
- Presidente da Comissão Mista que examinou 

a emenda das eleições diretas (Emenda Dante de 
Oliveira) 

- Titular da Comissão de Relações Exteriores 
-1983/1988 

- Líder do Partido Liberal - 1986/1988 
- Senador Constituinte - 1987/1988 
- Trtular da Comissão de Organização dos Po-

deres da Assembléia Nacional Constituinte -
1987/1988 

- Segundo Vice-Presidente da Subcomissão 
do Poder Legislativo da Assembléia Nacional Consti
tuinte - 1987/1988 

- Membro do Parlamento Latino-America
no/Senado Federal-1987/1988 

- Presidente da Comissão Mista que estudou o 
comércio entre o Brasil e o Leste Europeu (Polonetas) 

Trabalhos Publicados 
- Primeiras Intervenções - 1975 
- Arthur Bernardes - Centenário - 1975 
- Homenagem a Juscelino Kubitschek de Oli-

veira, 1976 
- InquietaÇões - 1976 
-A Imprensa e o Pariamentar-1977 
-Denúncia Vazia- 1979 
-Trabalho Parlamentar- Vol.l-1979 
-Tributo ao Liberal Pedro Aleixo -1980 
- O Negro no Brasil Aluai- 1980 
- Minas no Governo- 1980 
- Desprociarnação da República- 1981 
- Saudação ao Presidente da República Fede-

ral da Alemanha- 1981 
"'"' Autor de vários trabalhos no campo da Admi

nistração Municipal, destacando-se o que originou o 
Escrilório de Planejarnen!o Integrado da Zona da Mata 

- Dívida Externa e Soberani~ Nacional- 1983 
- Trabalho Legitimado: Eleições Di retas - 1984 
-Trabalho Parlamentar- Vol. 11-1984 
- A Atuação do Congresso Nacional no Contro-

le da Política Externa Brasileira- 1984 
- Compromisso de um Democrata com o Povo 

Mineiro - 1984 
- Energia Nuclear- Sua História Nossa Gen-

te-1989 · 

Resumo da participação parlamentar 
- Discursos 684 
- Propostas de Emenda à Constitt.içaõ (PEC) 200 
-Projetes de Lei no Senado (PLS) 142 
- Projetes de Resolução do Senado (PLS) 143· 
- Projetes de Decretos Legislativos (PDL) 25 
- Apartes a Parlamentar 777 
- Pareceres em Comissões Técnicas (CN) 923 
- Pareceres em Comissões Técnicas como 
Relator 101 



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 61 

Missões no exterior 
- Integrante da Comissão Brasil eira, como ob

servador parlamentar, à Assembléia Geral das Na
ções Unidas -1978 

- Membro da Comissão de Parlamentares bra
sileiros que' estiveram visitando as usinas nucleares 
da Alemanha e da França, bem como a Agência In
ternacional de Energia Alô mica, na Áustria- 1979 

- Membro da Delegação de Parlamentares 
brasileiros em visita à Arábia Saudita- 1981 

- Participante como delegado de grupo brasi
leiro da União lnterparlamentar que visitou a Bulgá
ria em 1981 

- Participante como observador do grupo brasi
leiro à 65A Conferência Jnterparlamentar, realizada 
em Bonn, Alemanha- 1978 

- Integrante da Comissão Parlamentar brasilei
ra em visita ao Senado japonês - 1983 

- Observador parlamentar à XXXIX Sessão da 
Assembléia Geral da ONU - 1984 

- Participou do Conselho argentino dos 40 
anos da OEA- 1988 

No cargo de Vice-Presidente da República 
- Visita Oficial na Cerimônia de posse Excelen

tíssima Senhora Presidente da República da Nicará
gua, Doutora Violeta Ban1os de Chamorro. 

Período: 24 a 27-4-90 
- Visita oficial na Cerimônia de posse do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República da Costa 
Rica, Doutor Rafael Angel Calderon Founier. 

Período: 6 a 1 0-5-90 
- Visita Oficial na Cerimônia de posse do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República do Peru, 
Doutor Alberto Fujimori. · 

Período: 26 a 30-7-90 
-Visita Oficial na cerimônia de posse do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República da Co
lômbia, Doutor César Gaviria T ru~Jio. · 

Período: 5 a 9-8-90 
-Visita Oficial na Cerimônia de posse do Exce

lenüssimo.Senhor Presidente da República do Haiti, 
Doutor Jean Bartrand-Aristide 

Perídodo: 4 a 1 0-2-91 
-Representante Oficial do Governo brasileiro à 

Cerimônia de posse do Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República de Cabo Verde, Doutor Antô
nio Manoel Gomes Mascarenhas Monteiro. 

Período: 19 a 25-3-91 
- Visita Oficial do Vice-Presidente da Repúbli

ca aos Estados Unidos da America. 

Atividades Adicionais 
- Membro da Comissão de Planejamento dei 

"Campus" da Universidade Federal de Juiz de 
Fora/MG. 

- Participante do III Seminário Internacional de 
Administração Municipal - Belo Horizonte!MG. 

- Participante do 12. Ciclo da ADESG - Juiz de 
Fora/MG. 

- Presidente de Honra da Associação dos Ex
Combatentes de Juiz de Fora/MG. 

- Criador dos Seminários de Desenvolvimento 
Integrado da Zona da Mata. 

- Convidado pelo Setor Cultutral americano 
para participar de simpósio nos Estados Unidos da 
América. 

- Participante do Simpósio sobre relações in
tergovemarnentais, no Rio de Janeiro. 

Condecorações 
- Mariano Procópio 
- Nacionál dos Ex-Combatentes 
- Comenda "Henrique Halfed" (fundador da ci-

dade de Juiz de Fora!MG) 
- Inconfidência do Estado de Minas Gerais 
- Comenda do Governo da República Federal 

da Alemanha 
-Comenda do Governo da Bulgária 
-Ordem do Mérito Legislativo de Minas Gerais 
- Honra ao Mérito Militar- Grau Comendador 
~ Medalha Sobral Pinto 
-Medalha de Honra da Inconfidência Mineira 
- Rio Branco (Jtamaraty) 
- Ordem do Mérito do Trabalho (Tribunal Supe-

rior do Trabalho) 
- Ordem do Mérito Militar (Éxercito) 
Stélio Marcos Amarante, Chefe do Departa

mento do Serviço Exterior. 

·· · · (A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Ó expe-. 
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Encer
rou-se ontem o prazo para epresentação de emen
das às seguintes matérias: 

· - Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 1993 (nº 
1.230/91; na origem), que dispõe sobre a alienação 
de bens imóveis da União a Estados e Municípios; 

- Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1995 (n" 
2.188191 , na origem), que altera o caput do art. 53 e 
o § 32. do art. 63 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro 
de 1991 , que "dispõe sobre as locações dos imóveis 
urbanos e os procedimentos a elas pertinentes"; 
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- Projeto de Lei da Câmara n" 88, de 1 995 (n" nando Collor, publicado no jornal Folha de S. Paulo, 
4.434194, na origem), de iniciativa do Tribunal Supe- do dia 11 de abril de 1993; 
rior do Trabalho, que altera a redação do arl 12 da Requerimento n" 779, de 1993, do Senador 
Lei n"- 7.520, de 15 de julho de 1986; Magno Bacelar, solicitando, nos tennos regimentais, 

- Proj~to de Decreto Legislativo n" 161, de a transcrição nos Anais do Senado Federal, do Ma-
1995, que aprova a "Programação Monetária relativa nifesfD contm a revisão constitucional - O Brasil Real 
ao 2" trimestre de 1 995, com estimativas das faixas e a atua1 Constituição, emitido por entidades repre-
de variação dos principais agregados monetários, sentativas das causas populares ao organizar o Mo-
análise da ev.olução da economia nacional prevista vimento Cívico contra a Revisão Constitucional; e 
para o trimestre e as justificativa~ per:tJnentes"; e Requerimento n" 8, de 1994, do Senador Cid 

- Projeto de Decreto Legoslativo n" 162, de Sabóia de Carvalho, solicitando, nos tennos regi-
1 995, que aprova a "Programação Monetária relativa mentais, a convocação do Ministro da Justiça, para 
ao 3" trimestre de 1995, com éstimativas das faixas discorrer sobre 0 cogitado plano de fujirnorização do 
de variação dos principais ·agregados monetários, País, em razão de entrevista que concedeu a um 
análise da evolução da economia nacional e as justi- dos canais de televisão. 

licativas pertinentes". O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi-
Aosprojetosnãoforamoferecidasemendas. dência recebeu 

0 
Aviso n" 502, de 1995, de 14 do 

As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da 
oportunamente. União, encaminhando cópias das Decisões n"s 149 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi- e 150, de 1995, adotadas pelo referido Tribunal, na 
dência comunica ao Plenário que, uma vez lindo 0 Sessão Plenária de 08/11195, referentes às preste-
prazo fixado no parágrafo único do art. 254, combi- ções de contas da Empresa Brasileira de Correios e 
nado com o arl 334, § 2", do Regimento Interno, Telégrafos_ ECT, relativos aos exercícios de 1989 e 
sem interposição do recurso ali previsto, determinou 1990, bem corno dos respectivos Relatório e Voto 
o arquivamento definitivo das seguintes matérias: que os fundamentam. (Diversos n" 123, de 1995) 

Ofício n" S/1, de 1985, do Presidente do Su- o expediente vai à Comissão de Fiscalização e 
premo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Controle. 
Federal, cópia das notas taquigráficas e dos acórdã- o SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esgotou-
os proferidos pelo STF nos autos dos Recursos Ex- se ontem 0 prazo previsto no arl 91, § 3", do Regi-
traordinários n"s 63.357 e 63.665, do Estado do manto Interno, sem que tenha sido interposto recur-
Parã, declarando a inconstitucionalidade do Decreto so, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das se-
n" 51.668, de 17 de janeiro de 1 963; guintes matérias: . 

Ofício n" S/27, de 1987, do Presidente do Su- Projeto de Lei do Senado n" 146, de 1995, de 
premo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado autoria do Senador Júlio Campos, que institui o Con-
Federal, cópias das notas taquigráficas e do acórdão selho Curador dos Recursos das Cadernetas de 
proferido pelo STF nos autos· do Recurso Extraordi- Poupança e dã outras providências; e 
nário n" 94.704-3, o qual declarou a inconstitucionali- Projeto de Lei do Senado n" 17!!, de 1 995, de 
dade do inciso IV do arl47 da Constituição do Esta- autoria da Senadora Marluce Pinto, que instilli in-
do do Maranhão; centivo creditício para os pequenos e miniprodutores 

Requerimento n" 340, de 1993, do Senador rurais mediante dedução no valor do Imposto de Ren-
Odacir Soares, solicitando, nos termos do arl 210 da devidos pelas instituições financeiras públicas. 
do Regimento I ntemo, a transcrição nos Anais do Rejeitados em apreciação conclusiva pela Co-
Se nado Federal, do artigo sob o título Quero Justiça, missão de Assuntos Econômicos, as matérias vão 
de autoria do ex-Presidente da República, Fernando 
Collor, publicado nos jornais O Globo, de 28 de 
março de 1993 e Correio Braziliense, de 30 de 
março de 1 993; 

Requerimento n" 351, de 1 993, do Senador 
Odacir Soares, solicitando, nos termos do arl 21 O 
do Regimento Interno, a transcrição nos Anais do 
Senado Federal, do artigo sob o título Volksempfin
dem, de autoria do ex-Presidente da República Fer-

ao arquivo. 
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma Comunicação de Liderança. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, como Lí
der, por cinco minutos, para comunicação ur~e~te 
em interesse partidário, nos tennos do arl14, oncoso 
11, alínea "a", do Regimento Interno. · 
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O SR. EOlSON LOBÃO (PFL-MA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, ocupo, hoje, esta tribuna, como Líder do PFL, 
para defender o meu Partido e a sua Uderança de 
insinuações maliciosas que vêm ocorrendo na im
prensa e quê, desafortunadamente, foram também 
registradas desta tnbuna pelo eminente Líder do 
PMDB, Jader Barbalho. 

S. Ex~. com quem eu pessoalmente mantenho 
as melhores relações de amizade e um excelente re
lacionamento entre lideranças do PFL e do PMDB, 
ocupou a tribuna, no início desta semana, para cui
dar da medida provisória que diz respeito ao sanea
mento do sistema bancário nacional. 

Não desejo examinar o mérito das palavras de 
S. Ex~ naquele discurso. Quero apenas .lamentar a 
parte que diz respeito à escolha do relator, que de
veria caber ao PFL do Senado. 

Diz S. Ex~ em dado momento: 

"Lamento a cassação prévia sofrida 
por V. Ex~ como relator desta medida provi
sória". 

Referia~e o Senador Jader BartJalho ·ao Sena
dor Vilson Kleinübing e acrescenta: 

"A imprensa estranhamente anuncia 
isto, e a Mesa do Congresso Nacional terá 
de explicar, já que o relator é do Senado Fe
deral. A imprensa está a especular a respei
to da substituição de um relator de Santa 
Catarina por um relator da Bahia, com toda 
homenagem de que são merecedores os 
baianos." 

Não sei onde a imprensa, ou o Senador Jader 
Barbalho, politico experiente, foi encontrar def!lito na 
escolha de um Relator da Câmara quando deveria 
ser do Senado. Este é um procedimento normal no 
Congresso Nacional 

No início do ano, o PFL do Senado cedeu, a 
pedido do Deputado Inocêncio Oliveira, a relatoria 
de uma medida provisória que foi entregue, àquela 
ocasião, às mãos, também firmes e competentes, do 
Deputado José Carlos Aleluia Em seguida, em outra 
medida provisória, foi ela cedida ao Senado e entre
gue ao Senador Waldeck Omelas, que, originaria
mente, deveria ser relatada por um pariamentar do 
PFL da Câmara 

No caso presente, nenhum convite foi teiiO pelo 
Senador Hugo Napoleão, titular desta Liderança, ao 
nosso colega Vilson Kleinübing, que tem todo o me
recimento, todo o nosso apoio, todo o nosso respeitO 
e toda a nossa admiração. 

De fato, pertencia originariamente ao Senado e 
ao PFL a indicação do relator. Atendendo à solicita
ção do Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do nosso 
Partido na Câmara, o Senador Hugo Napoleão ce
deu a oportunidade de relalar essa medida provisó
ria atravéS do Senado à Câmara, para que fosse re
latada por um Deputado. Em seguida procurou o Se
nador Hugo Napoleão o nosso colega Jader Barba
lho, Líder do PMDB, a quem, por uma questão de 
mera cortesia entre líderes e entre parlamentares, para 
fazer-lhe a comlllicação de que estava procedendo 
desse modo. Por conseguinte, o Líder do PMDB fora 
informado, por uma questao de cortesia, repito, da de
cisão do Líder do PFL Porlantl, S. Exª conhecia os fa
tos e as razões que motivaram a decisão. 

Sr. Presidente, o que ocorreu de fato? Veio a 
medida provisória ao Congresso Nacional, a lideran
ça do PFL foi comunicada de que lhe cabia relatá-la 
e eu, como primeiro vice-Líder, cheguei a procurar o 
Senador Vilson ol<leinübing, espontan~mente, e lhe 
disse que recomendaria a indicação do seu nome. 
Foi o único contato feito com o Senador Vilson Klei
nübing a respeito dessa -matéria. O Senador Hugo 
Napoleão não teve com S. Exª nenhum acerto a · 
esse respeito. S. Ex~ não pediu ao Líder Hugo Napo
leão que o indicasse relator, pois a iniciativa foi ex
clusivamente minha, como sugestão que eu levaria 
ao Líder do PFL Mas o Senador Viison Kleinübing, 
que é altamente capacitado, poderia ter sido real
mente o Relator dessa medida, assim como outros 
companheiros nossos, como Francelina Pereira, 
José Agripino Maia, João Rocha, Romero Jucá, El
cio Alvares, Carlos Patrocínio, Waldeck Omelas, 
Bello Parga, enfim, todos os 21 Senadores do PFL 
estão perfeitamente em condições de exercer uma 
relatoria dessa natureza Mas o que se pretendia era 
transmitir a impressão de uma preterição, que não 
houve. A devolução à Câmara foi um gesto do PFL 
do Senado para com o PFL da Câmara. E não foi o 
primeiro, e não será o último. 

Portanto, não vejo em que tal atitude possa ser 
criticada da tribuna do Senado e nem também das 
colunas dos jornais. Daí por diante, os jornais, e até 
as einissoras de televisão e rádio, trataram seg•Jida
mente desse assunto como se tivesse havido um 
atentado político aos direitos adquiridos, inalienáveis 
do Senador Kleinübing. Esquecera~e as pessoas 
até de perguntar ao Senador Vilson Kleinübing se se 
sentia ferido com isso, e S. E~ não está ferido, não 
lutou por isso. Eu é que propus seu nome; S. Ex• 
não veio solicitar a sua indicação. Mas tente~e usar 
o nome do nosso companheiro de Santa Catarina, a · 
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pretexto de insinuar que S. Ex~ seria contra a medi
da provisória em exame pelo Congresso Nacional. 
Mas onde foram buscar essa informação? O Senador 
Vilson Kleintbing não destoa do pensamento do PFL 

Esse é um Partido que tem pensamento quase 
unànime. P"ensamos do mesmo modo, agimos do 
mesmo modo, não por disciplina forçada estatutária, 
mas por consenso. As nossas decisões são toma
das assim. Mas vejamos o que diz, por exemplo, o 
próprio Senador Vilson KleinObing em aparte ao Se
nador Jader Barbalho. 

Diz S.Ex~. naquele discurso de segunda-feira 
Diz o Senador Vilson Kleinübing: 

"Não reclamo ·que o Governo tenha 
baixado a medida provisória, porque no fun
do é responsabilidade do Governo garantir a 
segurança do sistema." 

Mais adiante: 

•Quando o banco quebra, a culpa é do 
Governo; a culpa é nossa, a culpa é de to
dos os políticos brasileiros, que não criaram 
um sistema de segurança para o dinheiro 
dele." 

E vai além, o Senador Vilson Kleinübing no seu 
aparte ao Senador Líder do PMDB. 

É bom lembrar, diz Vilson Kleinübing, que Hi
tler só assumiu o poder na Alemanha por causa de 
um problema semelhante a este, quando a classe 
média alemã perdeu o seu depósito, senão, ele nun
ca teria assumido o poder, lá, na Alemanha 

Verifica-se por aqui que o próprio Senador Vil
san Kleinübing defende a medida provisória dos 
bancos. S. ~ apenas tem concepções até mais 
avançadas, com as quais esternos solidários, nós da 
Liderança e do Partido por inteiro. 

O Senador Vilson KleinObing foi ao Ministério 
da Fazenda e propôs duas ou três ou quatro altera
ções à medida provisória com as quais o Ministro da 
Fazenda manifestóu ·inteira eoncordãncla Entre es
sas propostas está a responsabilização dos dirigen
tes e dos acionistas majoritários dos bancos, pela 
má gestão de seus respectivos patrimônios. Isso 
tudo vai ser corrigido graças, exalarnente, a posiçõ
es, a informações e a concepções modernas do Se
nador Vilson KleinObing, que é um dos melhores va
lores que temos no PFL 

Sr. Presidente, de tudo isso retira-se uma con
clusão. O que se pretendeu naquela tarde, aqui, no 
plenário do Senado e o que se pretende estimulando 
as páginas dos jornais todos os dias é lançar a cizã
nia no PFL. Mas o nosso Partido é intenso a isso, 

não será tocado pelas intrigas, quaisquer qoo sejam 
as origens. 

O nosso Partido, ao contrário de outros, não é 
daqueles que se debatem, sofrem e se angustiam 
nas dobras de uma automaceração sem-fim. Não. O 
nosso Partido é unido, coeso e de pensamento qua
se único quando se trata, sobretudo, dos mais legíti
mos interesses nacionais. 

Nessa questão, portanto, estamos unidos; Vil
son Kleinübing não dissente da liderança e nem de 
nenhum outro companheiro seu. O que se fez aqui 
foi mera troca de relataria com a Câmara dos Depu
tados. Nem mais nem menos. Não vejo, portanto, ra
zões para toda essa atoarda em tomo de uma ques
tão já vencida e superada 

Lamento que não esteja aqui no momento o 
Senador Jader Barbalho, no instante em que falo em 
nome da Liderança do PFL. Mas também não havia 
nenhum Líder do PFL no instante em que S. ~ 
ocupou a tribuna para nos fazer essas duras adver
tências e até acusações injustas, todas elas. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" 
O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
V. Ex~ dispõe de 20 minutos para o seu pro

nunciamento. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria, em pri
meiro lugar, de registrar a libertação ontem de Dia
linda Alves de Souza e de Márcio Barreto, bem 
como a revogação d{, prisão preventiva dos demais . 
líderes do Movimento dos Sem-Terra, José Rainha 

A decisão do Juiz de Pirapozinho finalmente foi 
de bom senso. Não havia razão para que pessoas 
neste País, por estarem indicando a necessidade de 
realização de reforma agrária, estivessem detidas. 
Dezassete dias de prisão! 

Ora, Sr. Presidente, neste mesmo período o 
próprio ·Presidente Fernando Henrique Carnoso, soli
citou ao Embaixador do Brasil na Nigéria que voltas
se, porque considerou ter havido desrespeito aos di
reitos humanos naquele país, em função da conde
nação e execução à morte de nove pessoas que 
representavam um importante movimento político 
naquele país. A prisão de Diolinda e Márcio teve a 
característica de prisão politica. 

Aliás, Sr. Presidente, é importante a preocupa
ção do Presidente Fernando Henrique Cardoso com· 
respeito aos direitos humanos. As vésperas de es
tarmos homenageando Zumbi dos Palmares pelos' 
trezentos anos de sua morte, é importante que este-
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jamos a refletir sobre a violência que ocorre no País 
contra negros, contra trabalhadores, contra índios, 
contra aqueles que nas praças, corno a Praça da Sé 
em São Paulo, corno a Candelária no Rio de Janei
ro, corno em muitos outros lugares, estão sendo ob
jeto da violência social, da discriminação, quando 
não até de atentados e morte.. · 

Sr. Presidente, faz-se necessário nesta véspe
ra do dia 20 de novembro que estejamos a lembrar 
as cenas que ocorrem no Brasil de 1995 e que, infe
lizmente, relembram o episódio do aniquRamento por 
Domingos Jorge Velho daqueles que estavam no 
Quilombo de Palmares e em outros perto da Serra 
da Barriga, em Alagoas. • 

Sr. Presidente, no· início desta semana, o Mi
nistro Extraordinário dos Esportes, Edson Arantes 
do Nascimento, comentou que, infelizmente, no Bra
sil, a imagem do político está relacionada à corrup
ção. Comentou também Pelé que os negros deve
riam votar mais nos negros. Alguns estranharam e 
criticaram violentamente as palavras de Pelé; outros, 
sobretudo, aqueles da comunidade negra, saudaram 
as palavras de Pelé; muitos até registraram que de 
há muito esperam de Pelé que ele assuma inteira
mente a sua origem afro-brasileira, a sua negritude. 

Gostaria de ponderar que as palavras de Pelé 
devem servir como um alerta ao Congresso Nacio
nal e a todos os políticos. No sentimento expresso 
por Pelé, há muito de verdade, em que pese o fato 
de que grande parte dos que trabalham no Congres
so Nacional o fazem com a maior seriedade e ho
nestidade de propósitos, de ação. é fato concreto, é 
fato da história Infelizmente houve muitos registres 
aqui, houve muitos no Executivo. Nós mesmos tive
mos a tarefa de erradicar pelo menos parte do tecido 
canceroso que estava nos atingindo. Foram 'vertla
des oriundas do diagnóstico da CP! sobre o caso 
Paulo César Farias que levaram ao afastamento do 
Presidente Fernando Collor de Mello. Também na 
CP! sobre o Orçamento, nós observamos fatos que 
levaram grande parte do povo brasileiro a pensar 
que, dentre os políticos, há muitos que agem incor
retamente. 

Pelé recomendou que os negros deveriam es
colher mais negros para os representar. Não é signi
ficativo o fato de, na Câmara dos Deputados, dos 
513 Deputados, haver epenas 11 Parlamentares ne
gros, somente 6 dos quais, segundo o Deputado 
Paulo Paim, realmente, assumindo a sua origem 
afro-brasileira 

Não é um fato que, no Senado, dos 81 Sena
dores, relativamente poucos são de origem afro-bra-

sileira Não poderia aqui dizer exatemente quantos 
são, mas lembro, que no Partido dos Trabalhos, por 
exemplo, Benedita da Silva e Marina Silva, têm dito 
da il'lllortãncia de estarmos olhando para a situação 
do negro no Brasil. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é claro 
que negros e brancos e índios e amarelos e pessoas 
de qualquer origem e raça podem e devem votar em 
pessoas de toda origem e raça, desde que estejam 
comungando dos ideais mais amplos, dos ideais que 
afirmem a vontade de libertação, de igualdade de di
reitos, a vontade que foi a de Zumbi de Palmares de 
formar uma sociedade mais fraterna, solidária, onde 
estariam presentes brancos, judeus, índios e negros 
- estes em maioria, porque ali estavam se libertando, 
fugindo da escravidão. 

Sr. Presidente, ainda em minha vida gostaria 
de poder votar em um negro para a Presidência da 
República Como branco, gostaria de, em vida, ain
da ter a possibilidade de ver um brasileiro assumir 
os ideais maiores, que são os da Humanidade, que 
são os de Zumbi de Palmares, que venha resgatar a 
cidadania de negros que sofreram extraordinaria
mente no Brasil, os negros cujos nomes não nos 
lembramos tão bem, porque enorme número está no 
sistema penitenciãrio hoje, em virtude de não ter ca
minhos adequados desde a sua infância, acabando, 
corno meio de sobrevivência, muitas vezes sendo le
vado ao crime, à violência e à marginalidade. 

Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de encontrar 
em breve, ainda em vida, um negro que tenha a gar
ra de um Vicentinho, o anseio de liberdade de um 
Garrlneha, que tenha o senso de oportunidade, a . 
consciência de que é preciso, o quanto antes, no 
Brasil e em todos os lugares do mundo, repetir o que 
tem ocorrido na África do Sul com Nelson Mandela 
Eu, na África do Sul, sendo branco, votaria numa 
pessoa como Nelson Mandela, por suas palavras, 
por sua trajetória de vida 

Espero, Sr. Presidente, que, em breve, possamos 
ter, no Brasil, alguém que esteja expressando, com cla
reza, sonhos como aqueles de Martin Luther King, que 
diante do monumento de Abraham Uncoln disse: 

•Eu tenho um sonho, 
que todos os vales serão elevados 
que todos os morros e montanhas se

rão rebaixados 
Este será o dia quando todas as crian

ças de Deus 
serão capazes de cantar com um novo 

sentido: 
Meu País é para você . 
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a doce terra da liberdade. 
Para você eu canto. 
Quando deixarmos a liberdade preva

lecer, 
quando nós a deixarmos prevalecer 

em todas as vilas e vilarejos, 
em todos os Estados, em todas as ci-

dades, 
nós poderemos ver chegar o dia em que 
todas as crianças de Deus, 
negras e brancas, judias e genti~, 

protestantes e católicas, 
serão capazes de se darem as mãos 
e cantar as palavras daquele velho 

canto espiritual negro: 
Finalmente a liberdade. Finalmente a 

liberdade. 
Graças a Deus Todo Poderoso, 
Finalmente nós somos todos livres. • 

Que as palavras de Pelé, Sr. Presidente, sir
vam de alerta para todos nós: negros, brancos, ama
relos, vermelhos, pessoas de qualquer origem, ára
bes, judeus, cristãos, católicos, protestantes. 

Sr. Presidente, eu presenciei e participei de 
duas etapas da caminhada que Vicente Paulo da Sil
va, Presidente da CUT, e 53 sindicalistas fizeram de 
São Paulo a Aparecida. Estive caminhando, no dia 
12, de Caçapava a Taubaté com eles, e no dia 15 
presenciei a Missa dos Qt.ilombos, escrita por D. 
Pedro Casaldãliga e o poeta Hamilton Pereira, Pe
dro Tierra, e cantada por Milton Nascimento e Zezé 
Mota, na Basmca de Nossa Senhora de Aparecida, 
no dia 15. Foi uma missa de extraordinária beleza, 
com um sentido ecuménico, o sentido que eu gosta
ria de ver acontecer no Brasil para que possamos, 
efetivamente, criar uma nação de justiça, uma nação 
onde possa a terra ser trabalhada por todos, ser ob
jeto de produção, com distribuição, com justiça, para 
que não haja mais atos de violência e nem a prisão 
de pessoas como Diolinda e Márcio. 

O Sr. José Roberto Arruda - Permite-me V. 
Exll um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita bre
vidade, Senador José Roberto Arruda 

O SR. PRESIDENTE (luiz Alberto de Oliveira) 
-O nobre Orador ainda dispõe de 6 minutos. 

O Sr. José Roberto Arruda - Farei um aparte 
rápido, sem prejuízo do seu deslocamento. Primeiro, 
quero desejar-lhe boa viagem, Senador Eduardo Su
plicy. Em segundo lugar, quero agradecer-lhe, em 
nome desta improvisada Liderança do Governo, a 
manifestação de defesa de um Ministro do Governo 

Fernando Henrique, que V. Ex• fez com competên
cia e, sobretudo, com idealisroo. Em temeiro lugar, 
quero me juntar às palavras de V. Ex". Aliás, penso 
que o Ministro Pelé foi li mido. S. Ex" conclamou os 
negros a que votassem em negros. Eu sonho com 
uma sociedade ainda mais fraterna, em que todos 
os brasileiros - negros, brancos, amarelos -, todos 
nós pudéssemos votar em negros, nas mulheres. 
nos índios e em todas as minorias, de tal maneira 
que pudéssemos construir a sociedade fraterna que 
V. Exll apresenta Lamento apenas a generalização. 
Toda generalização, em princípio, incorre em erros. 
Alguns comentaristas políticos, nos últiroos dias, di
ziam que se fizéssemos a generalização que os jo
gadoreS de futebol comumente não se desenvolvem 
intelectualmente estaríamos cometendo um erro 
também muito grave, até porque, neste caso, uma 
injustiça ao próprio Pelé, que mais do que um gran
de jogador de futebol que a minha geração admira, 
respeita e idola!fa. é o exemplo de um garoto humil
de, de ramma pobre, que mostrou que neste País 
pode-se sair de uma familia humilde, pobre e cons
trt.ir um grande futuro. Este é o Pais dos riscos; mas 
é também o Pais das oportunidades. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador José 
Roberto Arruda, acredito que Pelé tem aprendido 
bastante ao longo de sua vida, e, mais recentemen
te, na sua inserção na vida política Acredito também 
que ele ainda tenha muitos passos a dar. Na forma 
de expressar um sentimento ele pode ter até exage
rado, mas o seu alerta foi importante. 

O Sr. José Roberlo Arruda - Apenas quero di
zer que é importante que se sublinhe aqui, no Sena
do, as palavras de idealisroo, de paixão, de sonho 
do Senador Eduardo Suplicy, porque acredito que 
quem não é capaz de sonhar contribui menos para a · 
construção de uma sociedade mais fraterna, que é o 
sonho de V. Ex" e, penso, o sonho de todos nós. Pa
rabéns, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Registro apenas 
que na Assembléia Legislativa de Pernambuco, por 
iniciativa do Deputado Estadual Paulo Rubens San
tiago, do Partido dos Trabalhadores, foi aprovado, 
por unanimidade, o Programa de Garantia de Renda 
Minima, que V. Ex" inclusive está apoiando na LDB. 
Aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo por 
tal iniciativa 

Senador Lúcio Aicãntara, gostaria de poder 
ouvi-lo •.• 

O Sr. Lúcio Alcantàra - Não quero, de manei
ra alguma, atrapalhar a viagem de V. Ex", Senador 
Eduardo Suplicy, mas quero dizer-lhe que a ~xclu-
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são do negro não acontece só na politica. t: uma ax- ~torai do Pacífico e de lá franqueando os caminhos 
dusão social, que se dá no empresariado, no meio marítimos para a Ásia 
artistico, nas universidades. É uma decorrência de Trata-se de um monumental engano, uma falá-
anos de exclusão econõmica e social. cia que compromete o fufuro desta e das próximas 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Muito obrigado, gerações de brasileiros, a negação de todas as pro-
nobre Sena.Clor Lúcio Alcântara postas voHadas para a construção da grande patên-

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su- cia que lutamos para viabOizar. 
plicy, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da Todos sabemos as imensas dificuldades eco-
presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz AI- nõmicas hoje vividas pelo Brasil, a braços com 

· · berto de Oliveira, Suplente de Secretário. uma luta diutuma contra as seqüelas da inflação 
. o SR. PRESIDENTE (luiz Alberto de Oliveira) parcialmente debelada. Sabemos, também, que as 

_ Desejo uma boa viagem ao nobre Senador Eduar- poucos recursos disponíveis devem ser direciona-
do Suplicy. . dos para os setores realmente prioritários; nin-
. Concedo a palavra ao nobre Senador pelo Es- guérn desconhece a necessidade de hierarquizar 

tado do Acre Nabor Júnior. a5 urgê!lcias e situá-las dentro das reais possibili-
. o SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia dades· do ·País. E é por isso que defendo, intransi-

0 seguinte discurso.) _ sr. Presidente, Srªs e Srs. gentemente, a implementação da rodovia que liga-
Senadores, um dos maiores dilemas impostos à na- rá os oceanos Pacífico e Atlântico, através do Su-

doeste da Amazônia 
ção prasileira, neste vestíbulo do Século XXI, é per-
manecer . amarrada ãs velhas e gastas esll:t!!Uras É preciso, em primeiro lugar, não permitir dúvi-
atlânticas ou se voltar também para os emergentes das: já existe o traçado implantado, embora com ai-
mercados andinos e asiáticos, onde as possibilida- guns trechos precários, principalmente os 34CLquilô-
des de trocas e de negócios lucrativos são !abulo- metros entre Rio Branco, Capital do Estado do Acre, 
ses: A opção, portanto, é apenas aparentemente e a cidade também acreana de Assis Brasil, localiza-
complex_a e exige bom senso e inteligência: ou 0 da na junção das divisas de três países: Brasil, Bolí· 
Brasil descobre o florescente intercâmbio com os vi- via e Peru. É a última parie da rodovia federal BR-
zinhos continentais ou segue vivendo a "síndrome 317, já consagrada até ·mesmo por tratados bilate-
de Marco Polo~ que coloca China, Japão,' Coréia, rais-Peni-Brasilcomoo melhorcaminhointeroceâni-
Forrnosa e a antiga Indochina na condição d!J terras co. Pavimentá-la representará um custo relativamen-
exóticas,' propicias apenas a aventureiros e desbra- te modeSto, dentro do quadro econômico, mas dei-
vadores. · xar de faZê-lo será um prejuízo muito maior, devido 

Ninguém, em sã consciência, pode{ia defender ao desperdício dos recursos já investidos e à perda 
que o Brasil voltasse as costas para seus tradicio- das esperanças ali embutidas. . 
nais parceiros europeus e das comunidades orien- A car~cia de recursos 'jamais poderá ser ale-
tais dos Estados Unidos, do seu liloral Leste.- mas . gada, porque até mesmo a privatização total ou par-
os horizontes políticos, comerciais e sociais se .abri· cial" da rota transoceãnicà é alternativa materialmen-
ram também para o outro lado, o Oeste, hoje tran- te viável. E a redução· dos gastos com as rotas exa-
queado aos nossos projetas de desenvolvimento· e· geradas ·e as· milhas· supérfluas hoje percorridas 
de progresso sustentado. também àjüdará a financiar a ligação; além disso, os 

Já tive a oportunidade de abordar a questão, crõnicos problemas operacionais dos velhos portos 
terça-feira, no contexto de uma declaração atribuída brasileiros estão a exigir novas soluções -todas elas 
ao Ministro do Planejamento pela imprensa. Segun-. vottadas, sem qualquer dúvida, para o outro lado da 
do as infOrmações errtão divulgadas, o Ministro José América do Sul. 
Serra estaria lutando para que os corredores de ex- A ~repórter Eliane Cantanhede, na edição de 
portação dos produtos de Mato Grosso, Rondônia e sexta-feira última da consagrada Gazeta Mercantil, 
Acre se direcionassem no rumo dos velhos portos fez as contas e comprovou: "somados, Bolívia (10 
de Paranaguá, Santos e outros do litoral leste, atra- milhões), Peru (25 rmlhões) e Chile (13 milhões de 
vês das antigas e deterioradas rodovias que os ser- habitantes) representam mais do que as populações 
vem. Pior, ainda: a tese de Sua Excelência seria dos países do Mercosul", além de oferecer um am-
contrália à implantação da sonhada rodovia Brasil- biente econõmico altamente promissor para c inter-
Peru, que dará ao nosso país uma sai da di reta, con- câmbio de bens e de serviços: "o Peru, por exemplo, 
fiável, econõmica e promissora, desembocando no teve um crescimento de 12,6 % do PIB no ano pas- . 
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sado, com taxas de inflação de 15% naquele ano e 
1 O% para este'. 

É importante repetir esse quadro: Bolívia, Peru 
e Chile apresentam uma população total de 48 mi
lhões de pessoas, 6 milhões de potenciais consumi
dores a mâis do que nossos parceiros do Mercosul. 
E acrescenta a malêria assinada por Eliane Canta
nhede, como exemplos de produtos brasileiros que 
têm mercado nos países da América Ocidental: car
ne bovina e grãos para o Peru; água mineral, mó
veis, casas pré-fabricadas e madeira compensada 
para o Chile. E tem mais, segundo a reportagem pu
blicada na Gazeta Mercantil: •esse é apenas o co
meço de um amplo mercado promissor, que já en
contra uma zona de livre comércio em Guajaramirim, 
na Bolívia, e um entreposto da Ásia em !quique, no 
Chile". 

O sr. Romero Jucá - V. EXS me concede um 
aparte? . . . . . 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer 
ouço V. Exª . . . . . . --

0 Sr. Romero Jucá - Senador Nabor Júnior, 
pedi este aparte, em primeiro lugar, para apoiar as 
colocações de V. Ex• quanto à importância da aber
tura, por estrada trafegável, para o Pacífico, através 
do EStado dó Acre. E goSíaria de registrar não só a 
importância desse caminho para o Estado do Acre e 
para a Amazônia Ocidental como para todo o País. 
Lembro, inclusive, que já existem negociações 
adiantadas para a formação da área de livre comér
cio da América do Sul. O objetivo do Mercosul é 
nada mais nada menos que a integração de todos 
os países nesse Mercado. O Governo disse que já 
está elaborando o PPA e precisa efetivameflte in
vestir recursos para que essa estrada seja feita de 
uma forma emergencial. Entendemos a sua impor
táncia para Rondônia, para o Acre e para a Amazô
nia Ocidental. Como Senador de Roraima, como Se
nador da Amazônia, quero apoiar as colocações de 
V. Ex~. apoiar as colocações-dó EStado do Acre e di
zer que, com a abertura dessa estrada, iremos cons
truir um momenio novo para a economia do Norte e 
do Centro-Oeste. -

O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado pelo 
aparte de V. Ex~ 

Outro importante analista político e econõmico 
da imprensa brasileira, André Gustavo Stumpf, dedi
cou-se ao tema, em coluna publicada no Correio 
B raziliense do último domingo, 12 de novembro. E 
ele não faz por menos: afirma que é "uma barbarida
de" a tese de escoar pelos velhos portos do Atlântico 
as futuras safras da nova fronteira agrícola, no Cen-

Iro-Oeste e na Amazônia Meridional. Leio, ;Jara que 
os Anais da Casa registrem e o Plenário possa pon
derar, um dos principais trechos do seu artigo: 

'Os brasileiros têm um certo receio de 
chegar ao Pacífico, pelo menos no plano ofi
cial. Ministros do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso assumem que essa alternati
va está, definitivamente, descartada -Os téc- . 
nicas- afirmam que seria- neceSS:mo gastar 
rios de dinheiro, para atravessar os obstácu
los terríveis constituídos pela Cordilheira dos 
Andes e depois morrer na praia. . Segundo 
eles, não há portos de grande calado no 
Peru. De acordo com esses argumenios, é 
melhor que a produção ·do Centro-Oeste e 
do Noroeste seja escoada· pelos portos de 
Paranaguá (Paraná), Sepetiba (Rio)_e ltaqui, 

. no Maranhão". 

. E brada o consagrado articulista, André Gusta
vO, indignado com tanta insensibilidade e !anta igno
rância quanto às reais prioridades nacionais: 

"Essa barbaiidade foi publicada pelos 
--jornais nesta semana - e parece que. vai ca.: 

minhando para se constituir numa verdade, 
na cartilha do Governo. Alguns _detalhes dE!- _ 
vem ter passado despercebidos de ·nossos 
pressurosos burocratas: a Cordilheira dos 
Andes fica no Peru ·e nãi::i no. Brasi!; dentro 
do território brasileiro, não é necessário ul
trapassar nenhUm obstáculo natural de 
grande porte. Os que existem já forani ven- . 
cidos•.· · 

Mostrando profundo conhecimenio da realida
de e agudo senso de responsabilidade quanto· à 
questão, o Jornalista do Correio Braziliense aponta 
Assis Brasil, por suas privilegiadas· circunstâncias 
geográficas e políticas - inclusive, como se viu, por 
ser a cidade localizada na fronteira tripartite Bra
siVPeru/Bolívia -· aponta Assis Brasil como a melhor 
alternativa. Mas, o principal vem a seguir, ainda se-· 
gundo a pena segura e objetiva de André Gustavo 
Stumpf: 

"A parte brasileira, portanio, está con
cluída A estrada é ruim, como são todas as 
rodovias federais, mas isso é outra história 
A ultrapassagem dos Andes já foi feita pela 
malha rodoviária peruana". 

Depois de analisar os aspectos técnicos que 
impõem a opção interoceãnica através do Acre, An
dré Gustavo Stumpf denuncia a cegueira histórica e 
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redobra sua indignação contra a insensibilidade dos 
adversários dessa urgente conexão rodoviária: 

"Ao que parece, os navios japoneses 
podem encostar em portos peruanos, mas 
os brasileiros não. A produção de grãos, 
madeira, cacau - entre outros bens - é obri
gada a enfrentar três mil quilômetros, dentro 
do território nacional, antes de ser exporta
da. Não hã como oferecer preço competiti
vo. ( ••• ) A insistência em negar o óbvio está 
fazendo com que a história colonial se repi
ta. As cortes portuguesas proibiam os brasi
leiros de ultrapassar a linha do Tratado de 
Tordesilhas e chegar ao Pacífico. ( ••• ) Os ca
minhos do desenvolvimento brasileiro, por 
ação natural do tempo ou pelos desígnios 
do destino, vão refazer essa rota, apesar 
dos resmungos conservadores da burocra
cia Afinal, menos de mil quilômetros sepa
ram a Amazônia brasileira dos portos do Pa
cífico". 

O artigo de André Gustavo Stumpf, que acabo 
de ler em alguns trechos principais, é uina página 
que honra a imprensa analítica do Brasil. Agudo, ob
jetivo, bem fundamentado, forte nos argumentos e 
sólido nas frases curtas e irretocâveis - ou seja, tra
ta-se de uma posição que os brasileiros responsá
veis não podem deixar de conhecer! 

Vou concluir, Sr. Presidente. Deixei para o fi
nal, justamente, aquela que deve ser a maior preo
cupação de todos nós, Senadores da República, 
representantes dos Estados perante a Federação. 

A questão é de integração nacional, de sobera
nia plena, do exercício completo de autoridade sobre 
nosso próprio território. Quando um Governo ou uma 
instituição ligada aos interesses estrangeiros vem 
reclamar da ligação Pacífico-Atiântico, essa voz fala 
em nome de causas que não são nossas, causas 
freqílentemente contrárias às nossas! 

Todo o comércio marítimo do E;lrasil com os 
países da América Andina e com o Sudeste Asiático, 
com o Japão e a China, é feito através de rotas e 
entrepostos que não nos pertencem e nos custam 
caro. É evidente que os grandes armazéns e inter
mediários de Los Angeles, San Francisco e Panamá 
não têm o menor interesse em que o Brasil abra 
suas próprias rotas para o Pacífico, ingressando no 
fabuloso mercado de cereais e de carne dos super
populosos tigres asiáticos, disputando seus clientes 
cativos de Peru, Bolívia, Chile e Colômbia, desfilan
do os produtos da indústria brasileira na Rodovia 
Pan-Arnericana Seria ingenuidade acreditar que 

essa perspectiva agrada aos aluais donos absolutos 
das praças e das rotas! 

Mas, os povos hoje .fisicamente apartados e 
distantes do Brasil estão igualmente interessados 
em quebrar essa barreira absurda O Peru, como jã 
disse, tem um acordo firmado com nosso País para 
implantar e tornar operacional a rodovia transoceâni
ca, através das nossas jã existentes BRs 364 e 317, 
combinadas com sua própria malha de carreteras. 
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e até mesmo al
guns países fora da rota específica oceano-a-ocea
no, até mesmo esses países se mostram abertos à 
presença de produtos brasileiros, capazes de com
petir em preço e qualidade com os oriundos de ou
tras· regiões. 

É isso que irpede a liga;:ã:> dos grandes oceanos. 
Até hoje, só quem pode se vangloriar e se be

neficiar de rotas coast-tcrcoast são os Estados Uni
dos e seus vizinhos, herméticos dentro do Nafta e 
dos próprios interesses nacionais e regionais. 

O Brasil precisa acordar para essa necessida
de, que já se faz urgente e não mais comporta adia
mentos. É o nosso interesse que deve ser priorizado 
- como fizeram todas as potências que se tomaram 
grandes justamente por isso, porque não se apeque
naram ante a gritaria e as pressões dos concorren
tes atemorizados. 

Por sua condição geográfica e seu privilegiado 
espaço físico, o Brasil está ligado a todas as regiões 
sul-americanas, desde as florestas fronteiriças com 
a Venezuela e as antigas Guianas, até o Cone Sul,. 
passando pelos países andinos e a Amazônia Meri
dional. Esse tamanho, antes de ser um peso, deve . 
ser um trunfo, quando estão em jogo nosso progres
so e nossa afirmação como grande potência 

Para se converter na grande potência que efe
tivamente pode ser, o Brasil precisa, primeiro, pen
sar grande, voltar-se para os próprios interesses, ou
vir apenas os sensatos conselhos e os angustiados 
apelos de seus verdadeiros patriotas. 

Essa é uma obrigação da qual não temos o di
reito de abrir mão. Se o fizermos, as futuras geraçõ
es não nos perdoarão a fraqueza, a irresponsabilida
de e a omissão. 

Muito obrigado. 

O Sr. Luiz Alberto de Oliveira, Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao Senador Luiz Alberto de Oliveira 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (PTB
PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
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Srs. Senadores, o Paraná não é terra de ninguém. 
Essa afirmação se impõe antes de iniciarmos uma 
análise das declarações do ex-Governador do Rio 
de Janeiro, Sr. Leonel Brizola, a propósito do inci
dente ocorrido semana passada em Santa Isabel do 
lvaí, interior ~o Paraná 

Lá, houve um incidente entre trabalhadores 
sem-terra e pessoas que não eram trabalhadores 
sem-terra - havia até traficantes de drogas. A valoro
sa Polícia Militar do nosso Estado foi convocada 
para cumprir ordem judicial de despejo em área par
ticular, invadida por cerca de 300 pessoas, o que re
suttou em ferimentos. 

O Sr. Leonel Brizola, provavelmente no interva
lo entre o pastoreio de suas ovelhas no latifúndio do 
Uruguai e o seu ócio remunerado num apartamenlo 
de frente para o mar, no Rio de Janeiro, resolveu dar 
um conselho ao <;3ovemador eleito por todos os pa
ranaenses, Jaime Lemer. 

Pois bem, já que S. Ex" assim agiu, vou res
ponder, como representante popular eleilo sucessi
vamente pelo voto da generosa gente paranaense, 
com uma carta aberta a S. Ex•. o ex-<:3ovemador do 
Rio de Janeiro, que está vazada, Sr. Presidente, no
bres Srs. Senadores, nos seguinte termos: 

"No Paraná não, Governador Leonel 
Brizola! 

Os brasileiros do Paraná, entre perple
xos e assustados, tomaram conhecimento, 
através da leitura dos jornais, dos conselhos 
na área de segurança que o <:3ovemador Bri
zola deu ao Governador do Estado do Para
ná, Jaime Lemer. 

Falta-lhe, <:3ovemador Brizola, aulori
dade moral para dar palpites na área de se
gurança e sobram-lhe provas de incompe
tência para administrar esse selor vital da 
sociedade brasileira. 

No seu Governo, <:3ovemador Brizola, 
instalou-se o clima de conluio entre a polícia 
e o crime organizado e campeou, ifl'4ll.lne
mente, a com.pção nas polícias civil e milita!". 

Denunciou-se - pasmem, Srs. Parla
mentares - que diletos amigos e companhei
ros do Governador Brizola recebiam propi
nas dos contraventores bicheiros. Foi preci
so que um Procurador, nascido no Paraná, 
Dr. Antônio Carlos Biscaia os denunciasse 
para que a Juíza Denise Frossard os colo
casse na cadeia No Paraná, <:3ovemador 
Brizola, político e Vice-Govemador não re
cebem propina do crime organizado. 

O retraio de sua incúria em manter a 
ordem pública transformou lamentavelmente 
as fotos da chacina da Candelária num car
tão postal da violência do Rio de Janeiro, 
que se transmitiu ao mundo todo ao invés 
da beleza, das imagens da Cidade Maravi
lhosa, que, no passado, todos os brasileiros 
e o mundo aprenderam a admirar. 

No seu Governo, Governador Brizola, 
a marca da violência, do seqüestro diário, do 
assallo aos brasileiros do Rio, do desprepa
ro policial, da permissividade e da cumplici
dade das auloridades e criminosos do tráfico 
de drogaS e de justiceiros e de ladrões de 
toda a espécie. 

No Paraná, não aceitamos esse clima 
de terror e intranqüilidade Governador Brizo
la. Nossa gente, ordeira e pacífica, quer vi
ver sob a égide da lei e da justiça, num cli
ma de ~aternidade social, único caminho para 
se realizar um País justo e democrático. 

No Paraná, <:3ovemador Brizola, se 
respeitam ordens judiciais e se admira, sim, 
uma polícia ágil e competente, capaz de dar 
lições de competência ao Brasil como no 
caso dos crimes de seqüestro na cidade in
teriorana da Marechal Cãndido Rondon que 
·as televisões e os jornais mostraram ao Bra
sil inteiro. E no Rio de Janeiro, Governador 
Brizola, como eram no seu Governo tratadas 
·as questões relativas a seqüestro? 

Por isso, com a auloridade de repre
sentante-popular, eleito em sucessivas elei
ções pela generosa vontade da gente para
naense, dou-lhe também de graça, Gover
nador Leonel Brizola, um conselho: vá dar 

· · suas idéias e conselhos à polícia do sec Es
tado, o Rio, que, como o Paraná, lhe derro
tou nas últimas eleições; ou ainda pastorear 
suas ovelhas no seu latifúndio do Uruguai. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Luiz Alberto, 
permita-me V. Ex• um aparte? · 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - Com 
muito prazer. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Luiz Alberto, 
não sou político do Paraná e nem tenho mandato 
pelo Estado do Paraná Ao contrário, tenho um man
dato pelo Estado de Roraima, um Estado distante 
que também foi colonizado por paranaenses, que, 
ordeiramente, trabalham e contribuem com o meu 
Estado. Por conta disso, tenho uma grande afinida
de com o povo do Paraná Ousei pedir este aparte 
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para fazer um breve comentârio sobre duas questõ
es. A primeira delas é sobre um fato específico: o 
confiito, fato que gerou esse aconselhamen!o pelo 
ex-Governador Leonel Brizola. Estranhamente, te
mos vis!o crescer no País a invasão de terras. To
dos somos 'favoráveis à reforma agrária, a que o ho
mem do campo tenha onde plantar, a que haja re
cursos para se ampliar a produção agrícola do País. 
Entretan!o, ninguém pode ser favorável à invasão de 
propriedades, à violência e ao tipo de ação que estâ 
descambando para o desrespeito às leis. E foi exa
tamente no respeito às leis que se pautou a ação do 
governo e da polícia do Estado do Paraná. Foi exa
tamente cumprindo uma determinação judicial que a 
polícia do Estado do Paraná agiu para liberar a área 
determinada pela Justiça. Estranhamente, àqueles . 
que, cumprindo a lei, executaram a ação, estão-lhe 
sendo colocados a pecha, estão-lhe sendo feitas 
acusações infundadas. Pergunto: em que pafs esta
mos? Quem cumpre a lei é acusado e é pedida sua 
cabeça; quem não a cumpre é exaltado e vira ídolo. 
Não podemos continuar assim. Entendo que a Justi
ça e a polícia paranaense agiram em conformidade 
com a determinação judicial. Não questiono o mérito 
da decisão judicial, como também não cabia à polí
cia do Paraná questionar o mérito da decisão judi
cial. Esta a primeira ponderação que gostaria de fa
zer. A segunda é lamentar que, infelizmente, em 
cima desse fato, tenha surgido um aconselhamento, 
sobre essa questão, de uma das figuras que jamais 
poderia tratar de questões de polícia em nosso País: 
o ex-Governador Leonel Brizola. S. Ex" pode falar 
sobre tudo, como, por exemplo, agricultura, viagens 
internacionais, socialismo, enfim, sobre qualquer coi
sa, mas não tem, infelizmente, autoridade moral, no 
Brasil de hoje, para falar sobre segurança pública, 
porque os seus dois governos deixaram no Rio de 
Janeiro seqüelas que não se sabe como serão resol
vidas. A criminalidade, o seqüeslro, o tráfico de dro
gas, tudo isso é fru10 do desserviço, da falta de atua
ção da polícia do Rio de Janeiro na gestão Leonel 
Brizola, do pacto político que se fez com o morro, 
com os traficantes, com os bandidos, com os bichei
ros, enfíin, com quem mandava no crime organizado 
no Rio de Janeiro para eleger políticos. 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - E é 
esse clima que não queremos no Estado do Paraná, 
eminente Senador. 

O Sr. Romero Jucá - Por isso, entendo que o 
ex-Governador Leonel Brizola jamais poderia se ar
vorar de autoridade na área de segurança para dar 
conselhos ao povo ordeiro do Paraná Gostaria de 

expor esse meu repúdio, apoiando as palavras de V. 
Exói. Espero que o Governador Jaime Lemer de
monstre que tem posições próprias. Comenta-oo 
muito, no PDT, que o ex-Governador Leonel Brizola 
manda e os outros obedecem. Acredito que essa 
seja uma grande oportunidade para o Governador 
Jaime Lemer demonstrar que tem autpnomia e posi
ções próprias, e que S. Exói é quem governa o Esta
do do Paraná e não, felizmente, o ex-Governador 
Leonel Brizola. Meus parabéns .. 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - Não 
há dúvida. O Governador do Estado do Paraná é 
um governador eleito pelos paranaenses e, segu
ramente, não será um "pau mandado" do caudilho 
Leonel Brizola. 

Mas gostaria até de, agradecendo o aparte 
enriquecedor de V. Ex~. nobre Senador Romero 
Jucá, que honra o meu modesto pronunciamento, 
dizer que, no Paraná, no passado, também tive
mos outros inéidentes. 

Lamentavelmente, em 1991/1992, houve um 
conflito na região oeste do Estado, perto da cidade 
de Cascavel, onde a polícia teve um entrevero com 
os sem-terra. E, naquela ocasião, dois policiais fo
ram assassinados pelos líderes dos sem-terra. Em 
reprimenda a esse fato, a polícia militar foi atrás do 
líder dos sem-terra, um senhor chamado de T eixeiri
nha e o me trai hou, em uma choupana, com mais de 
35 tiros de fuzil, arma exclusiva das Forças Arma
das. Isso ocorreu no Governo do nosso colega Se
nador Roberto Requião, por sua ordem. 

Por que, naquela ocasião, o Governador Leo
nel Brizola não solicitou ao Governador Roberto Re
quião que exonerasse o seu secretârio de seguran
ça? Por que S. Ex", o ex-Governador do Rio de Ja
neiro, Leonel Brizola, não exonerou o seu próprio 
secretârio de segurança na chacina da Candelária, 
que envergonhou a Nação brasileira? Por que só 
agora, depois de derrotado pelas umas, caminhando 
para o ostracismo político definitivo, é que o ex-Go
vernador Brizola pretende, dessa forma, incendiar o 

· campo e trazer a inlranqüilidade à Nação brasileira, 
num momento em que todos nós - disse-o bem o 
Senador Romero Jucá- queremos resolver o angus
tiante problema dos homens sem-terra neste País? 
Nós também queremos fazer com que a agricultura 
tenha um novo zoneamerr!o, tenha um novo planeja
mento, tenha melhores condições de fazer com que 
o setor primário da economia do País, tão importan
te para esta Nação de dimensão continental, seja 
bem atendido. 
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Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, será que é 
com esse tipo de conselho: "desrespeitem a lei, não 
cumpram ordem judicial", que se resolverão os con
flitos agrários neste País? 

O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. Ex• um 
aparte? • · · · 

f O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - Pois 
não, nobre Senador. 

O Sr. Geraldo Melo - Em primeiro lugar, dese
jo cumprimentar V. Ex!! pela marcante intervenção 
que faz nesta manhã, a qual muito alegra a· todos 
aqueles que, como eu, tem com V. Ex• uma relação 
antiga de amizade e de respeito e compreendem o 
quanto V. Ex!! pode contribuir para a grande obra de 
construção da nova sociedade bras~eira. · 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - O res
peito é mútuo, eminente Senador. 

O Sr. Geraldo Melo - Obrigado, Senador. Ape
nas queria assinalar a importância das observações 
que V. Ex• está trazendo e a oportunidade de produ
zir uma reflexão a respeito de questões tão impor
tantes como aquelas que estão por trás de todo · 
esse pequeno momento do ex-Governador Leonel 
Brizola S. Ex•, realmente, assume uma dimensão 
que não está à altura da sua biografia, da sua histó
ria, do passado político de homem público que viveu 
momerrtos tão importantes da vida política do País. 
É pena que, em um episódio como esse, S. Ex!! per
ca a dimensão que deveria ter como estadista para 
assumir a simples dimensão do demagogo vulgar. 
Porque uma coisa é defender a reforma agrária: A 
defesa da reforma agrária se baseia na necessidàde 
econômica da modernização do nosso País, que se 
faz na indústria, nos serviços, no comércio exterior, 
no Governo, e que tem que se fazer também na 
agricultura. A mudança na estrutura fundiária deste 
País faz parte; é um instrumerrto, uma alavanca nEis
se processo de modernização. Somente as ·vozes 
mais antigas, mais cobertas de poeira, de teia de 
aranha é que poderiam estar contra um programa de 
modernização da nossa agricultura, que inclui a re
forma agrária Esse programa de modernização do 
Brasil deve se apoiar em algo muito sólido, muito ro
busto, que pode alicerçar o grande salto que este 
País vai dar, que é a lei. E nem se trata de dizermos 
aqui qual lei é boa ou ruim. Não pode haver uma au
toridade que, para não ferir ou por ser obrigada a fe
rir algo que protegemos, possa ter a prerrogativa de 
não cumprir a lei. Essa prerrogativa não pode existir. 
Daí por que eu mesmo já fiz um pronunciamento em 
tomo da questão dos sem-terra, em que, embora de
fensor da reforma agrária, não posso ser defensor 

das invasões de propriedade; isso fere a lei. E se 
esta Casa, como uma das Casas do Congresso Na
cional, só se ocupar em elaborar a lei e aceitar que 
ela seja jogada na lata do lixo, nós, Senadores, se
remos os primeiros a insultar a nossa missão derrtro 
da sociedade brasileira Se a nossa missão é produ
zir a lei, temos de ser os primeiros e os mais indig
nados diante de qualquer tentativa do seu não cum
primento. Portanto, se a lei não serve à modern
ização da agricultura, se, como está, prejudica a re
forma agrária e opõe-se aos propósitos dos que lu
tam a favor dela, então, que mudemos a lei. Quando 
houver uma lei nova, que se exija então o seu cum
primento. Mas, até que ela exista, nós desta Casa e 
todos os democratas deste País temos de nos er
guer contra os arreganhas daqueles que procuram 
dizei que existe legitimidade no não cumprimento da 
lei. O que faz a diferença entre o estado de arbítrio e 

·o Estado de Direito é exatamente o império da lei 
contra o impérjo da vontade arbitrária do poderoso. 
Congratuio-me com V. Ex• e com a sua indignação, 
que .está a altura do momento que o Brasil está vi
vendo, e também com a sua reação, que vem numa 
oportunidade em que é preciso que as pessoas de 
responsabilidade reflitam. Tudo isso honra o. papel 
que V. Ex!! desempenha nesta Casa. Quis participar 
modestamente do seu discurso, para me congratular 
com a contnbuição que V. Ex~ nos traz. 

· · O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - Agra
deço o aparte de V. Ex•. Evidentemente, não foi mo
desta a sua contribuição; modesto fui o meu pronun
ciamento. 

A colocação de V. Ex•- um político que oBra-· 
sil inteiro aprendeu a admirar, não só pela sua vivên
cia no Parlamento, mas por sua excelente obra ad
ministrativa frente ao Governo do Rio Grande do 
Norte - honra este humilde Parlamentar do Paraná, 
assim como as suas palavras e a sua ponderação, 
que são de um homem experiente, vivido e que, 
como nós, deseja que o Pais se desenvolva com 
justiça social, num clima de democracia e de respei
to ã lei e à ordem. 

A Srª Marina Silva - V. Ex!! me concede um 
aparte? 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - Com 
muito prazer, Senadora Marina Silva 

A Srª Marina Silva - Senador Luiz Alberto, em 
primeiro lugar, quero cumprimentar-lhe por trazer 
nesta sexta-feira - pouco concorrida mas não menos 
importante, dada a nossa presença aqui - um debate 
dessa magnitude. Embora eu seja uma voz discor
dante das posições aqui defendidas por V. Ex!!- pelo 
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menos de boa parte delas -, gostaria de tentar con
tribuir com esta discussão, até porque fica mais inte
ressante se vierem à Mesa os posicionamentos di
vergentes. Quero também me congratular com o 
aparte do ilustre Senador Geraldo Melo - por quem 
tenho o maior respeito -, que agora levantou posiçõ
es das quais defendo o contrário. Mas é bom que 
coloquemos a lei em primeiro lugar, senão vira terra 
de ninguém. Eu mesma, no meu Estado, estou ten
tando fazer com que a lei se manifeste para punir 
um Governador. Está difícil! Estou tentando fazer 
com que a lei também seja válida para os podero
sos, como é o caso do nosso Governador que tira 
madeira ilegalmente de terras indígenas, que come
te· uma série de irregularidades. 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - Nobre 
Senadora Marina Silva, concordo integralmente com 
V. Ex". Se permitir que possamos dialogar, gostaria 
de dizer que V. Ex•, sendo representante do PT, 
honra o meu pronunciamen!o com o seu aparte. Ain
da há pouco, o Senador Eduardo Suplicy - que esta
va aqui, mas teve que sair para viajar a São Paulo -
dizia-me que estava muito feliz com a Justiça, pois 
haviam sido liberados dois líderes dos sem-terra que 
estavam presos. S. Exª fez elogios à Justiça, à lei e 
à ordem. Tamb@m fiquei feliz com isso. E tenho cer
teza de que V. Exª também respeita as decisões ju
diciais e deseja o cumprimento da ordem jurídica 
neste País. 

A Sr' Marina Silva - No que se refere à ques
tão do Movimento dos Sem-terra, creio que deve
mos ponderar que a reforma agrária, no Brasil, é 
algo que precisa acontecer e que já deveria ter sido 
feita, inclusive no período adequado, ou seja, quan
do se iniciou o processo de industrialização do País. 
ESse processo já deveria ter sido acompanhado 
também pelo de democratização da terra, até como 
uma forma de alavancar a questão industrial brasilei
ra Todos os países que se modernizaram e se in
dustrializaram tiveram também uma reforma agrária 
e promoveram a democratização da terra. No Brasil, 
infelizmente, isso não aconteceu. 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA -V. Ex• 
há de me permitir concordar também com suas colo
cações e dizer que no Paraná, durante o atual Go
verno Jaime Lemer, de forma ordeira e pacífica, fo
ram solucionados 51 conflitos de terras. Mais ainda, 
no meu Estado, eminente Senadora, há uma expe
riência singular, modema para resolver o problema 
dos bóias-frias que, lá, são da ordem de 400 mil; 
brasileiros que só podem ter emprego de acordo 
com a sazonalidade da nossa produção agrícola 

Pois bem, o Governador Jaime Lemer, em um 
ano, implantou mais de 50 vilas rurourbanas, ofere
cendo casa e terra para os nossos bóias-frias, para 
os nossos sem-terra E, ao longo do seu período go
vernamental, S. Ex• - que é tido como um adminis
trador modelar e reconhecido até internacionalmente 
-, irá implantar 700 vilas rurourbanas que irão aten
der, seguramente, a 400 mil pessoas que hoje não têm 
casa e não têm um pedaço de terra para trabalhar. 

A Sr' Marina Silva - Então, concluindo o meu 
aparte neste diálogo que acabamos entabulando 
aqui, gostaria de dizer que acredito que, hoje, a 
pressão que o Movimen!o dos Sem-Terra faz é legí
tima Porque a lei, em muitos momentos, não é cum
prida; as promessas de campanha não são cumpri
das e as pessoas ficam na expectativa de que seja 
feita a reforma agrária Daí, se não é feita da forma 
institucional, correta, programada, então, os excluí
dos , até em legítima defesa, para tentar fazer com 
que valha - digamos - a lei da sobrevivência, promo
vem ocupações que merecem ser tratadas de acor
do com a dimensão social do problema 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - Con
cordo, mais uma vez, com V. Ex" 

A Sr' Marina Silva -Se V. Exª me permitir, eu 
gostaria de concluir o meu raciocínio. V. Ex• é o 
dono do pronunciamen!o, tem todo o direito de usar 
da palavra Essas pessoas pressionam - é pressão 
mesmo - no sentido de qire as autoridades façam o 
que já deveria ter sido feito, is!o é, façam essas ocu
pações. Infelizmente, mesmo quando há boa vonta
de do Governo Jaime Lemer- como V. Ex~ acabou 
de dizer - também acontecem episódios desagradá
veis. Mas isso, com certeza, não é por culpa do mo
vimen!o. Fico triste quando vejo um juiz de uma ci
dadezinha do interior, de Corumbiara, por exemplo, 
dar uma ordem de despejo, e acontecerem episó
dios como esse em que 16 pessoas ficaram feridas. 
Mesmo agora na prisão da esposa do líder do Movi
men!o dos Sem-Terra, Diolinda Alves de Souza, 
que, graças a Deus, dada a luta, a batalha jurídica 
travada, se encontra hoje em fiberdade. A reforma 
agrária não pode ser vista apenas como afronta às 
leis, à propriedade, e sim corria direito desses milha
res de excluídos de ter um pedaço de terra para mo
rar. Se o processo é demorado e encaminhado não 
como legitima defesa, aí então promovem-se as 
oéupações. Mas · tal alo é em legítima defesa, é 
questão de sobrevivência 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - Agra
deço, mais uma vez, o aparte de V. Exª e concordo 
com 90% do que disse. Só não posso concordar 
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quando diz que a Justiça e a lei devem existir quan
do beneficia -o seu ponto de vista. Quando beneficia 
ponto de vista contrário, não devemos respeitar a lei 
e a Justiça? Evidentemente que não deve ser assim. 
Só é possív'!l viveimoS em um Estado DemoCrátiCO de 
Direi!o se houver respei!o permanente à lei. Pressio
nar, sim, mas respeitar as decisões judiciais sefTl)re. 

Pessoalmente, sou um defensor da reforma 
agrária Compreendo a função social que a terra tem 
neste País. Sou a favor de que se promovam refor
mas agrárias, não sou contrário ao movimento de 
pressão popular legítima em qualquer Governo, em 
qualquer Estado ou até no País, mas não posso 
aceitar, eminente Senadora,· que esse tipo de racio
cínio que v. Exª faz seja o correio. 

O Senador Eduardo Suplicy fez a mesma coi
sa Ubertaram os líderes dos Sem-Terra, então, a 
Justiça merece parabéns. A Justiça estabeleceu que 
houve agressão, inclusive coquetel molotov foi jogado 
contra a Polícia em local onde a terra era produtiva e 
não deveria sofrer invasão. Então, não devemos res
peitar a lei? Para V. EJ6' a lei só tem uma face? 

A S~ Marina Silva - Permita-me, por favor, fa
zer justiça a mim mesma? 

O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior) - A Mesa 
lembra ao nobre Orador que seu tempo está esgota
do e pede que conclua o seu pronunciamento. 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - Con
cluirei, Sr. Presidente, mas vou permitir, com muito 
prazer, que a eminente Senadora Marina Silva se 
manifeste. 

A S~ Marina Silva - Permita-me discordar de 
V. Exª, quando diz que eu só defendo a fel quando 
ela favorece o meu ponto de vista. Não a defendo 
apenas nisso; muito pelo contrário, acabamos de ad
vogar que, quando a lei não está favorecendo os 
processos de mudança que devem acontecer, ela 
deve ser mudada lnfeHzmente, em muitos momen
tos, a lei não muda de per si; muitas vezes, muda a 
partir das pressões feitas pela sociedade. I:: nesse 
sentido que o Movimento dos Sem-Terra se coloca 
como um instrumenlo de pressão para mudar a lei. 
V. Exª sabe muito bem que algumas leis não corre
tas precisam ser mudadas; portanto, muitas delas 
mudam, mesmo que não haja pressão da socieda
de; outras, a partir de pressões legitimas da socie
dade. Daí por que, quando a lei não está correta e 
os que deveriam mudá-la não o fazem, a sociedade, 
até pela Constituição brasileira, tem o legitimo direito 
de fazer as pressões para que essas mudanças 
ocorram. Muitas vezes, temos que admitir que a so-

cledade anda bem à frente da nossa capacidade de 
articular as leis. 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - A no
bre Senadora não precisa se preocupar com discor
dâncias eventuais de posicionamentos entre mim e 
V. Ex• Essa é uma das virtudes da democracia Esta 
Casa é para o convívio dos contrários, e cada um 
tem o direito e o dever de trazer o seu ponto de vis
ta. Muitas vezes, eles são evidentemente confron
tantes. Entendo que as pressões populares são legí
timas, e este é o fórum adequado para que trabalhe
mos no aperfeiçoamento do sistema legal brasileiro. 
Sejam homens ou mulheres, parlamentares ou po
pulares, temos a obrigação de respeitar a lei e de 
contribuir para um clima de congraçamento, de fra
ternidade social no nosso Pais, e não estabelecer 
clima de terror, de pânico, de crime, de assalto, de 
seqüestro e de morle como o do Rio de Janeiro. Pa
rece que o Governador Leonel Brizola quer importar 
esse ambiente- para o nosso Estado. O Paraná, 
aquela terra, tem dono e o seu dono é o homem -
são 8 milhões de paranaenses construindo, muitas 
vetes, em um trabalho solidário, um Estado qué res
ponde pela exportação de 20% da produção agrícola 
nacional. No Paraná, os nossos pequenos proprietá
rios rurais, os paranaenses, oiiundos ao Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina, construímos uma das 
mais belas civilizações deste País. Estamos conven
cidos de que, com o respeito, com a ordem, com o 
trabalho, com a seriedade e com a dignidade e não 
assassinatos, iremos construir uma sociedade mais 
justa~ m_ai_s _fratema _ _ _ _ _ 

O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Romero Jucá 

O SR. ROMERO JUCÁ {PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, numa época de muitas mudanças e tantos 
desacordos, ouso dizer que há um denominador co
mum no nosso País. Denominador que não passa 
pela reforma administrativa nem pela quebra de mo
nopólios. Temas que são vespeiros a incendiar pai
xões antigas e amores modernos. 

Neste território minado da economia e da politi
ca, há um denominador sim. A certeza de que algo 
precisa ser mudado e essa mudança é um consen
so. I:: o denominador comum com que iniciei este 
pronunciamento. 

Refiro-me ao turismo, ao incentivo ao turismo, 
mais especificamente da importância do turismo 
como atividade econômica e social no nosso País. 
Atividade que já é uma das mais prósperas na eco
nomia do Brasil e de muitas nações. 
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Cito um dado capaz de dar a dimensão do que 
afirmo. No Brasil, de 1996, o turismo vai movimentar 
R$54 bilhões, vinte por cento a mais que os R$45 bi
lhões atingidos em 1995. Só esse número, Sr. Presi
dente, deve animar o Governo a olhar para o setor 
como uma fonte profissional de divisas. A cifra rep
resenta 7,8% do nosso Produto Interno Bruto. 

Não resta dúvida de que o turismo é uma in
dústrta das mais rendosas e limpas. Movimenta va
riados ramos econõmicos. Alguns, diretamente liga
dos à atividade, como restaurantes, hotéis, e shop
pings. Outros indi retamente beneficiados. É o caso 
dos transportes, fábricas de souvenirs, construção 
civil, entre tantos. 

Brasma teve uma mostra recente do que afir
mo. A capital sediou, entre 14 e 18 de setembro, o 
23" Congresso Brasileiro das Agências de Viagens. 
Durante três dias, reuniu cerca de 12 mil participan
tes, vindos do Brasil a do exterior. 

O evento foi um bãlsamo !Íara a cambaleante 
economia brasiliense. Os hotéis ficaram lotados, os 
restaurantes se encheram, o comércio vendeu, os 
táxis multiplicaram as corridas, os postos· de gasoli
na abasteceram mais. 

É esse fenõmenÓ, Sr. Presidente, que a ativi
dade turística estimula. Produz verdadeira interação 
dos diversos campos da economia local. 

Os Estados Unidos e os países da Europa des
cobriram hã muito, o efeito multiplicador da indústria 
turística. E, sabedores de seu enorme significado, 
investiram pesadamente no incentivo à entrada de 
turistas. Aumentaram, com isso, a receita de divisas 
e o índice de emprego. 

Estados Unidos e Espanha dividem, hoje, a li
derança mundial da preferência dos visitantes. No 
ano passado, o país norte-americano engrossou 
suas divisas com mais de US$30 bilhões, resulta
do líquido. Lá, a indústria de viagens e turismo é a 
segunda empregadora, a terceira em vendas e a 
primeira na captação de divisas na área dos ser
viços.· 

Neste ano, os números falam alto. Os Estados 
Unidos abocanharam US$200 bilhões e consumi
ram US$140 bilhões. Não é por acaso, Sr. Presi
dente, que o turismo contrtbuiu para compensar o 
déficit de US$170 bilhões da balança comercial 
americana. 

A Espanha, país que mais recebe turistas em 
todo mundo, registrou, em 1994, 61 milhões e meio 
de visitantes. Para se ter a dimensão desse número, 
basta citar um dado. Esses mais de 60_ milhões de 

visitantes representam quase o dobro da população 
da terra de Cervantes. 

Traduzindo, Sr. Presidente, a leva de france
ses, portugueses, alemães, belgas, marroquinos, 
americanos e latino-americanos que atravessaram 
as fronteiras espanholas proporcionaram o nada 
desprezível ingresso de US$21 bilhões no resultado 
líquido da balança da Espanha. · 

A balança de turismo daquele país é invejável. 
São US$17 bilhões. O espanhol gasta pouco mais 
de US$4 bilhões em viagens ao exterior. 

A China acordou também para o fabulosg mer
cado turístico. Consciente das pOf-sibilidades do se
ter, o governo chinês não mede esforços para incen
tivá-lo. Ampliou e modernizou a rede hoteleira e as 
agências de turismo. Hoje, a estrutura turística chi
nesa emprega 7 milhões de trabalhadores. 

A resposta não se fez esperar. No ano passa
do, 43 milhões de visitantes estrangeiros entraram 
na China, deixando nesse pais, do outro lado do 
mundo, o significativo rastro de US$7 bilhões. 

Sr. Presidente, S,;>s e Srs. Senadores, e o 
Brasil? Tem o Brasil aproveitado seu inesgotável 
potencial turístico? Temos a Amazônia, o ecoturis
mo, o Centro-Oeste, o pantanal, as praias do Nor
deste e o desenvolvimento do Sul. Os números di
zem que não. Com 365 dias de sol ao ano, seis 
mil quilõmetros de costa e todos os climas desejá
veis, nosso País recebeu, no ano passado, ape
nas 2 milhões de estrangeiros que consumiram 
menos de US$2 bilhões; para ser mais exato, 
US$1 ,9 milhões. 

Enquanto isso, segundo a revista Veja de 25 
de outubro passado, 3,4 milhões de brasileiros estão 
neste ano preferindo viajar para o exterior a fazer tu
rismo dentro do Pais. E a explicação é óbvia, confor
me se demonstra na mesma matéria. Começando 
pelo preço do táxi, passando pelas tarifas aéreas in
ternas, pela locação de automóveis e chegando às 
absurdas diárias dos hotéis. Não há pois, como dis
cordar das afirmações do Presidente da Embratur ali 
transcritas. "Esses preços são uma afronta a.o bom 
senso. Se eles não baixarem é inútil sonhar com o 
crescimento dÓ turismo no País". 

Os quadros com que a revista Veja ilustrou a 
reportagem dão bem a medida dessas proporções. 
Senão vejamos: o aluguel de um carro médio no 
Brasil custa duas vezes mais do que em Paris e 
quatro vezes mais do que em Miami (por semana, 
em dólares); a diária de um hotel cinco estrelas em 
São Paulo custa 42% mais do que na Holanda, cus-
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ta 100% mais do que em Veneza, custa 200% mais 
do que em Portugal. 

O México- para ficarmos aqui, na América-, 
dono de um turismo mais bem estruturado e com 
apoio oficial mais ostensivo, viu 16 mahões de visi
tantes cruzarem-lhe as fronteiras - portanto, oito ve
zes mais do que o ingresso no Brasil. E registrou o 
ingresso de quase US$17 bilhões deixados pelos vi
sitantes - também mais de oito vezes a cifra intema
lizada no nosso País. 

E não é para menos. Se a revista Veja não se 
equivocou, sete noites num apartamento bangalô do 
Hotel Transamérica de Comandatuba, na Bahia, 
com passagem aérea e meía pensão, tem um custo 
de US$981. Uma semana em Cancún, no México, 
incluindo o vôo de ida e volta, fica em tomo de 
US$300. 

O Brasil está acordando para o potencial que 
joga no lixo anualmente. Pela primeira vez, nos 500 
anos de vida deste País tropical, o turismo foi incluí
do no Plano Plurianual do Governo. 

No livro Mãos à Obra, Proposta de Governo, o en
tão candidato Fernanc:fo Henrique Cardoso, escreveu: 

"0 turismo externo depende funda
mentalmente da imagem e do marketing do 
país no exterior. Depende em 50% dos paí
ses vizinhos do Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL) e ainda perde para os mes
mos países em número de turistas visitados. 
Por isso, faz-se também necessária uma 
"abertura dos portos•, a exemplo do que foi 
realizado em nosso mercado de produtos e 
serviços. Para tanto, é preciso investir em 
marketing, no exterior, no mínimo 2% da re
ceita obtida pelo turismo internacional. A 
meta é dobrar para 3 mahões o número de 
turistas estrangeiros no país, gerando in
gresso extra de mais de US$1 ,5 bilhões". 

Há consciência governamental contra a ques
tão, apesar de as metas ainda serem modestas. Os 
2% referidos pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso não nasceram do acaso. É o percentual re
comendado pela Organização Mundial do Turismo, 
representando para 1996, verba de aproximadamen
te US$38 milhões. 

Convenhamos, Sr. Presidente, considerando 
o efeito cascata da indústria do turismo, que bene
ficia vários outros segmentos produtivos do país, 
não é desperdício o investimento de US$38 milhõ
es. O retorno é garantido e multiplicado muitas ve-

zes. Pelo contrário, mais recursos precisam ser in
vestidos. · 

O Sr. José Fogaça - Permite-me V. ExA um 
aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Com muita salisfa;:ão. 

O Sr. José Fogaça -Aproveito o tema que traz 
V. ExA, ao cumprimentá-lo, também, pela preocupa
ção com essa questão, para falar de um outro 
terria que está notoriamente associado a este, que 
é o problema do desemprego. Todos sabemos que 
os países mais avançados, mais industrializados, 
ou que estão ocupando posições estratégicas im
portantes na indústria de ponta, esses países re
duzem drástica e dramaticamente a oferta de em
pregos na base industrial, aumentam e ampliam 

' significativamente no setor de serviços. Ora, um 
país que despreza uma indústria de serviços, que 
é a indústria turística, um país que não valoriza o 
potencial que tem nessa direção está decidida
mente, deliberadamente plantando o desemprego, 
plantando raizes profundas do desemprego, É 
realmente inaceitável, algo até incompreensível. 
Qualquer cidadão do mmdo que olha para o Bra
sil, que vê as suas praias, que vê o seu hinter
land, que vê as suas fronteiras, que vê o seu pan
tanal, que vê a sua Amazônia, que vê os pampas, 
qualquer estrangeiro que olha para o Brasil faz 
uma pergunta imediata: o que falta a esse Pais? 
Tem todas as belezas naturais e tem até fatores 
turísticos absolutamente inesperados. Disse-me o 
Secretário de Política Econõmica e Turística, do 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, 
Sr. Antônio Melo, há algumas semanas, que o Mi
nistério fez uma pesquisa no Japão sobre que tipo 
de interesse havia entre os cidadãos de classe 
média japoneses para visitarem o Brasil. E o que 
apareceu na pesquisa em primeiríssimo lugar, 
como fator de motivação para vir ao Brasil, foi visi
tar, em São Paulo, o túmulo de Ayrton Senna. Foi 
o primeiro,· disparaâamente o primeiro ponto de 
atração e interesse na pesquisa. Ora, essa inusita
da questão, que é um dado cuitural, demonstra só o 
quanto há entre coisas consagradas, coisas já co
nhecidas de muito tempo e outras que são absoluta
mente inéditas, novas, impensadas e até inovado
ras; o quanto há para se criar, para se empreender 
no ramo do turismo. Penso que essa é uma questão 
basicamente social também, Senador Romero Jucá. 
Durante quase quinze anos, este País produziu au
tomóveis para um setor da sociedade brasileira, 
constituído de não mais de 5% dos seus cidadãos, 
que podia pagar qualquer preço - veja bem - qual-
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quer preço. Se um carro médio custasse U$20 mil, pregados. O turismo é a indústria que efetivamente 
U$30 mil ou U$50 mil, com tecnologia de vinte anos responde mais rapidamente a essa questão do em-
atrás, esse setor da sociedade brasileira pagaria os prego. Uma atividade turística gera centenas de em-
U$20 mil, os U$30 mil ou os U$50 mil, porque tinha pregos quase que de forma imediata, de forma lim-
recursos para pagar. E essas formulações de uma pa, de forma cristalina O cuidado a que V. Ex• se 
economia <!oncentrada, verticalizada, vottada ape- referiu, ou seja, com a política de turismo interno 
nas para um setor extremamente reduzido, -eram para o nosso País é de fundamental importância 
produto da sua desorganização, da sua instabilidade Precisamos ter um turismo interno para os diversos 
monetária, da inflação galopante e, evidentemente, setores da nossa sociedade. Precisamos ter linhas 
daquele fechamento económico que nos tomava ab- de turismo para o trabalhador, para os segmentos 
so lutamente não competitivos. Se quisermos que que não podem despender recursos mais altos, mas 
este País possa .ter uma indústria de turismo que que, efetivamente, possam também permear a atua-
não só atraia estrangeiros, mas que também seja ção turística nacional. 
acessível a uma circulação Ele riquezas intemamen- Retomo, Sr. Presidente. A Organização Mun-
te, é preciso transformar também essa indústria do dial do Turismo estima que no ano 2.010- portan-
turismo numa indústria de amplo espectro e de am- to, daqui a quinze anos - o setor turístico serâ o _ 
pia oferta para os diversos setores, para as diversas mais importante da área económica Destronará 
camadas sociais, para que não tenhamos uma in- até as indústrias petrolífera e automobilística. 
dústria de turismo como tínhamos a indústria auto- Investir seriamente no setor, Sr. Presidente, 
mobilística no Brasil, voltada apenas para menos é tarefa urgenJe. Inadiável. Precisamos melhorar 
de 5% da população. Sobreviveu décadas assim, nossa cara e ineficiente estrutura turística interna, 
porque consegue sobreviver, porque vende um que afujenta os brasileiros e não atrai o estrangei-
carro pelo preço de frês e há quem pagl!S o preço ros. Além disso, é imperiosa a mudança quãnto às 
de três, numa sociedade de enorme concentração condições de financiamento e às taxas de juros 
de riqueza, de enorme concentração da renda. cobradas nas viagens internas, financiadas com 
Não há outra palavra a dizer senão cumprimentá- parcelamento máximo de três vezes e a juros al-
Io, dar-lhe os parabéns pela matéria, pelo tema tos, portanto sem as mínimas condições de con-
que traz ao Plenário: momentoso, adequado, opor- correr com as do exterior, nas quais se pode obter 
tuno. Do meu ponto de vista, a questão do turismo financiamento em até vinte vezes, com j1,1ros de 
não é só económica e cultural, mas é também ba- apenas 1% ao mês. Ainda há tempo de pegar o bon-
sicamente uma questão social, porque está asso- de da história Mas não muito. 
ciada a um dramático problema que todos os paí- t de fu1damental importância, portanto - reafir-
ses que vão enfrentar etapas sucessivas do pro- mo -, que o Governo e a própria sociedade se cons- . 
cesso de industrialização irão enfrentar, ou seja, o cientizem, baixem custos e, sobretudo, invistam em 
problema do desemprego. O país que não expande novas linhas e mecanismos de financiamentos para 
o setor de serviços fatalmente caminha para o de- o turismo interno e externo. 
semprego massivo, o que significa mais. pobreza, Estamos competindo no mercado mundial de 
mais miséria, mais decadência económica Muto obri- turismo! Temos um enorme potencial, mas preci-
gado. samos ter as condições operacionais para aluar-

O SR. ROMERO JUCA _ Recebo, Senador mos e podermos alcançar o patamar que devemos 
José Fogaça, com muita satisfação 0 aparte de v. alcançar na indústria do turismo mundial. 
Ex•, pelas colocações brilhantes que agrega ao_ _ Gostaria, Sr. Presidente, de solicitar que 
meu discurso. Gostaria de dizer que v. Ex• tem ra- fossem anexados ao meu discurso o artigo de -
zão quando aponta 0 turismo como solução para 0 Cartas Tavares de Oliveira "Turismo, Principal ln-
desemprego. A Europa já atua assim. Sem dúvida dústria do Século XXI"; o editorial do Jornal de 
alguma, hoje 0 setor de serviços na Europa absor- Brasflia "Prioridade ao Turismo"; e a matéria so-
veu a grande mudança tecnológica feita nas indús- bre turismo "Preços Muito Loucos", da Veja de 25 
trias. O Brasil está passando por isso também. A de outubro de 1995. 
mudança do perfil tecnológico na produção é mu
to rápida Se nós não cuidarmos de providenciar 
mecanismos para absorver essa mão-de-cbra, 
sem dúvida nenhuma teremos um país de desem-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROMERO JUCA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 
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TURISMO 

Preços muito loucos 
Tarifas absurdas nas viagens 

nacionais explicam por que tantos brasileiros 
preferem passar férias no exterior 

S e você pretendt: suir d!! fêriils nu 
ver.:io. convém p!:nsar <.Jujs vl!zes 

untes de escolher entre viaj<.:~r pdo Brnsil e 
cmbarc.ar ~r.l o exterior. o~ prcr;n:-. do 
turismo interno e:-.~ão unu1 luul.!ur.J.. lma\!i
ne. P'Jr exemplo. quê' dois pas!\i!ge1fos 
emb<lrquem num mesmo avião ~m São 
Paulo. um com destino a Peno Alegre e o 
outro a Buenos Aire~. O primeiro. que 
úesembarc;w.í numa est.ollõl no meio do 
~aminho. pag:ar.i um preÇo 66çe. mttis alto 
~ue o omm. que far.i um vôo bem m:1is 
ltmgo. Os mi meros wmbém dcsaliul'n it -
lüg:ica na din..<>c;ào oposw .. Uma pa.'>sagem 
de Pono Alegre o.~té Fortaleza é 8 1 dólares 
mais cara que um võo ate Miami. duas 
vezes muis distante. Hoí outro5 exemplos 
de dismrç~s nos preços do turismo no 
pais. Alugar um (.'OUTOno Rio c.J~ Janeiro ê 
quatm Vc:"t.l!s mais cam qut: na Aõri<.lu. A 
Jiâria d~ um hm..:l cinco ~strelus c:m S>io 
Paulo ~:u.-.ta 40.:;f mais que a d..: um hotel 
t:quivalemc: em Amsteniã. O preço cJo taxi 
entre o Aeropo11o de Cumbica e o centro 
de S<lo Paulo ê duas vezes mais aho que a 
corrida numa distânciil equivalente na 
Europu (w.:j" ilusfl"<trtio ti piig. cw ladoJ. 

Tudo í:-.so ajuUa i1 c:xplicar pm que. 
ne:ite ano. 3.-l- milhcks dc br.xsileirus I!'!> tão 
preferindo ·•iajur Jmi"U o extt:rior a fazer 
turismo dentro do pais. ··Esses preços S<lo 
uma afronta ao bom senso". 
diz o presidente da Embratur. 
Caio Luiz de Carvalho. -se 
eles não, baixarem. é inútil 
-.onhar ccim tl ~.:resdmcnto do 
turismo no país."' Desculpas ê 
lJUc:" não faltam Jmrajustilicar a 
~:anta salgada. As companhias 
aéreas al~gam que cobQm 
taritil.'i mais alta.'i na..; linha.'i 
nacionais porque os vôos 
internos são muito irreeularcs:. 
CostUmum frear lmuJus ntls 
periot.los dt: féria.'i e va.ôos no -

re-Stante do ano.- Enquanto 
isso. os vôos internacionais 
têm !mação mais const&ante. o 
que funcionaria como uma 
gar.:r.ntia de rentabilidade para 
as empresas. Por ess~ r.xciocí-
ni.O. os preÇos cairiam sé a "" 
popul:.n;ãu viajasse mais de avião. A justi· 
tkativa cai por terr.r. quando se t.le!icobre 
qu~ nunca se yiajou tanto no Br.t..-;i_l_ como 
nns ültimos m~es. A taxu d~ OC'upaç;;lo 
Jus uviõ::s. mesmo na chamada baixu 
tl.!mpor.Jda. fora do ~riodo de féria."i, 
uscila entre 80% e 90%. urri rectlrd~ mls 
Ull-imo·s dez anos. Apes<U" disso. não se viu 
atê o.~gora uma única companhia falar em 
redução de preços. 

ExAGERO - As locadora'i úc autom(). 
n:is. por sua v<7~ ah:gam QUI.: us ~:ustus nu 
pais s;lo mais a.lt~ qu~ no cxt~rior. "O 
preço d() aluguel de um carro no Br.Lo;il 
não C: rtmito diferente: no rcStQ do mundo. 
cum exceç.ão dõl. AóricJa. que: tem uma 
política especial de descontos", gar.Jnre o 
presic.J~nte da tilial br.xsileir.J cJa Ht:n7-
Hc.~IUr NlíJiez. -Ma.'i a to.r .. '\a de juro e a 
eal'ga tributária são muito pi!!.Uf.las.'' O que: 
não dá paro-C:ilti:ndCf é o e:otagero. Com o 
valor de tri_[lt:l semana." de uluguel numa 
locudora brusi!eira é possível comprar um 
carro zero-quilómetro. Alugar um Monza 
GLS por uma semana em São P.J.uJo custa 
66H <.lólares. quase o triplo do aluguel de 
um c01rru do mesmo padrJo ~m Nova 
York. A desculpa dos hoteleiros é ainda 
mais estr.mha. Eles di_zem que inll~ciona
r.mi suas diáriaS .temend~ cong"elamento 
de: pre~'t)S nu início 
do Pl:..~no Real. Um ano e 
três meses depOis-. o congc:la· 
menta mio veio. ma.'i as diâria.'i con
tinuam tão aha.'i quanto antes. '"O turismn 
brJ.'iileiro ~stâ passando pOr um choque 
de: concom:ncia e I!Stá ~rdendo por mio 
saber vender o seu produto", diz Luiz 

Lar.t. ex-diretor da Embratur e sócio d~ 
unt:J. agCncin de propaganda responsâvei 
pela.'i campanhas do governo de Aruba no 
Bra.'iil. No ano passado. 35 000 bra.'iilei
ms viajar.tm par.tl!lisa ilha no Coilbc. det. 
vc7.es mais que cm 1989. 

Um conselho útil para quem prerende 
fazer turismO no Bra.~il é fuiir da.'i arma
dilhas embutida.'i nesses preços. As üuifa..., 
oticiais das emp~'õl.'i aêreas e as tabelas 
dO!i hotéis e loca<.lor.t..'i de carros servem 
para pegar o turista desaVisado. aquele' 
que: decide viajar na últiiTIU hor.i e compr.t 
pa'isagem nu balcão da comP".mhia. Quem 
pluncja a viagem com mais umecedência 
e compr.x a passagem atravês de uma 
ag:Cncia de turismo geralmente tem gr.m· 
des descontos. Uma passagem São 
Paulo--Manaus custa.. pela tarifa normal. 
970 dólares. Com dr.>s(."Onto. sai por 679 
úólan:s ou até m~nus:. '"O mc:ihor é fiu.r.-r • 
um pacme completo na agi:ncia'". iU.:Otf.'it::· 

lha S:rgio Nogueir.1.. presidC'tlte da As.'iO· 
ciação Brasileira dos Agentes 
de Viagens. Abav. ··com is.w. 
é possível obter descontos 
tanto na passagem quanto nas 
diárias de hotel e no aluguel 
d~cam,," 

VOOS FttD'ADOS - Os paco· 
tes saem mais em conta por
que são feitos. geralmemt:. r:m 
vãos fretados pelas agCndas c: 
incluem hospedagem. calt: da 
manhã. uma ou <.lua.'i refeiçõ.:~ 
e- até alguns pass~ios pc:ta 
região visitada. Por esse si:-.lc:"· 
ma. uma semana em Pono 
St:guro sai por cerca- de 300 
dólares. enquanto. pela tarifa 
normal. só a passagem aêrea 
partindo de São Paulo custaria 
isso. -Quem fizer viagens forJ. 

VEIA. 25 DE OUTUBRO. 1995 
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.;~AL DE 3RASÍL1A 
'. 2 • DOmingo, 17/9/95 Opir 

Prioridade ao turismo 
Termina hoje em Brasília o 23° Con

gresso Brasileiro das Agências de Viagens 
que, durante três dias, reuniu cerca de 12 
mil participantes vindos de todo o País e nu
merosas delegações estrangeiras. No Pavi
lhão de Exposições do Parque da Cidade 
realizou-se, simuitaneamente ao evento,. 
uma exposição de turismo que foi considera
da das maiores que já se fez no Brasil e, cer
tamente, a mais importante de todas que a 
cidade já conheceu em seus 35 anos de 
existência. 

O tema centraLdo congresso da ABAV 
não poderia ter sido mais bem escolhido. 
Trata-se de levar para o terreno da priorida
de politica uma atividade que já é uma das 
mais prósperas na economia do País e de 
muitas nações - o turismo. Nesse sentido, 
os integrantes das milhares de agências tu
rísticas escolheram a cidade certa para esse 
encontro nacional e internacional. Pois Bra
silia, sede dos Três Poderes da República. é 
o sítio ideal par;a que os condutores da ativi
dade econômíca do turismo chamem a aten
ção dos responsáveis politicas para a neces
sidade de entender a prioridade a ser dada a 
uma indústria de tamanha importância na 
vida brasileira. Basta-lembrar um\ios mui
tos dados citados ·durante· o conclave: em 
1996. o turismo vai movimentar RS 54 bi
lhões, ou .20% a mais que no corrente ano, 
segundo estimativa da própria ABA V. 

Em termos locais, o 23 ° CongréSSõdas 
Agências de Viagens foi um bálsamo para as 
dores da economia de Brasília. De uma vez, 
todos os hotéis ficaram lotados, os restau
rantes se encheram, de modo· geral, o co
. mércio vendeu, os taxistas ampliaram seu 
movimento, os postos de gasolina tiveram 
maior proctKa por abastecimento. Enfim. 
produziu-se um dos fenômemos típicos da 
atividade turística. que ê a interação dos di
versQS campos da economia. 

Mais que a ajuda emergencial represen
tada pelos 12 mil consumidores qualificados 
que "invadiram" pacificamente a cidade, 
Brasília lucrou bastante com a boa organiza
ção e a publicidade que alcançou junto aos 
agentes de viagens nacionais e estrangeiros 
que transitaram por aqui nesses dias do con
gresso. E a capital provou que é um centro 
com vocação natural para certames dessa 
natureza, que recomendem conclusões poli
ticas a serem levadas ao conhecimento das 
maiores autoridades da República. 

Entre vantagens diversas, o congresso 
da ABA V terá um êxito completo se as con
clusões do encontro alcançarem eco e sensi
bilização junto às autoridades do Governo 
Federai e do Congresso. Todos estão de 
açorda sobre a importância do t!J!ismo co
mo atívidade econômíca e socW. E chegada 
a hora de lhe dar a prioridade politica que 
ele merece e que seus agentes reclamam. 
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Turismo, principal 

indústria do século XXI 

CARLOS TAVARES OE OUVEIRA 

Mos grandes eenll'OS. na Euro
pa e nos Estados Unidas. conven
cionou-se chamar de indUstria do 
turismo os variados ramos econô
micos. não só os diretamente liga
dos à atividade restaurames. h~; 
telaria e shopping. como outrOS 
gue. de forma mdireta. são tam· 
l:.iém beneiiciados (transnones. fa. 
bricação de SOUVel$'5: COnsti'U· 
ção civil etc.). Estima a 0~
ção Mun<llal de Turismo que. em 
ininterrupto crescimento. no ano 
2010 tornar-se-a o setor. como um 
todo. o mms imponante da área 
económica. acima das indústrias 
petrolifera e automobilisttca. 

Face ao seu evidente e signifi
cativo efeíto multiplicaàor. os 
paises de diversos niveis passa
ram a incenuvar a entrada de tu· 
ristas. aumentando assim a recei· 
ta de divisas e o índice de em!JIO
g~. Há anos. a Espanha e os EUA 
diVidem a liderança mundial: a 
primeira recebe o mawr número 
de visitantes e o outro ganha na 
pane financeira. Em 1994. supe-1 
rando em 7.3% o seu próprio re-. 
carde. a Espanha regiStreu a en
trada de 61.4 nuihões de turistas. 
estrangeiros. representando qua
se o dobro da sua Dopuiação. 

Esse enorme cOn'àiente gerou o 
~ de US$ 21.5 bilhões. sig
~--elevaeã,o--àe--14'/a--saàre 
o exercicio anterior. Como os es
panhóis despenderam apenas USS 
4.2 bilhões em suas ~ens ao ex· 
terior. a balança de tunsm.o apre
sentou expressivo saldo de USS 
17.2 bilhões. A origem dos visi· 
tantes. pela ordem. foi a seguinte: 
Franca. Po~ (ambos devido à 
extensa ironteira). Alema.n.ba.. In
glaterra. Bel~ca. i>larrocas. Pai· 
ses Escanciinavos e Estadas Uni· 
dos. Girou em torno de quatro 

nuihões. .o total de espanhóis re
siden~ ·no exterior que vieram 
ao PaiS. 
. Os EUA. embora recebendo nli· 

meru bem inferiaNiN11ristas. li· 
deraram na questão de divisas. .. 
tendo auferido no ano passado · 
mais de USS 30 bilhões. panicu· 
larmente devida aos !!liSUJS dos ri· 
CDS visitantes Vindos do ViZinho
Canadá. A indústria de via· "' 
genstturts.mo Já ê a segundr 
maior empreiatióta. a tercell'D. 
em vencias e a pnmeU"a na capta· 
.cão de divisas na área dos servi· 

· ços. Em lll94. com os diversos ser
viços intenaciollliÍ5. os EUA obtl· 
veram USS 200 bilhões e consumi~ 
ram uss 140 bilhões. contribuin..: 
do o saldo apurado para 
\:ompensar o elevado dêficit regJ.S· 
trado na balanca comercial CUSS 
170 bilhões). O tunsma - dentro 
do programa de promoção das ex· 
portações - é o segmento de 
maior crescimento da economia 
amencana e os seus in:imeros 
desdobramentos provocam produ· 
ção suplementar em vâtia.s indús· 
trias (petróleo. alimentos enlata· 
dos. eletrodomêsticos. confecções 
etc.). 

Aparecendo também na disputa 
do fabuloso mercado turistico 
S1JI1!e agora a China. dotada de 
imenso potencial praticamente 
inexplorado. a qual pode até su· 
perar os dois lideres já no início 
do próximo século. Na realidade. 
milliGe5 ..te1UI'istas· to ~mundo ;n.~ 
teiro, que já conhecem sobeja· 
mente os EUA e a Espanha. que
rem agora visitar a_ milenar na· 
ção, cuja atração ema é a aber
tura para a economia de merca· 
do. No ano passado. 43 milhões de 
pessoas entrarac. na China. a 
grande maioria ccmposta de com
patriotas residentes nos paises vi· 
zinllos (Taiwan. liong Kong. Rús
Sia. Coréia. Cingapura etc.). Nes
se montante. a ;ane de estrangei· 

roo somou 7,6 milhões, represen
tando expansão de 6.4% sobre o 
total de 1993. com l'l'lldimenm aci· 
ma da uss 7 bilh6es. 

~do que o turismo 
é uma expomção de serviços -e 
assim fonte peradoro. de d!vfoas e 
em~ttegos - o Governo cbin9 
vem incenlivllldo-o de todu u 
formu. Existem boje 2.35f botjjs 
(entre três- e cinco estreias) e 
mais de tns lllll agências de til· 
rismo. mcluindo as principais do 
l'3lllWII mtemacionaL Essa con
siderável estrutura. já eml)rega. ., 
àiretamente. c!ois milhões de tra< 
balhadores. Com a elevação do 
nivel ãe vida cio povo chinês, o tu· 
rismo interna cresce rapidamen· 
te. observando no ano passado 
movimento Yàrias vezes Sllperior 
ao de ongem externa. Ainda em 
1994 foram aprovados 64 projetas 
para hotéis ttui5tlcos. comportan
do investimentos de fora da ar· 
dem de USS 1.6 bilh4o. 

Enquanto isso o Brasil conti· 
nua a não aproveitar o seu ines. 
goaive! potsiCJa! na área cio til· 
rismo. cujos resultados sào irrisõ
rios. Em recente reportagem, a 
influente revista inglesa "The 
Economist". assinala! "Com todo 
o seu soL 11m' e vasto território. o 
Brasil deveria ser wn paraiso til· 
ristlco." E11. 1994. apenas dois mi· 
lbões de esttangelros visitaram o 

~ pai5, não eil@gando a c-ow-wmr 
USS 1.9 bilhão. Mais bem estrUtU· 
!<!d~ e com o . necessãrio apoio 
ancial. a Argennna e o México -
segundo a reVista - faturaram 
bem nws. tendo este último pais 
recebido 16 nuihões de turistas 
tl,~ dell<araln quase USS 17 bl· 

Carlos Tavues de OUvelra ê 
jomalista e asseuor de Comt•r
cio Exterior da CNC. 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Na forma 
regimental, V. Ex• será atendido. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 
seguinte diicurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, faço aqui o registro da li
bertação dos líderes do Movimen10 dos Sem-Terra 
Diolinda Alves de Souza e Márcio Barrem, que esta
vam presos desde o episódio do Pontal do Parana
panema 

Esse tema foi abordado, ainda há pouco, com 
uma conotação que, a meu ver, não ajuda o proces
so de reforma agrária no Brasil, atribuindo aos sem
terra uma ação arbitrária de desafio à ordem. 

O que eles estão tentando fazer, apesar das 
inúmeras dificuldades, é colocar um pouco de ordem 
na desordem social que o Brasil está vivendo. Afinal 
de contas, ninguém pode concordar que 32 milhões 
de famintos sejam um fenômeno normal, natural ou 
apenas um fenômeno sociológico que deva ser estu
dado, analisado, compreendido, porém, não modifi
cado. Acho que deve ser modificado. 

Ainda há pouco - pena que em um aparte - eu 
dizia que a lei realmente deve ser cumprida Quando 
ela não nos serve, deve ser transformada, deve ser 
mudada. Mas a minha estranheza é que a lei, muitas 
vezes, só é cumprida para alguns; para oulros, não é. 

E as informações que temos - não sou eu que 
es10u dizendo, é a imprensa que as publica, são os 
dados do Incra que as revelam - é de que, no Pontal 
do Paranapanema, também existem grandes pro
prietários que, indevidamente, entraram em terras 
públicas, fazendo delas propriedade particular, cons
truindo mansões, tendo lucro com essas terras e, 
até hoje. não se tem notícia de nenhuma ação judi
cial para expulsar e prender essas pessoas. Gosta
ria que a lei também tivesse sido observada e cum
prida no que se refere a esse detalhe. 

O Brasil é o primeiro país onde as pessoas es
tão fazendo "quadrilha" para trabalhar, pois a DioiTn
da e o Barreto foram presos sob a acusação de for
mação de •quadrilha" - fizeram "quadrilha" para plan
tar arroz, feijão, mandioca, mHho, enfim, para sobre
viver, para viver honestamente. 

É isso que é formação de quadrilha? Formação 
de quadrilha é entrar em terras públicas também 
para construir manséíes, como ocorre em meu Esta
do. Lá há uma área desapropriada pelo Incra onde 
há grandes proprietários, e o próprio ex-Governador, 
o Sr. Romildo Magalhães, construiu uma mansão de 
fazer inveja a qualquer paisagem suíça. A mansão 

do ex-Governador é fantástica e foi construída den
tro da propriedade do Incra. 

A todo custo estamos tentando, há muito tem
po, fazer com que esse processo seja revertido. ln
felizmente, a lei não funciona para essas pessoas. 

Tenho um levantamento, no meu Estado, de 
dois grandes proprietários que, grilando terras públi
cas e terras de posseiros, conseguiram, um deles, 
dois milhões de hectares de terras, e o outro, 1,5 mi
lhão de hectares de terra. Por mais que se fale, a lei 
não funciona para esses grandes proprietários. 

O Senador Nabor Júnior, que nos honra, hoje, 
presidindo os trabalhos, sabe de quem es10u falan
do: do ex-Supeiintendente da Receita Federal, que 
eu nem sei se pagava os tributos desses 2 milhões 
dehectares de terras. Mas a lei não funciona para 
eles, então não há problema 

Eu disse ontem que iria me pronunciar, no de
vido tempo, sobre a questão do Decre10 n" 22, que 
revê as dernareações das terras indígenas. Os ín
dios, uma série de entidades e até algumas autori
dades ~ligadas à Funai não querem a mudança do 
Decre1D n" 22. Mas parece que essa mudança vai 
acontecer. Por quê? Porque os grandes proprietá
rios querem que se mude a lei. . 

No caso do Movimento dos Sem-Terra, milha
res de pessoas, de sem-terra, de movimen10s, de 
entidades e o próprio Presidente do Incra. Dr. Fran
cisco Graziano, querem que a lei mude. Mas é difícil 
mudar a lei, porque grandes proprietários não que
rem que ela seja mudada. Acredito que devemos 
buscar cumprir a lei, mas ela é feita pelos homens, 
para servir aos homens. 

O Sr. Geraldo Melo - V. Ex' me permite um 
aparte, Senadora Marina Silva? 

A SRA. MARINA SILVA- Permito o aparte ao 
ilustre Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Geraldo Melo - GoStaria apenas de inda
gar: se nós, Senadores. temos possibilidade de mu
dar a lei, por que V. Ex•, então, não apresenta um 
projeto? Há alguém que esteja impedindo V. Ex', ou 
algum de nós, de apresentar um projeto para a mu
dança dessa lei? Na realidade, nobre Senadora. eu 
compreendo, respeito e admiro profundamente e. po
sição patriótica e séria de V. Ex'. Repito o que já 
disse, hoje, em outro aparte: considero imperativo 
que esta País se debruce sobre o seu problema fun
diário para. com a mesma responsabilidade e cora
gem com que estamos quebrando alguns mitos na 
direção da modernização da sociedade brasileira, da 
mesma maneira, sem nenhum tipo de preconceito, 
encaremos o problema da terra, a modernização da 
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nossa relação com toda a estrutura jurídica que pre
side a ocupação da propriedade no Brasil. Isso é im
perativo, urgente, tem que ser feito, mas precisa ser 
feito aqui dentro, Sr" Senadora: temos que trazer 
para cá o grito da população, a ânsia do trabalhador 
sem terra; seus sentimentos e necessidades preci
sam chegar a este Plenário pela voz dos repre
sentantes de todos os brasileiros, que V. Ex"- é, com 
taniD brilho, como eu, humildemente, também sou. É 
nossa responsabilidade fazer isso. Agora, se é legíti
mo a um trabalhador sem terra ocupar - para não 
usar a expressão "invadir", que o MovimeniD dos 
Sem-Terra não aceita .•• 

A SRA. MARINA SILVA- As minhas palavras 
estão começando a dar resultado. 

O Sr. Geraldo Melo - Eles invadem, mas não 
querem que digamos que invadiram. Eles não fazem 
invasões: eles fazem •ocupações". Então, se há 
ocupações na propriedade rural, breve, com o mes
mo fundameniD moral, haverá ocupações na pro
priedade urbana. Que tal os sem-teiD descobrirem 
que existem dois quartos vazios no apartamento .do 
vizinho, da patroa, e chegarem com a faniília e ocu
parem esses quartos? A necessidade é a mesma. 
Um pai de família, um trabalhador rural precisa de 
lena para trabalhar e para viver. E que tal um abrigo 
decente para se abrigar da chuva e do veniD? A 
questão é que temos que ter responsabilidade. Exis
te um limite muiiD próximo entre a necessidade de 
modernizar e a defesa da necessidade de modern
izar, a coragem de dizer que temos que contrariar in
teresses para mudar as coisas. E a linha pela qual 
caminhamos defendendo isso, Senadora Marina Sil
va, é muito próxima da demagogia. Enchemos os 
olhos de lágrimas porque dona fulana ou dona sicra
na tiveram que passar 15 dias na prisão. Eu disse a 
V. Ex" privadamente e o digo plilficamenteagora:~~ 
penso que foi um episódio ilustrativo, porque a lei foi 
cumprida para que eles fossem recolhidos à prisão, 
mas a própria lei deu o remédio, e a lei que os pren
deu foi a lei que os soltou. O problema está resolvi
do dentro da lei, sem necessidade de nenhum arra
nhão institucional. Agora, não podemos abrir a boca 
e dizer, do alto da tribuna do Senado Federal do 
Brasil, a juízes, a delegados de polícia, a governado
res, a prefeitos que eles podem escolher quais são 
as leis que vão cumprir e quais são as leis que não 
vão cumprir; quais são as leis que agradam e, por
tan!D, devem ser cumpridas e as que desagradam e 
não devem ser cumpridas. Um país que tem, como 
diz V. Ex•, policiais despreparados, também tem juí
zes despreparados, também tem delegados de poli-

cia despreparados, também tem muito sem-terra 
despreparado e muita liderança de movimento sem
lena despreparada. Portanto, entendo que a grande 
âncora do processo de construção do novo Brasil é 
a lei - boa ou ruim - e sobre ela edifica>emos um 
novo país. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a V. Exi
pelo aparte e quero ir por partes. 

Primeiro, V. Ex• me perguntou por que não fa
zia o projeiD de lei. Estou trabalhando em um. inclu
sive para colaborar com a questão das dificuldades 
para fazer as desapropriações. ~ 

Apóio a proposta que vi no jornal, salvo enga
no, na Folha de S. Paulo, do Presidente do Incra, 
Dr. Graziano, também no sentido de que os juízes e 
a Justiça sejam cc-responsáveis no levantamento, 
para que o juiz de uma cidadezinha como Corumbia
ra ou o Pontal do Paranapanema. ou seja onde for, 
não dê uma ordem de despejo que signifique ceifar 
a vida de pesseas. 

Concordo também com a proposta apresenta
da pelo eminente Senador Darcy Ribeiro, que consi
dero fantástica, de que cada grande proprietário te
nha direito a mais ou menos quatro vezes a exten
são de lena que ele tem como produtiva. O resto se
ria desapropriado. 

Concordo com essas propostas e. em tempo 
oportuno, estarei apresentando a minha, porque não 
devo necessariamente dar todas as respostas para 
os problemas da questão agrária nesta Casa. Trarei 
a minha humilde colaboração e estarei também 
apoiando aqueles que, com certeza; são mais enten- . 
didos no assuniD do que eu, como acabei de citar. 

Quero dizer também, Senador Geraldo Melo, 
com todo respeito pelo que V. Ex• acabou de dizer, 
que, quando venho a esta tribuna e falo com uma 
dose de emoção, não é no sentido de querer fazer 
demagogia com o assunto, até porque comigo não 
seria possível. Talvez eu seja tendenciosa no assun
to. É impossível a neutralidade axiológica, é impos
sível o cidadão se desfazer dos seus pontos de vis
ta, da sua his1ória, da sua trajetória para tomar uma 
atitude completamente isenta. sem tomar partido. 
Eu, talvez, não consiga lazer isso e pode parecer, 
de certa forma, muito tendencioso. 

Faço parte de uma realidade que me faz poder 
enumerar várias mortes que vi acontecer, em função 
de conffitos de terras, em função da Justiça e em 
função de as leis não beneficiarem "o outro lado". 

lembro-me que eu tinha mais ou menos 16 
anos quando ouvi falar da morte de Calado no meu 
Estado. Algumas pessoas compraram terras achan-
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do que eram de ninguém, mas existiam milhares de 
seringueiros dentro daquelas terras. Começaram, 
então, a colocar fogo nas casas dos seringueiros, a 
expulsar as pessoas das terras e mataram o Calado. 

Depois, cresci mais um pouquinho e ouvi falar 
da morte de Wilson Pinheiro, que foi um assassinato 
covarde. Por quê? Porque Wilson Pinheiro era Presi
dente do Sindicato de Brasiléia e resistia à expulsão 
das pessoas. 

Posso contar a V. Ex" um episódio - nessa 
época eu já era Vereadora -, avançando um pouco 
no tempo. Estavam expulsando fammas de um se
ringal. Chegamos ao local e eu disse para um se
nhor que lá estava - devia te!' mais ou menos uns 80 
anos: "o senhor tem que assinar uma procuração 
para que o advogado possa defendê-lo na Justiça, 
porque o senhor tem direito à terra por usucapião". E 
mencionei todas aquelas leis que protegem as pes
soas que já estão em algum lugar por algum tempo. 
Ele olhou para mim e disse: "Minha filha, você me 
desculpe, mas não vou assinar procuração coisa ne
nhuma. O documento dessa propriedade é aquela 
mangueira", e apontou para uma mangueira que ti
nha mais de dois metros de diâmetro. "Eu plantei 
aquela mangueira quando tinha seis anos de idade". 
Mostrando, em seguida, uma espingarda 12 - fico 
emocionada quando me lembro desse episódio -, 
disse: "0 cidadão que vier me tirar desse barraco - o 
barraco era coberto de palha de jaci e as paredes 
com haste de açaí - vai ter que passar por cima do 
meu cadáver!" 

Tive, então, que convencer o seu genro a assi
nar a procuração, porque sabia que sem ela, sem a 
batalha judicial, sem que entrássemos na Justiça. 
eles viriam, e não sei o que poderia acontecer a ele. 
Tínhamos mesmo que brigar na Justiça. Consegui
mos -talvez seja por isso que a emoção é muito forte. 

O Sr. Geraldo Melo - Qual foi o resultado da 
situação desse velhinho? 

A SRA. MARINA SILVA- Conseguimos provar 
na Justiça que uma pessoa, que estava há mais de 
50 anos - sei lá quanto - morando na propriedade, 
não podia ser expulsa por um cidadão que compras
se aquela área 

Ele só conseguiu ficar lá, Senador Geraldo 
Melo, porque resistiu. Os que não resistiram, os que 
não fizeram como ele, os que não se recusaram a 
sair, apesar de o juiz ter dado ordem de despejo, 
deixaram as terras e hoje são mão-de-obra desquali
ficada na periferia de Rio Branco. 

O Sr Geraldo Melo - O que V. Ex" acaba de 
provar é que esse velho, que teve a felicidade de re-

ceber V. Ex ;r em casa e que teve, através do genro; 
a orientação adequada, valeu-se da lei e pôde des
frutar, pelo resto da vida, da sombra da mangueira 
que plantou aos seis anos de idade. A lei concedeu
lhe essa possibilidade. 

A SRA. MARINA SILVA- Eu diria a V. Ex> que 
ele se valeu das duas coisas: primeiro,· de deSobe
decer, em primeira instância, à lei. Porque existiu 
uma ordem de despejo, reconhecendo que o cida
dão que comprou o seringal era o novo proprietário 
e que, portanto, ele deveria sair. A lei não observou 
seus direitos constitucionais ou do Estatuto da Terra. 
Deu, em primeira instância, ganho de causa ao 
grande proprietário. Em seguida, pela resistência, 
pela desobediência à autoridade do juiz foi que ele 
conseguiu se fazer omir. O Estatuto da Terra asse
gura que se o cidadão tiver mais de um ano moran- -
do em uma propriedade, ele tem, por direito, condi
ções de ficar nessa terra Se ele não tivesse deso
bedecido à lei, 'flão teria permanecido. 

Portanto, há uma contradição na lei a que nos 
referimos. Em alguns momentos, é preciso que haja 
resistência, é preciso que haja, digamos assim; qua
se que uma desobediência para que a lei seja cum
prida. É contraditório. 

Mas não quero aqui ficar polemizando com os 
episódios do meu Estado, porque quero fazer um 
paralelo. Primeiro, estou feliz de a Diolindater sido 
solta; segundo, espero que a reforma agrária seja 
feita; terceiro, concordo com o fato de que esta Casa 
deve mudar as leis e deve fazê-lo em momento 
oportuno. Está havendo uma pressão da sociedade . 
para que isso ocorra, e o Dr. Graziano também está 
propondo essa mudança. Não sei onde está o im
bróglio - creio que é esse o termo que os jornalistas 
usam - de a lei não avançar. Mas diria que estamos 
vivendo um momento oportuno. 

No caso do Estati.rto do Índio, não quero que a 
lei mude, mas que permaneça. Nesse caso, sou . 
conservadora; vou ser conservadora nesta Casa. No 
caso da lei da reforma agrária, quero ser vanguarda. 

O Sr. Geraldo Melo- Só vou pedir um esclare
cimento a V. Ex•: no caso de o proprietário ser índio, 

-não tem importância que seja latifúndio? 
A SRA. MARINA SILVA - Senador Geraldo 

Melo, não considero dessa forma Más, eu diria que 
hoje V. Ex" está bastante provocàdor. V. EXª referiu-se 
à companheira Diolinda como "Mariazinha" ou como 
"D. Fulaninha". Não creio que ela seja "Fulaninha". 

O Sr. Geraldo Melo - Desculpe-me, Senadora, 
não foi um desapreço. Na verdade, hoje, estou que
rendo dar ao Senado a oportunidade de ouvir V. Exª, 
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com todo o brilho que sempre teve, e creio que es
tou conseguindo isso. Vou agora ficar calado- para 
ter, como os demais, a oportunidade de ouvir e ad
mirar V. Exª e fazer crescer, ainda mais, o respeito 
que tenho por V. Exª 

A SRA: MARINA SILVA- Muito obrigada 
Agora, se V. Exª entende serem os índios lati

fundiários, teremos de travar uma batalha concei
tuai, porque não os considero assim. Considero-{)$ 
os legítimos donos dessa terra Eles conseguem 
provar culturalmente, etnicamente, socialmente e em 
vários outros aspectos que os territórios que ocupam 
lhes pertence. Nós é que, infelizmente, somos inva-

. sores. Os Kaxinauãs, os Antimaris, os Kampas, os 
Kulinas, no Acre, sem terem nenhum conhecimento 
da geografia moderna, conseguem delinear o seu 
território pelos rios, pelas florestas e até pelo tipo de 
caça que existe dentro de suas áreas - sem falar nos 
símbolos. Não são, portanto, latifundiários. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Permite-me V. Exª um 
aparte? _ 

A SRA. MARINA SILVA- Concedo um aparte 
ao ilustre Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - Senadora Marina Silva, 
V. Exª teve um aparte irônico e, como sempre, muito 
inteligente do Senador Geraido Melo. Não terá de 
mim a mesma ironia ... 

A SRA. MARINA SILVA- Muito obrigada 
O Sr. José Fogaça - .•. porque não tenho a 

mesma criatividade do Senador Geraido Melo. Mas, 
de qualquer maneira, quero fazer algumas observa
ções a respeito dessa matéria - prisões, movimento 
dos sem-terra, reforma agrária Disse que o movi
mento dos sem-terra surge da imobmdade dos go
vernos. Tenho algumas dúvidas sobre isso, porque 
sou daquelas pessoas que têm uma enorme convic
ção em tomo da reforma agrária. Com o tempo, Se
nadora Marina, cheguei a uma convicção oposta a 
essa: a de que o movimento sem-terra era um dos 
fatores impedientes de uma reforma agrária organi
zada pelo Estado no Brasil. E vou lhe dizer por que, 
dada uma vivência e uma experiência extremamente 
pessoais: quando acabou a ditadura militar e o go
verno democrático assumiu, sob a Presidência do 
hoje Presidente do Senado José Sarney, pela pri
meira vez na história criou-se um Ministério da Re
forma Agrária, para o qual o Presidente convocou 
pessoas que eram extremamente Identificadas com 
essa luta Não convocou conservadores, reacioná
rios,' latifundiários ou grandes proprietârios de terras 
deste País; convocou pessoas de formação inclusive 
socialista ou identificadas com a Igreja Quando as-

sumiu o Ministro da Reforma Agrária Dante de Oli
veira, dada a minha profunda amizade pessoal 
com S. Ex•. hoje Governador do Mato Grosso, vivi 
momento de grande regozijo pessoal. Casual
mente, havia problemas no Rio Grande do Sul. Por
tanio passei a conviver com esses problemas quase 
que diariamente, quase que intimamente, com uma 
profundidade inequívoca. Posso, portanto, dar o se--_ 
guinte teStemunho a V. Exª: quando foi criado o Mi
nistério da Reforma Agrária, no Governo Sarney, 
não existia o Movimento dos Sem-Terra no Brasil. 
Esse MST de hoje não tinha a dimensão, a organi
zação, a estruturação - eu diria - competente e mo
dema que tem hoje. Quando o Presidente da Repú-

. blica, numa atitude que me convenço que foi pro
gressista, eu diria até revolucionária, anunciou que 
iria fazer a reforma agrária, desde logo um grupo po
lítico-ideológico chamou para si a tarefa de coman
dar o proce5so, acima do Governo e acima do Esta
do. Toda vez que o Ministro Dante de Oliveira enca
minhava um processo de reforma agrária, antes de 
este ser instalado, antes de o Incra começar, o movi
menlo dos sem-terra já tinha invadido o local e já ti
nha tornado inviável o processo. Isso vi acontecer 
no Rio Grande do Sul. Posso testemunhar porque 
presenciei cenas absolutamente dramâticas. Na As
sembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, assisti 
aos debates do então Ministro com os sem-terra e vi 
cenas que me chocaram. Por exemplo, quando o Mi
nistro pediu o apoio daquelas pessoas que estavam 
ali e que não eram os sem-terra - eram os organiza
dores do grupo, pessoas ligadas a partidos políticos 
-, dizendo que precisava de apoio para continuar, 
ouvi alguns dizerem o seguinte: "Esse problema de 
apoio é seu, o nosso problema é outro; queremos é 
mandar o movimenlo, tocar o movimento para fren
te•. Então percebi que ali havia algo em jogo que 
não era só a reforma agrária Eslou entre os que 
acreditam, os que estão convencidas de que a refor
ma agrária é a base da modernidade no Brasil. Sem 
reforma agrária, este ainda é o país de ontem; não é 
um país nem de hoje e nem de amanhã Essa estru
tura de terras, no Brasil, é pré-capitalista, é oligárqui
ca, é anticapitalista, é contrãria à modernização eco
nômica do Pais. Portanto, a reforma agrária é vital. 
Distnbuir terras, sim. Mas - repito - no momento em. 
que o Governo José Samey anunciou a reforma, for
mou-se esse movimenlo, iniciou-se um processo de 
invasão. E não hou\re Ministro com coragem para 
implantã-la E houve Ministros extremamente corajo
sos! Mas esses Ministros foram sendo substituídos 
por outros cada vez menos entusiasmados com a 
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reforma agrária, cada vez menos objetivos no pro
cesso. E por quê? Porque viam que, cada vez que 
se dirigia um programa de reforma agrária, esse mo
vimento organizado Criava tal ordem de problemas 
que inviabilizava o processo, tomava impossível a 
solução concreta, dirigida, programada, planejada 
pelo Góvemo. Mais do que isso, vi nascer, naqueles 
dias, um movimento que não pensei que poderia 
surgir no Brasil: homens ricos, poderosos, proprietá
rios e latifundiários com imenso conteúdo e apoio 
popular. Esse movimento chamava-se UDR. E sabe 
por que a UDR surgiu? Apenas porque surgiu um 
movimento político organizado, controlado por um 
partido político, para impedir que a refonma agrária 
fosse feita sob a égide, sob o comando, sob a coor
denação do Governo José Samey, o Governo que ti
nha como Ministro da Reforma Agrária o Sr. Dante 
de Oliveira. Era preciso embaralhar as coisas, era 
preciso botar por terra aqueles projetas, e!Cl preciso 
impedir que um Govemcr democrático, liberal, do 
ponto de vista politico, respeitoso da lei, tivesse su
cesso. E o pãnico foi criado, a desordem foi instala
da a partir não dos pobres sem-terra, mas de um 
grupo político ideológico de um partido político. Esse 
grupo tratou de criar tal dificuldade, tal desordem po
litica, tal desordem institucional, enfim, tantos pro
blemas a um Governo que tinha vontade política de 
realizar a Reforma Agrária. O Governo não era o 
obstáculo. Era visível, nacional e internacionalmen
te, que o Governo queria fazer a reforma agrária. 
Então, o inimigo dos sem-terra ou daquele grupo po
litico não era o Governo José. Sarney, decididamen
te voltado para o compromisso da reforma agrária 
Quando os proprietários perceberam que não conta
vam com o Governo para protegê-los, criaram o 
mais poderoso,' o mais expressivo movimento políti
co que agricultores latifundiários já criaram neste 
País: a UDR. Quando havia nas tribunas da Consti
tuinte centenas de representantes dos sem-terra gri
tando pela reforma agrária, a UDR colocava o tripa, 
o quádruplo de pessoas, do outro lado, gritando mui
to mais alto contra a reforma agrária. Quero que V. 
Exª saiba que se a luta pela reforma agrária for in
corretamerite levada, a partir de processos controla
dos por grupos políticos que têm outra visão que 
não propriamente e tão-somente a distribuição das 
terras, a democratização da terra no Brasil, o resul
tado será sempre o surgimento das UDRs e a derro
ta do movimer)to. A UDR praticamente foi desapare
cendo com a sua desnecessidade, porque o movi
mento dos sem-terra praticamente morreu à época. 
Mas quem esmagou o movimento dos sem-terra não 

foi nenhum governo. Quem o esmagou foi a UDR -
gerada no ventre do próprio movimento dos sem-ter
ra -, que impediu a reforma agrária no Brasil. Há coi
sas que não consigo entender. Por exemplo, .o Go
verno José Sarney criou a TOA - Título da Dívida 
Agrária, para pagar as terras desapropriadas. Um 
ano depois, o Senador Eduardo Suplicy dizia que 
TOA era moeda podre, que não valia nada, que não 
podia comprar empresa estatal e que era uma por
caria. Mas se a TOA não vale nada, se é moeda po
dre, se é algo que não serve para nada, como se 
quer fazer a reforma agrária? Com o que, se não 
com Títulos da Dívida Agrária, se não com títulos 
emitidos pelo Governo? Há coisas que são impossí
veis de se entender. Eu disse na Comissão de As
suntos Econômicos para o Senador Eduardo Supli
cy, reunião em que compareceu o então Ministro da 
Fazenda, que queria sustentar a necessidade de va
lorizar a TOA, dar a ela um conteúdo de objetivos 
que lhe tirassep1 esse aspecto de ser algo sem va
lor. No entanto, setores que s.upostamente apoiavam 
a refonma agrária ficaram contra isso. Então, retira
se toda a sustentação, todos os pilares, todos· os 
instrumentos para se fazer uma refonma agrária pela 
via institucional e correta, mas depois vai-se criar um 
movimento, lá, por fora, para gerar toda essa ence
nação, que, na verdade, não adianta muito, não tem 
resolvido o problema da reforma agrária no País. 
Quero dizer a V. Exª, apenas para dar um conteúdo 
de compreensão, de uma conversa e de um entendi
mento mais harmonioso a essa questão, que, se re
tirássemos um pouco dessa visão sectária, arbitrá
ria, autoritária de alguns grupos políticos que que- . 
rem chamar tão-somente para si o poder de dizer 
quem entra e quem não entra na terra, quem vai 
ocupar ou não as terras, se conseguíssemos desta
zer um pouco essas coisas - e não tenho nenhuma 
dúvida que aquela base ideológica que motivou o 
Governo José Samey era de compromisso com a re
forma, pois acompanhei o Ministro Dante de Oliveira 
por este País inteiro, vi o que foi feito e o que se ten
tou fazer, e o quanto esses grupos criaram proble
mas e fatores impedientes -, a base para fazer are
forma agrária, sem dúvida nenhuma, seria apoiar um 
governo que desejasse fazê-la, e não o contrário. 
Obrigado a V. Ex• 

A SRA. MARINA SILVA- Antes de conceder 
um aparte ao nobre Senador Laura Campos, gosta
ria de tecer alguns comentários ao aparte de V. EJO', 
Senador José Fogaça. 

Primeiro, estou de acordo no que V. Ex• coloca 
a respeito da importância d~ reforma agrária para o 
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processo de modernização deste País. Apenas gos
taria de fazer algumas observações a respeito de al
gumas questões colocadas por V. Ex", sobre as 
quais discordo. 

V. Ex", no seu aparte, conseguiu tecer um ra
ciocínio quê considero muito perigoso, ou seja, dizer 
que o movimento da UDR, a criação de um grupo 
paramil~ar mesmo - em algumas regiões ele era pa
ramiiMr -. muito forte e poderoso- inclusive nós cre
dMrnos à articulação da UDR nacional, em conluio 
com a UDR do Acre, o assassinato de Chico Men
des. Essa é uma verdade líquida e certa-, foi criado 
graças à articulação do Movimento dos Sem-Terra. 

O Sr. José Fogaça - É o princípio de Newton 
aplicado à sociologia: "A toda ação surge uma reação". 

A SRA. MARINA SILVA- Se seguirmos esse 
argumento, em última instância, os culpados pelo 
movimento da UDR seriam os sem-terra e o Parti
do dos Trabalhadores. Discordo desse ·raciocínio. 
Acredito que o Movimento dos Sem-Terra surgiu 
porque não havia a reforma agrária. O Movimento 
da UDR surgiu porque era contra a reforma agrá
ria, e queria •peitar" a reforma agrária e o próprio 
Governo. · · -

V. Ex" disse também que houve um esforço no 
Governo do Presidente José Samey, inclusive citou 
pessoas ligadas à Igreja e até Ministros empolgados 
com a idéia da reforma agrária e que, em função das 
pressões e das ocupações, houve a sucessão de 
vários Ministros e, numa linha crescente, foram se 
tomando cada vez mais "desempolgados" com a re
forma agrária. Espero que o atual Ministro seja o últi
mo dos aesempolgados, e que em seu lugar tenha
mos um outro Ministro empolgado para fazer a reler-. 
ma agrária. Se tirarmos o último dos desempolgados 
desse processo, digamos, decrescente de empolga
ção com a reforma agrária, que é o caso do Ministro 
José Eduardo Vieira, acredito que hoje vivemos um 
outro momento. O Movimento dos Sem-Terra não 
acontece pura e simplesmente se não houver, na 
realidade, essa situação de injustiça. V. Exª acabou 
de dizer. No momento em que foi acontecendo um 
processo de enfrentamento muito grande das forças 
organizadas, que peitou o Estado e o próprio Movi
mento dos Sem-Terra, que foi a UDR, o movimento 
teve um arrefecimento. Mas também da parte do 
Governo houve um arrefecimento. A parilir de quan
do se teve na pauta, na ordem do dia da discussão 
nacional a reforma agrária? No ressurgimento do 
Movimento dos Sem-Terra. É a parilir daí que o pró
prio Governo do Presidente Fernando Henrique Car
doso coloca suas metas de reassentar os colonos. 

Vinha fazendo timidamente. Hã divergências com re-
lação a número. · 

V. Ex" colocou um dado de que um grupo polí
tico boicotou a reforma agrária, não tinha interess.e 
em fazê-la. Acredito que hoje também essa realida
de mudou, e V. Ex" tem que reconhecer. Se, de um 
lado, eu, como militante do Parilido dos Trabalhado
res, corno Senadora do PT, reconheço que o Gover
no Fernando Henrique ao dar a Presidência do Incra 
ao Dr. Francisco Graziano, uma pessoa que conhe
ce do tema e que, com certeza, não iria para o Incra 
de graça, penso que Sua Excelência fez a coisa pela 
metade, porque continua com um Ministro desem-
polgado com a reforma agrária, embora talvez Sua 
Excelência tenha um Presidente no Incra empolgado 
com o assunto. 

Todavia, quando o Presidente da República to
mou essa atitude, considerei que foi um avanço. O 
próprio Partido dos Trabalhadores foi conversar com 
o Presidente, demonstrando o seu apoio à luta pela 
reforma agrária. 

Insistentemente , desta Casa, o Senador 
Eduardo Suplicy e eu temos dito que defendemos a 
reforma agrária. Não sou do tipo que faz política a 
qualquer custo. 

O Sr. José Fogaça - Veja, Senadora Marina 
Silva - desculpe-me, mas como um governo vai 
anunciar reforma agrária se a experiência dos últi
mos dez anos é que quando o Governo anuncia um 
projeto, mínimo que seja, esse grupo organizado tra
ta de criar uma tal mobilização, uma tal indução de 
movimento que o toma impossível. Não hã governo 
que consiga atender ao grau de demanda a que 
esse movimento consegue articular politicamente 
quando o governo anuncia que vai atender cinco mil, 
duas mil fammas, a mobilização se dã sempre para 
criar uma demanda muito maior do que aquela que o 
governo estã querendo atender. Justamente porque 
esise fator político é um fator desestabilizador da po
lítica de retorma agrária, e o resultado é a derrota 
dos sem-terra, a ética de conseqüências disso é a 
derrota da reforma agrária, que não foi realizada 
neste País como deveria. 

A SRA. MARINA SILVA- Se V. ExAme permi
te, entendo também que agora o processo se dã de 
forma diferente. Acredito que o que não estamos 
tendo com relação à reforma agrária é o controle da 
situação sobre uma das pontas fundamentais para 
que haja essa cooperação, que é o lado da Justiça. 

Por exemplo, quando o Dr. Graziano foi ao 
Pontal do Paranapanema discutir com o Movimento 
dos Sem-Terra a questão da reforma agrária, quan-
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do houve uma série de articulações para que os se
tores que realmente quisessem alavancar a reforma 
agrária o fizessem dentro de uma posição responsá
vel, o que tivemos em seguida? As prisões da Diolin
da e do Rainha. Tomaram uma atitude de provoca
ção. Não é' do Governo, porque o Governo não é a 
Justiça, mas houve provocação. Será que não exis
tiam grupos por trás disso? O que aconteceu no Pa
raná? O que havia ocorrido em Corumbiara? Então, 
existem episódios que também ferem o Movimento 
dos Sem-Terra, que também funcionam como elemen
to propulsor para que o Movimento comece a agir. 

Acredito que a pressão é legítima e o Governo 
tem que dar uma resposta a essa pressão. O cami
nho do diálogo é importante, inclusive foi iniCiado 
esse processo. Agora, é difícil sustentar qualquer 
diálogo quando, uma semana após a reaiização de 
uma reunião importante que aconteceu com o Dr. 
Graziano e as liderança dos sem-terra, inclusive 
com a presença do próprio Rainha, ele e sua esposa 
tenham suas prisões decretadas e, em seguida, 
ocorra um outro massacre. 

Então, V. Ex• há de convir que não é só da 
parte dos sem-terra que existe a provocaÇão. Quan
do se diz que é o Movimento que cria situações que 
podem prejudicar a reforma agrária, prefiro dizer que 
o Movimento está fazendo com que o Govemõ cum
pra o seu compromisso de campanha, que é o de fa
zer a reforma agrária. 

Nesse sentido, sou daquelas que acham que 
se deve ajudar a fazer a legítima reforma agrária. 
Não gosto de fazer luta política a qualquer custo ou 
a qualquer preço. Se é justo, se é correto, estarei aii 
para defender. t: isso que tenho feito em uma_árna 
que, de certa forma, tenho algum domínio, que é a 
questão da Amazónia. - -

Fui ao Governo, levei a proposta de suspensão 
da derrubada do mogno, uma série de pontos que 
estou disposta a apoiar. Por quê? Porque, senão, 
vou fazer luta política mas a floresta vai cair, os fn
dios vão fiCar sem ter como sobreviver e as reservas 
extrativistas não vão dar certo. - --· · 

Então. creio que hoje a concepção também 
está mudando. 

O Sr. Laura Campos - Permite-me V. Exª um 
aparte, nobre Senadora Marina Silva? 

A SRA. MARINA SILVA - Para concluir, Sr. 
Presidente, concedo o aparte ao nobre Senador 
Laura Campos. 

O Sr. Laura Campos - Nobre Senadora Mari
na Silva, embora o tema mereça, não posso me 
alongar devido ao fato de que o tempo de V. Ex• 

está esgotado. Mas gostaria de lembrar que, aqui, 
há dois pontos de vista se confl~ando, se digladian
do: ó daqueles que vêem o processo histórico de 
fora da l-Estória e aquele outro ponto de vista - que 
creio que V. Ex• expressa - que é o daqueles que 
realmente estão fazendo a História. A História do Di
reito·- Von lhering já nos mostrou isso muito bem- é 
a luta da uma classe social por seu direito. Se não 
los5e isso, estaríamoll" ainda na propriédadé feudal, 
que foi destruída, transformada pelo capitalismo. E, 
ao fazê-lo, fez desaparecer na Inglaterra, por exem
plo, a yeomanry, uma classe de pequenos proprie
tários de terra que era muito grande até 1780. Tam
bém aqueles trabalhadores que trabalhavam nas ter
ras da Igreja, desapropriadas por Henrique VIII, e 
nas terras comuns desapareceram com a necessi
dade do capitalismo de produzir matérias-primas e 
ocupar os pastos da Inglaterra com suas ovelhas, 
para o fornecimento de lã. No Brasil, não podemos 
recuar muito, mas sabemos que aqui existe um 
tipo de propriédade que é proveniente de uma for
ma de legislação que não pode continuar a existir 
na era modema. São inclusive incompatíveis; es
sas formas de legislação que herdamos, com o 
próprio capitalismo. No século XV, na Alemanha, 
já havia luta de camponeses em torno das terras. 
E, naquele tempo, não havia PT na Alemanha. Na 
Inglaterra, com a derrota da yeomanry, também 
não havia PT. A ConstitUição de 1946 assegura a re
forma agrária, e não foi o PT que criou aquele pro
blema todo em tomo da forma pela qual a desapro
priação se daria, antecipadamente e em dinheiro. 
Discussão essa que foi acirrada nos anos 60, quan-. 
do a reforma agrária ainda não tinha nem começa
do. V()u trazer uma parte da minha história pessoal. 
Lá, em Minas Gerais, havia terras devolutas numa 
região muito fértil, no Vale do Rio Doce e da Zona 
da Mata. O Governador, naquela ocasião, era sobri
nho do meu avô - Benedito Valadares .- e promoveu 
a doação daquelas terras para parentes, amigos e 
correligionários. A lata foi tão grande para desapro
priar os posseiros que um só corpnel declarou, na 
revista O Cruzeiro, que ele, pessoalmente, matou 
i 20 posseiros para se apropriar daquelas terras so
bre as quais o Governo havia feito a reforma agrária. 
Sabemos também que, de todas as ilhas do Caribe, 
foi eliminada a totalidade dos índios que ali se en
contrava para que os negros seqüestrados da África 
viessem trabalhar. Então, aqueles que não reagiram, 
na Alemanha, na Inglaterra e no Vale do Rio Doce, 
contra essa forma do jus utendi, fruendi et abutendi, 
bárbara, romana, desapareceram em grande parte. 
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Eles foram desapossados e expulsos de sua terra. O O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
processo de expulsão é inerente a essa forma de di- a palavra ao Senador Laura Campos. 
reito que conhecemos. O direito na União Soviética- O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
no tempo em que ela existia- pelo menos consentia seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre-
a propnedade de três casas a cada pessoa, desde sidente, SI% e Srs. Senadores, os jornais nos dão 
que não alugasse nenhuma delas, e, ainda, uma ex- notfcia de que o Partido Republicano dos Estedos 
tensão de terras sobre a qual podelia trabalhar. Ex- Unidos resolveu aplicar uma dose de neoclassicis-
tensão de terras que, em Cuba, de Fidel Castro, cor- mo, de monetalismo e de enxugamento sobre o Go-
responde a 68 hectares. Aqui no Brasil, o que vi- vemo Clinton. Logo o Governo Republicano, que, 
mos foi a distribuição de módulos imensos de ter- prometendo adotar as medidas neoclássicas na eco-
ras, a fim de que elas se tomassem escassas, nomia norte-americana, inaugurou ali, no tempo do 
doando-se terras para Tamakawy, para donos de Presidente Bush, o "bushianismo•, a promessa de 
bancos e para grandes empreiteiros, principalmen- enxugamento econômico. 

· te de São Paulo, no tempo do General Geisel. As- Foi o Presidente George Bush, republicano, 
sim, atingiu-se o objetivo de tomarem as terras es- que elevou o déficit orçamentário dos Estados Uni-
cassas. Era preciso, então, lutar por elas. Essas dos para US$320 bilhões. E, depois, o seu sucessor, 
terras escassas produzem os trabalhadores assara- também republicano, fez com que a dívida pública 
nados que vão trabalhar sob o comando e explora- amelicana se aproximasse ou uRrapasse os US$4 
ção daqueles que foram beneficiados com essa tlilhões. 
forma de propliedade, ou seja, a classe dominante 
do Brasil. 

A SRA. MARINA SILVA - Nobre Senador Lau
ra Campos, quero agradecer a V. Exª e dizer que o 
cabedal de conhecimentos de V. Ex~ só enliquece e 
enobrece o meu modesto pronunciamento. 

Gostaria também de dizer que, se não hou
vesse pressão sobre a propliedade da terra no 
Brasil, com certeza nós ainda estaríamos nos tem
pos das capitanias hereditárias. Acredito que a so
ciedade avança a partir do momento em que há 
os movimentos de pressão e a busca por con
quistas de direitos, para que se melhore. Se, no 
processo, esses mecanismos possam vir a ser 
considerados falhos, temos que avaliá-los e tomar 
novas atitudes. 

Creio que hoje temos um momento oportuno 
para fazer a reforma agrália no Brasil. E vou concluir 
meu raciocínio aqui, utilizando as próprias palavras 
do Senador José Fogaça: A reforma agrália é muito 
importante, é fundamental - todos nós concordamos 
- e o Presidente Fernando Henrique, que já colocou 
o Dr. Graziano no Incra, podelia retomar o processo 
que se iniciou com o Presidente José Samey e colo
car um Ministro da Agricultura que seja empolgado 
com a reforma agrária Aí teremos apenas que espe
rar para ver se realmente haverá ou não o apoio da 
Oposição. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Samey, Presidente. 

Agora, OS' republicanos, em maioria no Con' 
gresso, imp5em ao Governo Clinton a carnisa-<le
força que o FMI impõe aos brasileiros e aos latino
americanos há muitos anos - o equilíbrio orçamentá
rio. Dizem os republicanos que o Presidente Bill 
Clinton não poderá aumentar a dívida pública dos 
Estados Unidos além de US$4,9 tfilhões:' O Presi
dente Bill Clinton sabe que impor limite à dívida é a 
mesma coisa que cassar-lhe o mandato. O capit8lis
mo não funciona sem dívida pública. O capitalismo 
não pode tentar resolver os seus problemas sem o 
aumento da dívida pública, principalmente quando 
ela se encontra, como nos Estados Unidos, nesse 
nível fantástico de US$4,9 trilhões. Se a dívida públi- · 
ca não aumenta, se os bancos, através do Banco 
Central - lá. o FED -, resolvem fazer o que o nosso 
Banco Central fez, aumentando a taxa de redescon
to, a taxa de juros, impedindo que o crédito ao con
sumo pudesse ampliar a capacidade de consumo da 
sociedade, se isso não ocorre, está-se condenando 
a sociedade a uma crise profunda. É por isso, para 
evitar essa crise, para ampliar a capacidade de 
consumo, que os Estados Unidos devem hoje, no 
total - dívidas do Governo Federal, dívida externa 
e dívidas de famnias e empresas~ -, cerca de 
US$18 trilhões_ Ou seja, os americanos já consu
miram, já gastaram aquilo que vão ganhar nos próxi
mos três anos. 

Não temos o Partido Republicano para nos im
por o que os republicanos não fizeram durante o seu 
governo: o enxugamento, a demissão de funcioná
rios, a redução dos recursos dedicados ao social. 
Nos Estados Unidos, apesar da gastança de dinhei-
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ro que o Poder Central dá direito, existem mais de 
40 milhões de cidadãos norte-americanos sem qual
quer cobertura de saúde pública ou privada, de ensi
no e de aposentadoria. Mais de 40 milhões de cida
dãos americanos estão completamente à mercê de 
sua sorte. Aqui, no Brasil, repetimos, perversamen
te, aquilo que os Estados Unidos dizem que fazem, 
mas que, na prática, jamais cumpriram. 

Nos últimos 60 anos, o Governo Federal dos 
Estados Unidos apresentou 57 anos de déficit orça
mentário. Aqui, lutamos para ter um superávit na ba
lança comercial. De 1971 para cá, os Estados Uni
dos apresentam constante e crescente déficit - não 
superáv~ - na balança comercial, déficit esse que já 
atingiu a proximidade de US$170 bilhões num só ano. 

Os EStados Unidos valorizam o dólar para 
comprar barato e ampliar a capacidade de compra 
de seu mercado, achatando os preços com essas 
importações que ajudam o Japão, a Alemanha, a 
França a se livrar do excedente de mercadorias, em
purrando-as para o grande mercado norte-americano. 

Todo esse processo, obviamente, teria um ter
mo violento se o Orçamento Federal dos Estados 
Unidos fosse equilibrado, como pretende o Partido 
Republicano impor aos democratas. 

No Brasil, estamos diante de uma situação 
muito pior do que aquela. Realmente, o Governo 
não consegue perceber - embora o nosso Presiden
te tenha escrito sobre isso várias vezes- que o en
contro da oferta e da demanda, num nível de pleno 
emprego automático, através das forças de merca
do, é algo impossível e jamais existiu em toda a his
tória econõmica do capitalismo, em qualquer Pafs. 

Portanto, jogar nas costas do mercado um 
equilíbrio em que a mão invisível se transforma na 
mão genocida, que coloca 2 milhões de crianças, 
entre 1 O e 15 anos, na prostituição, que coloca 31 
milhões de criaturas abaixo da linha da pobreza, que 
mantém 11 milhões de excluídos sem terra e sem 
te!o, que coloca os necessitados da saúde na situa
ção em que vemos, que eles marejam, equilibrar-se 
fetichistamente o Orçamento para desequilibrar a 
vida, pará desequilibrar a saúde, para desequilibrar 
a educação, em nome desse fantástico equilíbrio or
çamentário que os Estados Unidos jamais adotaram 
e que qualquer economia nunca praticou, em ne
nhum período de sua existência, parece-me real
mente genocida. 

Agora, o que vemos no Brasil? 

O Banco Central, no que há de principal em 
suas atividades, mantém o oligopólio do poder, do 
autoritarismo - o Banco Central, sim, é um órgão au-

toritário. Os tecnocratas herdaram, no Brasil, o po
der dos militares. Esse poder não veio, quando aca
bou o regime militar, nem para o Legislativo, nem 
para o Executivo, passou para as mãos da tecnobu
rocracia brasileira. 

O Banco Central e o BNDES, órgãos discricioná
rios, colocam toda a sua força a serviço dos privilégios. 

Nos Estados Unidos existem pouco mais de 12 
mil bancos, e, lá, o FED - Federal Reserve Board foi 
fundado em 1912. E diz a História Econõmica dos 
Estados Unidos que o FED foi fundado em 1912 por
que, em 1907, um banco, o Knickenbroken Bank, 
que especulava o material ferroviário, principalmente 
o cobre e o ferro, quebrou, provocando uma grande 
crise na economia dos Estados Unidos. Então, teria 
sido fundado o Banco Central para impedir que os 
bancos quebrassem. É isso que aprendem os nos
sos PHDs quando vão para lá estudar: que banco 
não pode quebrar, porque o FED, baseado na eco
nomia de mercado, na economia do risco, foi funda
do para impedir que bancos quebrassem. 

Mas, em 1932, já com três anos da grande de
pressão de 1929, cinco mil bancos norte-americanos 
quebraram, com ou sem FED. Portanto, não pensem 
esses tecnocratas de nosso Banco Central que têm 
o poder de impedi r aquilo que, para nós; parece, 
realmente, a subversão das coisas. Como pode um 
sistema bancário que, há três anos, se apoderava 
de 28% da renda nacional - cerca de 150 bancos, e 
não os 12 mil dos Estados Unidos, dos quais, na 
realidade, os importantes não passavam de 15 -, se 
apropriar de 28% da renda nacional, o equivalente à 
soma do que ganham todos os trabalhadores do · 
Brasil? Isto é de estarrecer. E agora o sistema ins
taurado no Banco Central, encastelado no Banco 
Central, para enxugar, de acordo com as regras do 
FMI, aumentou a taxa de redesconto - esse número 
é tão elevado que não tenho muita confiança em 
dizê-lo. A taxa de redesconto teria subido a 83%, ou 
seja, dos depósitos feitos pelos correntistas, apenas 
17% poderiam ser emprestados para criar, assim, a 
moeda escriturai. 

Esse processo de enxugamento manietou o 
sistema bancário de tal forma que aquele sistema 
"midásico", que transformava tudo em ouro, que se 
apropriou de 28% da renda nacional, agora, encon
tra dois problemas pela frente: a redução da taxa de 
juros e, portanto, as grandes remunerações que 
esse sistema tinha ao rolar a divida pública - os pa
péis e titulas da dívida plblica -, remuneração esta 
que os bancos brasileiros repassavam, em parte, 
aos comerciantes e aos industriais. Portanto, relaçãc 

-------~--- ~----~------
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de mútua dependência se construiu em tomo dos 
agiotas do banco e daqueles que colocavam seus 
dinheiros no over, no open, comerciantes e indus
triais que passaram a ter um lucro extra-operacional, 
um lucro especulativo, superior em muitas vezes ao 
próprio lucro operacional. 

Desaparecido ou reduzido o lucro não-opera
cional, o lucro especulativo, e é óbvio que a crise 
terá que se aprofundar. E o sistema bancário brasi
leiro, oligopólico, centralizado em poucas mãos, 
cresceu como um cogumelo, e agora se encontra 
diante de uma situação realmente difícil. Como irri
gar com o lucro esse capital correspondente e for
mado no auge da especulação? Reduzida a especu
lação não há como manter esse capital. Então, a 
rede bancária brasileira promete demitir - a rede pri
vada - 180 mil bancários para enxugar os seus cus
tos. E, finalmente, US$38 bilhões, que se encontram 
no redesconto, que foi o resultado desse enxuga
mento excessivo, que levou os brasileiros à fome, 
outros à falência, outros à concordata, que não pou
pou sequer as grandes empreiteiras. 

Encontram-se à disposição US$a8 bilhões dos 
autocratas do Banco Central e querem que engula
mos também a Medida Provisória n" 1.179, de 3 de 
novembro de 1995, que autoriza a todos os bancos 
que tiveram prejuízo serem custeados pela socieda
de brasileira. Ou seja, no processo de fusão ou de 
incorporação, aquela parte negativa do patrimônio 
poderá ser descontada no Imposto de Renda Por
tanto, a instituição a ser incorporada deverá contabi
lizar como perdas os valores dos créditos de difícil 
recuperação, observadas para este fim normas fixa
das pelo Conselho Monetário Nacional. 

Então, os bancos que muito emprestaram, sem 
qualquer critério, agora, terão os seus empréstimos 
feitos - sabe Deus como - incorporados, socializa
dos, estatizados nesse processo de privatização e 
desestatização vigente. 

A dívida, o prejuízo é estalai; as doa;:ões são para 
o pü:Jlico - não sàJernos a qual pü:Jlico se destina. 

Assim, as instituições incorporadas poderão re
gistrar, como ágio, na-aquisição do investimento, a 
diferença entre o valor de aquisição e o valor patri
monial da parlicipação societária adquirida 

Quer dizer, arcaremos, também, com essa 
desvalorização patrimonial. Não é o mercado que 
manda? Não é o mercado que governa? Se o mer
cado já apontou os ineficientes, já apontou aqueles 
que não conseguiram sobreviver às leis do mercado, 
que é agora o sistema financeiro nacional, os ban
cos nacionais, por que não deixar que o mercado 

alue sobre eles? Será que esse mercado só existe 
para achatar salários, para liquidar sindicatos, para 
desarmar a força dos trabalhadores e deixá-los à 
mercê da ditadura do mercado livre? 

Para os banqueiros não existe o mercado, a 
concorrência e nem a falência. Existe apenas as be
nesses desse sistema despótico e autoritário. 

Portanto, US$38 bilhões, que resolveriam to
dos os problemas do Ministro Adib Jatene, todos os 
problemas da reforma agrária, todos os problemas 
da educação, ficam lá, nas mãos, no poder, no alve
drio desses tecnocratas que foram aos Estados Uni
dos para aprenderem esses absurdos- entre eles, 
ouvi falar de um dos mais eminentes deles, num de
bate que parlicipei - de que banco não pode quebrar. 
É isto que eles aprendem lá E o Banco Central tem 
que foocionar, não para mostrar aos depositantes que 
eles estão correndo o risco de perderem seus depósi-

-tos, porque a situação do banco não está sólida, não 
para proteget a.sociedade, mas para impedir que os 
grandes bancos, que ontem se apropriavam de 28% 
da renda nacional, venham a falir. 

Há um ano e meio, o companheiro Lula e eu fi
zemos uma visita ao Presidente da Venezuela, e du
rante todo o te"lJO o Presidenle da Venezuela só se 
referia à falência dos bancos venezuelanos. Esta Cas
sandra que aqLi fala, escreveu em 1985, que chegaria 
a vez e a hora de os bancos brasileiros falirem. A hora 
ainda não chegou, e vemos que se essa atitude do 
Banco Central for adotada e consagrada nesta Medi
da Provisória só haverá a falência de bancos depois 
que o próprio Banco Central tiver falido, ou seja, de
pois da falência total da sociedade brasileira 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. 
Senadores Ney Suassuna e Lúcio Alcântara envia
ram discursos à Mesa para serem publicados na for
ma do disposto no art 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, nada há mais tolo 
que prejulgar, com base nos usos pretensamente 
modernos e cosmopolitas do Sul urbano e •civiliza
do", os costumes e tradições do povo sertanejo, en
raizados na sabedoria popular. Com que grande fre
qüência aqueles homens, desasslstidos e esqueci
dos por nossos governantes, encontram e nos apre
sentam as melhores soluções para os problemas da 
sobrevivência humana e da produtividade econô
mica, naquelas regiões tão castigadas pela incle
mência do clima e pela injustiça social. 

Esse é, por exemplo, o caso da "descoberta• 
da caprinocultura como alternativa econômica para o · 
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sertão nordestino. Por séculos, o povo do sertão 
vem fazendo da criação de caprinos uma forma de 
viabilizar sua subsistência nos anos em que a seca 
os impede de obter alimento e sustentação econômi
ca de suas plantações. A grande resistência ffsica 
desse gado," miúdo, aliada à sua capacidade de se 
nutrir de praticamente qualquer coisa, possibilita sua 
manutenção mesmo em condições extremas de es
tiagem e desaparecimento de vegelação. Sua adap
tação ao ambiente sertanejo é tão impressionante 
que somente um Euclides da Cunha, que tão bem 
descreveu o homem do lugar, estaria capacitado a 
empreender tal tarefa para os caprinos com o devido 
sucesso de expressão. Escusai-rne-ei de tentá-lo, 
Sr. Presidente. ~ ~ ~ --

Direi, sim, que a criação de cabras tomece, 
aos trabalhadores rurais e aos pequenos lavradores, 
o leite, o queijo, a carne e os miúdos que constituem 
sua principal fonte de suprimento proteico. Além dis
so, podem utilizar o esterco corno fertilizante em 
suas hortas, produzindo mais alimento, e vender as 
peles, gerando renda. Assim se dá, por exemplo, 
com pessoas como o adolescente Reinaldo dos 
Santos, de Sumé, no Cariri paraibano, entrevistado 
pelo repórter da Folha de S. Paulo em artigo plillica
do no dia sete deste mês na seção "Agrofolha". A 
seca deste ano lhe causou pesadas perdas na planta
ção de três hectares, de onde só conseguiu colher dois 
sacos de müho e um de feijão. As dez cabras que 
mantém, estas não lhe faltaram: retira delas três litros 
cfiãrios de leite, o que garantiu à sua famflia a traves
sia do período sem ser mais afligida pela fome. 

Mesmo os médios e grandes fazendeiros da 
região encontram na caprinocultura um alternativa 
econõmica altamente lucrativa, que vem crescendo 
e já movimenta, hoje, cerca de um bilhão de reais 
por ano, o que representa um por cento do Produto 
Interno Bruto de todo o Nordeste. Manoel Dantas Vi
lar, de T aperoã, também entrevistado pela Folha de 
S. Paulo, desistiu de plantar em seus cinco mil hec
tares para se dedicar inteiramente à caprinocultura 
Com mil e duzentas cabeças, suas fazendas produ
zem trezentos litros diários e abastecem os super
mercados do-Recife, de João Pessoa e de Campina 
Grande, além de fabricar queijo. 

Sr% e Srs. Senadores, a caprinocultura no ser
tão é a mais cabal demonstração do fato de que ins
tituições oficiais, quando decidem investigar a razão 
por trãs das descobertas empíricas do povo, em vez 
de tentar reinventar a roda, sempre conseguem re
sultados notáveis. É o que tem acontecido à Empre
sa Estadual de Pesquisa Agropecuãria da Paraíba, 

que vem desenvolvendo, hã dezesseis anos, um tra
balho sistemático de aprimoramento genético do 
rebanho caprino do Nordeste. O cruzamento de 
cepas nativas com raças importadas da Itália, da 
Alemanha e da Inglaterra já trouxe corno resultado 
a criação de mestiços resistentes às condições da 
região e bem mais produtivos. A produção de leite, 
por exemplo, pôde ser aumentada de um para até 
mais de três litros diários. O peso médio dos ani
mais, por outro lado, aumentou em até vinte e cin
co por cento. 

O resutado mais importante dessa atuação de 
uma instituição governamental de pesquisa porém, 
tem sido o despertar de mercados potenciais para 
produtos da região, o que deverá contribuir para a 
reduÇão da miséria endêmica do sertão. Não so
mente as reg iões Sul e Sudeste podem expandir seu 
consumo de produtos da caprinocultura; países do 
Mercosul e da comunidade européia já demonstra
ram interesse pela importação do leite e da pele de 
cabras. Para atender ao mercado europeu, primor
dialmente voltado para o leite de cabra em pó, o Go
verno paraibano deddiu implantar no Cariri uma usi
na de beneficiamento, que deverá estar em opera
ção no próximo ano. 

Desse modo, Sr% e Srs. Senadores, uma cul
tura secular do sertanejo demonstra ser uma via real 
para a inserção do Nordeste na economia globaliza
da mundial. Mais uma vez se prova ser realmente 
um forte aquele "Hércules-Quasímodo" descrito por 
Euclides da Cunha na famosa segunda seção de 
seu Os Sertões. 

Muito obrigado. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE) - Sr. 

Presidente, Sr% e Srs. Senadores, em junho deste 
ano, o jornal Tribuna do Ceará publicou matéria 
sob o título "Contrabando de Fósseis cresce no 
Cariri", na qual descreveu uma situação de gravís
sima dilapidação de um patrimõnio nacional: as re
servas de fósseis localizadas no Estado do Ceará 
e áreas vizinhas de Pernambuco e Piauí. É a me
mória geológica do país, que também é parte dos 
tesouros cientfficos do Planeta esvaindo-se em mi
lhares de pedaços vendidos clandestinamente 
como "lembranças", objetos de decoração ou, ain
da, para museus e institutos de pesquisa estrangei
ros, sem a devida autorização. 

A denúncia feita pelo jornal chamou-nos a 
atenção não exatamente por ser uma novidade pois 
é sabido há anos que tal contrabando ocorre mas 
pelo fato de a pilhagem persistir e de forma cada vez 
mais ousada e intensiva, o que não d_eixa dúvidas 
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quanto à necessidade de mudança na maneira de 
ver o problema É preciso sair do campo das medi
das tradicionais, baseadas numa caçada policial tão 
constante quanto infrutífera, e ver a preservação dos 
fósseis do Cariri como um conjunto que envolve as
pectos científicos, culturais, penais e econômico-so
ciais e qLie, portanto, exige soluções compatíveis 
com tal complexidade. 

A Bacia do Araripe, onde o sertão já foi mar 
há milhões de anos, guarda o que é considerado 
um território de preservação fóssil único no mun
do. É um local de especial interesse geológico e 
paleontológico, porém, a ciência desenvolvida em 
outros países, mais do que nossos próprios espe
cialistas, tem-se utilizado das informações imemo
riais inscritas nos fósseis. E isso nem sempre de 
maneira legal, o que significa dizer que o Brasil 
está transferindo para centros de pesquisas es
trangeiros o conhecimento de uma parte rara de 
seu ·subsolo. É famoso o casa de um exempl&r 
raro de Pterossauro, encontrado no município de 
Porteiras. no Ceará, e revendido para o exterior 
por 350 mil dólares, indo parar num museu britâni
co. Agora, como dizem especialistas cearenses, 
se os estudiosos brasileiros quiserem vê-lo, terão 
que ir para a Inglaterra. 

Com a finalidade de recolher dados oficiais 
sobre o caso e entender melhor os elementos que 
compõem o problema, solicitei à Mesa Diretora do 

· Senado Federal o envio de Requerimentos de ln
formação aos Ministérios das Minas e Energia, da 
Justiça e da Cultura. A análise das respostas· até 
agora enviadas, somada a informações recolhidas 
no Estado do Ceará, especialmente junto a pesqui
sadores, reforça a convicção de que insistir apenas 
nos aluais procedimentos utilizados na defesa dos 
depósitos de fósseis corresponde praticamente a 
condená-los à extinção. 

A proteção desses depósitos baseia-se, prin
cipalmente, no Decreto-Lei 4.146, de 1942, que os 
classifica como propriedade da Nação, coloca-<Js 
sob a tutela do Departamento Nacional de Produ
ção Mineral e libera de autorização limitando-se a 
exigir uma prévia comunicação as explorações de 
fósseis feitas por museus. Ora, o que a realidade 
mostra é a caducidade desse decreto na prática. 
visto que, em quase 50 anos de vigência, ele foi in
capaz de garantir a proteção que determina. Segun
do afirmam os técnicos do Centro de Pesquisas Ar
queológicas da Chapada do Araripe, entidade vin
culada ao DNPM, o que há, na verdade, é um 

grande vazio jurídico. O decreto-lei nunca foi regula
mentado e acaba trazendo complicações ainda 
maiores. Por exemplo, proíbe a extração de peças, 
mas não se refere à sua comercialização. 

Uma vez que os grandes contrabandistas de 
fósseis, vindos de outras regiões do país e até 
mesmo do exterior, não têm contato direto com a 
extração do material, acabam ganhando o que se 
poderia chamar de uma certa proteção legal para 
roubar. Assim, o que se verifica, pelo noticiário 
dos jornais, é um grande número de expedições 
policiais para busca e apreensão de peças, sem 
que isso leve a um estancamento do comércio irre
gular de que são objeto. 

A impunidade dos contrabandistas, por sua 
vez, acaba incentivando o engajamento da popula
ção local na falcatrua, criando um sério problema 
social. Na época de seca ou de crise na atividade 
agrícola, os t~abalhadores são utilizados como 
mão-de-obra para saquear os depósitos fossilífe
ros. Os jornais chegam a dar os nomes dos· "patrõ
es" dessa economia paralela ilícita. São empresas 
sediadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília; 

· comerciantes que servem de testas-de-ferro para 
colecionadores, firmas exportadoras e cidadãos 
estrangeiros. Informam também que um dos maio
res pontos de venda de fósseis e isso há muito 
tempo é a Praça da República, no centro de São 
Paulo. 

O que se constata, assim, é uma afronta per
manente à lei e um prejuízo científico e cultural ao 
país, incorporados à nossa rotina como se fossem 
fatos normais e aceitáveis. Até pouco tempo atrás, 
uma explicação do tipo "no Brasil é assim mesmo' 
poderia ser aceita de modo conformista, como se 
fosse possível nos desenvolvermos economica- · 
mente, sem crescermos como Nação, como povo 
cuja ideirtidade só se formará num amálgama cul
tural, científico e educacional sólido e bem com
posto. 

É claro que podemos analisar o que acontece 
no Carirí e em outras regiões do país como decor
rência normal do nosso caráter de país pobre, que 
não se pode dar ao luxo de proteger riquezas natu
rais ou culturais, quando há problemas mais pre
mentes, como a miséria, a serem superados. Nada 
mais equivocado. A dilapidação de nossos patrimô
nios faz parte do processo peNerso que reproduz e 
toma permanente a pobreza da maioria da popula
ção, a quem só a procura da sobrevivência física é 
dada como direito. 
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A existência de uma identidade nacional, em 
sentido amplo, certamente seria um ingrediente dife
renciador decisivo, inclusive para dar eficácia à luta 
por equidade social. A supremacia absoluta das ra
zões económicas no Brasil, sejam elas lícitas ou ilíci
tas, e a complacência com que costumamos tratar 
os abusos de tais razões ajudam a explicar por que 
estamos entre as dez maiores economias do mundo 
e nos últimos lugares em indicadores sociais. Já é 
hora de entendermos que a cultura e o desenvolvi
menlo cientifico e educacional não são adendos; são 
conáiÇÕes que integram intimamente a procura de saí
das e, nesse sentido, o caso do Cariri é exemplar. 

Os ingredientes estão dados: uma ãrea de 
enorme interesse científico encaixada numa região 
pobre, de escassas alternativas económicas; legis
lação protetora superada, que não define claramen
-te responsabilidades, meios e penas; órgãos públi
cos sem recursos humanos e financeiros suficientes 
para cumprir sua missão; interesses excusos agin
do como potencializadores das dificuldades e apro
veitadores de· riquezas nacionais. Como quebrar 
esta cadeia? 

Na próxima segunda-feira começa, no Crato, 
um seminário com a participação de cientistas, auto
ridades dos governos federal, estadual e municipais 
e do Ministério Público, para debater temas ligados 
à preservação dos fósseis da Chapada do Araripe, 
tais como a tutela do Estado, a extração ilegal vincu
lada a queslões culturais e de sobrevivência, e a via
bilidade de uma politica interministerial integrada 
para a proteção das reservas. 

Trata-se de uma oportunidade imperdível 
para sairmos de lã não apenas com aperfeiçoa
mentos teóricos, mas com compromissos e tare
fas. A meu ver, esse é o caminho para a mudança 
de enfoque a que me referia no início. Ou seja, 
não bastam medidas oficiais, não basta aumentar 
a repressão ou os recursos financ-.eiros e humanos. 
É preciso pensar a proteção das reservas fósseis 
no contexto da região, não como problema policial, 
mas como a construção de um consenso que leve 
em conta· as oportunidades de desenvolvimento, 
de integração cultural, de geração de renda e de 
formação e absorção de mão-de-obra local. Este 
serã o verdadeiro desafio, o de lançar sobre a 
questão um olhar criativo e produtivo. 

Um passo a ser dado, de inicio, é a alteração 
da legislação para adaptá-la a esse entendimenlo 
ampliado, aposentando, finalmente, o Decrelo 4.146. 
Para tanlo, apresentarei oportunamente projeto de 
lei disciplinando o assunlo; entretanto não pretendo 

que esse projelo reflita somente uma visão interna 
do legislativo federal. Ao contrário, gostaria que fos
se uma construção coletiva dos segmenlos direta
mente interessados: cientistas, autoridades federais, 
estaduais e municipais, empresários da ãrea de tu
rismo e outras que possam apresentar alternativas 
viáveis e sustentáveis para a região, entidades civis 
e sindicais representativas da sociedade. Para tanto, 
buscarei subsídios junto a esses segmenlos, fazen
do do Congresso Nacional o espaço político da pro
cura do consenso mencionado. 

Esse é um papel nobre, que precisamos relo
mar com firmeza: o de pensar não apenas as emer
gências, mas o futuro, em todas as suas inúmeras 
interações. E uma via necessária para o futuro é a 
reversão de nossa tradição predatória, que jã des
truiu tantas riquezas naturais e culturais em favor de 
interesses imediaiistas e egoístas. 

Agradeço a todos pela atenção. 
O SR. PFJ.ESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, Mensagens Presidenciais que serão lidas 
pelo Sr. 1 ~ Secretário em exercício, Senador Nabo r 
Júnior. -

São lidas as seguintes: 

(*) MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N"S 531 a 592, de 1995-CN (n"S 1.215 
a 1.223, 1.225 a 1.276 e 1.278/95, na ori
gem). (Projetas de Lei n"S-79 a 140, de 
1995-CN.) 

{1 Publicadas na Integra em suplemento à presente_ ediçãO. 

Mensagem~ 531, de 1995-CN (~ 1.215/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei ~ 79, de 
1 995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamenlo Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Justiça, crédilo st.plementar no valor de R$299.936,00, 
(duzentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e 
seis reais), para os fins que especifica•. 

Mensagem~ 532, de 1995-CN (n" 1.216/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 80, de 
1 995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Justiça, crédito suplementar no valor de 
R$2.130.666,00 (dois milhões, cento e trinta mü, 
seiscenlos e sessenta e seis reais), para os fins que. 
especifica". 
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Mensagem n" 533, de 1995-CN (n" 1.217/95, 
na origem) ~ encaminha o Projeto de Lei ri' 81 , de 
1995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Justiça, crédito especial até o limite de 
R$72.000,0Õ (setenta e dois mil reais), para os fins 
que especifica•. · 

Mensagem n" 534, de 1995-CN (n" 1.218/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 82, de 
1 995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade da União, em favor da 
Câmara dos Deputados, crédito suplementar no va
lorde R$20.422.000,00 (vinte milhões, quatrocentos 
e vinte e dois mil reais), para·os fins que especifiCa". 

Mensagem n" 535, de 1 995-CN (n" 1.219/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 83, de 
1 995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Rscal da União, em favor da Presidência 
da República e do Ministério das Relações Exterio
res, créditos suplementares no valor total de 
R$5. 159.946,00 (cinco milhõeS, cenfD e cinqüenta e 
nove mil, novecentos e quarenta e seis reais), para 
os fins que especifica•. · 

Mensagem n" 536, de 1995-CN (n" 1.220/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 84, de 
1995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a abrir 
aos OrçamenfDs da União, em favor da Justiça do 
Trabalho, créditos adicionais até o limite de 
R$6.733.753,00 (seis milhões, setecenfDs e trinta e 
três mil, setecentos e cinqüenta e três reais), para os 
fins que especifica•. 

Mensagem n" 537, de 1995-CN (n" 1.221/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 85, de 
1995-CN, que •autoriza o Poder Executivo abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Justiça, crédito suplementar no valor de 
R$3.696.853,00 (três milhões, seiscentos e noventa 
e seis mil, oitocentos e cinqüenta e três reais), para 
os fins que especifica•. 

Mensagem n" 538, de 1995-CN (n" 
1 .222195, na origem) - encaminha o Projeto de 
Lei n" 86, de 1 995-CN, que •autoriza o Poder 
Executivo a abrir aos Orçamenlos Fiscal e da 
Seguridade Social da União, em favor do Minis
tério do Trabalho, crédito suplementar no valor 
de R$9.459.026,00 (nove milhões, quatrocentos 
e cinqüenta e nove mil, vinte e seis reais), para os 
fins que especifiCa". 

Mensagem n" 539, de 1 995-CN (ri' 1 .223/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 87, de 
1 995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor 
de R$33. 159.756,00 (trinta e três milhões, cento e 
cinqüenta e nove mil, setecenfDs e cinqüenta e seis 
reais), para os fins que especifica'. 

Mensagem n" 540, de 1 995-CN (ri' 1 .225/95, 
na origem) - Encaminha o Projeto de Lei n" 88, de 
1995-CN, que 'autoriza o Poder Executivo a abrir 
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da Faienda, créditos 
adicionais até o limite de R$240.269.505,00 (duzen
tos e quarenta milhões, duzentos e sessenta e 
nove mil, quinhentos e cinco reais), para os fins 
que especifica'. 

Mensagem n" 541, de 1995-CN (ri' 1226/95, 
na origem) - Encaminha o Projeto de Lei ri' 89, de 
1 995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Justiça, crédito especial até o limite de 
R$39.81 2.338,80 (trinta e nove milhões, oitocenfDs e 
doze mil, trezentos e trinta e oito reais), para os fins 
que especifiCa'. · 

Mensagem n" 542, de 1 995-CN (n" 
1.227/95, na origem) - Encaminha o Projeto de 
Lei n" 90, de 1 995-CN, que •autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Justiça, crédito suple
mentar no valor de R$14.759.246,00 (quatorze 
milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, du
zentos e quarenta e seis reais), para os fins que 
especifica'. - -

Mensagem n" 543, de 1995-CN (ri' 1.228/95, . 
na origem) - Encaminha o ProjefD de Lei n" 91 , de 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Rscal da União, em favor do Ministério 
da Educação e do Desporto, crédito especial até o li
mite de R$30.000,00 (trinta mil reais), para os fins 
que especifica'. 

Mensagem ri' 544, de 1995-CN (ri' 1 .229/95, 
na origem) - Encaminha o Projeto de Lei ri' 92, de 
1 995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
crédito suplementar no valor de R$9.718.009,00 
(nove milhões, setecenfDs e dezoito mil e nove 
reais), para os fins que especifica•. 

Mensagem n" 545, de 1995-CN (ri' 1.230/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei ri' 93, de 
1995-CN, que 'autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Educáção e do Desporto, crédito especial até o li-
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mite de R$4.814.690,00 (quatro milhões, oitocen10s 
e quatorze mil, seiscentos e noventa reais), para os 
fins que especifica". 

Mensagem n" 546, de 1995-CN (n" 1.231/95, 
na origem) ~ encaminha o Projeto de Lei n" 94, de 
1995-CN, que "au10riza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União em favor do Ministério 
da Cultura, crédito suplementar no valor de 
R$496.000,00 (quatrocen10s e noventa e seis mil 
reais), para os fins que especifica". 

Mensagem n" 547, de 1995-CN (n" 1.232/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 95, de 
1995-CN, que "au10riza o P~er Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Educação e do Desporto, crédilo suplementar no 
valor de R$246.000,00 (duzen10s e quarenta e seis 
mil reais), para os fins que especifica'. 

Mensagem n" 548, de 1995-CN (n" 1.233/95, 
na origem) - encaminha o Proje10 de Lei n" 96, de 
1995-CN, que 'au10riza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Educação e do Desporto, crédilo suplementar no 
valor de R$319.000.000,00 (trezentos e -clezenove 
milhões de reais), para os fins que especifica'. 

Mensagem n" 549, de 1995-CN (n" 1.234/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 97, de 
1995-CN, que "au10riza o Poder Executivo a abrir 
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da Indústria, do Co
mércio e do Turismo, créditos adicionais até o limite 
de R$121.494.434,00 (cento e vinte e um milhões, 
quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocen10s e 
trinta e quatro reais), para os fins que especifica'. 

Mensagem nº- 550, de 1995-CN (nº- 1.235/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 98, de 
1995-CN, que "au10riza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Educação e do Desporto, crédito 
suplementar no valor de R$37.936.000,00 (trinta e 
sete milhões, novecentos e trinta e seis mil reais), 
para os fins que especifica". 

Mensagem n" 551, de 1995-CN (n" 1.236/95, 
na origem) - encaminha o Proje10 de Lei n" 99, de 
1995-CN, que "au10riza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Cultura, créditos adicionais até o limite de 
R$9.811.200,00 (nove milhões, oitocen10s e onze 
mil e duzen10s reais), para os fins que especifica". 

Mensagem n" 552, de 1995-CN (nº- 1.237/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei nº- 1 00, de 
1995-CN, que "au10riza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor do Senado Fe
deral, crédito suplementar no valor de 
R$3.637.058,00 (três milhões, seiscentos e trinta e 
sete mil, cinqüenta e oito reais), para os fins que es
pecifica". 

Mensagem no- 553, de 1995-CN (n" 1.238/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 101, de 
1995-CN, que 'au10riza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência 
da República, crédito suplementar no valor de 
R$580.338,00 (quinhen10s e oitenta mil, trezentos e 
trinta e oito reais), para os fins que especifica". 

Mensagem nº- 554, de 1995-CN (no 1.239/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei nº- 1 02, de 
1995-CN, que "au10riza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Administração Federal e Reforma do Estado, crê
dilo suplementar no valor de R$314.606,00 (trezen
tos e qua10rze mil, seiscentos e seis reais), para os 
fins que especifica•. 

Mensagem n" 555, de 1995-CN (no 1.240/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei nº- 1 03, de 
1995-CN, que "au10riza o Poder Executivo a abrir 
aos Orçamen10s da UniãJ, em favor da Justiça Fede
ral, crédifO suplementar no valor de R$15.795.000,00 
(quinze milhões, setecentos e noventa e cinco mil 
reais), para os fins que especifiCa". 

Mensagem nº- 556, de 1995-CN (n" 1.241/95, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei nº- 1 04, de 1995-
CN, que "au!oriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento FISCal da UniãJ, em favor do Ministério do Exérci-
10, crédito suplemertar no valor de R$23.400.000,00 . 
(vinte e três milhões e quatrocenlos mil reais), para os 
fins que especifica'. 

Mensagem nº- 557, de 1995-CN (no 1.242/95; 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 105, de 
1995-CN, que "au10riza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
dos Transportes, crédito suplementar no valor de 
R$89.388.800,00 (oitenta e nove milhões, trezen10s 
e oitenta e oito mil e oilocentos reais). e crédi10 es
pecial até o limite de R$16.585.529,00 (deze5seis 
milhões, quinhen10s e oitenta e cinco mil, quinl)en10s 
e vinte e nove reais), para os fins que especifica". 

Mensagem n" 558, de 1995-CN (no 1.243/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei nº- 106, de 
1995-CN, que "au10riza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de 
R$7.421.116,00 (sete milhões, quatrocentos e vinte 
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e um mil, cento e dezasseis reais), para os fins que 1995-CN, que "auloriza o Poder Executivo a abrir 
especifica". aos Orçamen10s da União, em favor do Senado F& 

Mensagem n'< 559, de 199~N (n'< 1.244/95, deral, crédito suplementar no valor de 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n~< 107, de R$5.200.000,00 (cinco milhões, duzentos mil reais), 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao para os fins que especifica". 
Orçamento 'Fiscal da União, em favor do Ministério Mensagem n'< 566, de 1995-CN (n~ 1.251/95, 
da Justiça, crédito suplementar no valor de na origem) - encaminha o Projeto de Lei n'< 114, 
R$474.717,00 (quatrocentos e setenta e quatro~ mil, de 1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a 
setecentos e dezassete reais), para os fins que es- abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi-
pacifica". nistério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crê-

Mensagem n'<560, de 1995-CN (n'<1.245/95, na dito suplementar no valor de R$160.874.918,00 
origem) - encaminha 0 Projeto de Lei n'< 1 08, de (cento e sessenta milhões, oitocentos e setenta e 
1995-CN, que "autoriza 0 Poder Executivo a abnr ao quatro mil, novecentos e dez" 'to reais), para os 
Orçamento Fiscal da UniãÕ, em favor da Justiça fins que especifica". 
Eleitoral, crédito especial até o limite de R$ Mensagem n'< 567, de 1995-CN (n'< 1.252195, 
201.000,00 (duzentos e um mil reais), para os fins na origem) -encaminha o Projeto de Lei n'< 115, de 
que especifica". 1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Mensagem n'< 561, DE 1995-CN (N"- Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
1.246/95, na origem) -encaminha o Projeto de Lei do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
n'< 109, de 1995-CN, que "autoriza o Poder Execu- Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de 
tivo a abrir os Orçamentos da União, em favor do R$8.814.000,00 (oito milhões, oitocentos e qllatorze 
Ministério da Educação e do Desporto, crédito su- mil reais), para os fins que especifica". 
plementar no valor de R$ 513.902.899,00 (qCi- - Mensagem n'< 568, de 1995-CN (n'< 1.253/95, 
nhentos e treze milhões, novecentos e dois mil, oi- na origem) - encaminha o Projeto de Lei n~< 116, 
!acentos e noventa e nove reais), para os fins que de 1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a 
especifica". abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do 

Mensagem n"562, de 1995-CN(nº-1.247195, na Ministério dos Transportes, crédito suplementar no 
origem) - encaminha o Projeto de Lei no- 110, de valor de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao reais), para os fins que especifica". 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério Mensagem n'< 569, de 1995-CN (nQ 1.254/95, 
da Justiça, crédito especial até o limite de R$ na origem) - encaminha o Projeto de Lei nº- 117, 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), para os de 1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a . 
fins que especifica". abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do 

Mensagem nº- 563, de 199~N (nº- 1.248195, Ministério do. Meio Ambiente, dos Recursos Hídri-
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 111, de cos e. da Amazônia Legal, créditos adicionais no 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao- montante de R$ 47.470.000,00 (quarenta e sete mi-
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério lhões, quatrocentos e setenta mil reais), para os fins 
da Justiça crédito suplementar no valor de R$ que específica". 
8.000.000,00 (oito milhões de reais), para os fins -~ensagem n'< 570, de 1995-CN (nº- 1.255/95, 
que especifica". na origem) - encaminha o Projeto de Lei nº- 118, de 

Mensagem n" 564, de 1995-CN(n" 1.249195, na 1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir 
origem) - encaminha o Projeto de Lei no- 112, de aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao União, em favor do Ministério da Agrirutura, do 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor Abastecimento e da Reforma Agrária, créditos adi-~~ 
dos Ministérios da Previdência e Assistência Social cionais até o limite de R$68.973.398,00 (sessenta e 
e do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ oilo milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos 
6.725.200.000,00 (seis bilhões, setecentos e vinte e e noventa e oilo reais), P{lra os fins que especifica". 
cinco milhões, duzentos mil reais), para os fins que Mensagem no- 571, de 1995-CN (nº- 1.256/95, 
especifica". na origem) - encaminha o Projeto de Lei no- 119, de 

Mensagem n" 565, de 199~N (nº- 1.250/95, 1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei nº- 113, de aos Orçamentos da União, em favor do Ministério do 
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Exército, crédito especial até o limite de 
R$4.071.000,00 (quatro milhões, setenta e um mil 
reais), para os fins que especifica". 

Mensagem n" 572, de 1995-CN (n" 1257/95, 
na origem) ~ encaminha o Projeto de Lei n" 120, de 
199o-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao" 1rçamentos da União, em favor do Ministério da 
Educa~o e do Desporto e do Ministério da Cultura, 
crédito suplementar no valor de R$94.846.151 ,00 
(noventa e quatro milhões, oitocentos e quarenta e 
seis mil, cento e cinqOenta e um reais), para os fins 
que especifica". 

Mensagem n" 573, de- 1995-CN (n" 1.258195, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 121 , de 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
crédito suplementar no valor de R$836.400.000,00 
(oitocentos e trinta e seis milhões, quatrocentos mil 
reais), para as fins que especifica". 

Mensagem n" 574, de 1995-CN (n" 1259/95, 
na origem) -encaminha a Projeto de Lei nº-122, de 
1995-CN, que "autoriza a Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações 
Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do 
Ministério da Fazenda. crédito suplementar no valor 
de R$474.335.035,00 (quatrocentas e setenta e qua
tro milhões, trezentas e trinta e cinco mil, trinta e cin
co reais), para as fins que especifica". 

Mensagem n" 575, de 1995-CN (n" 1260/95, 
na origem) - encaminha a Projeto de Lei n" 123, de 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir 
aos Orçamentas da União, em favor da Ministério da 
Educação e da Desporto, crédito suplementar na va
lar de R$ 40.224219,00 (quarenta milhões, duzen
tos e vinte e quatro mil, duzentos e dezanove reais), 
para os fins que especifica". 

Mensagem n" 576, de 1995-CN (n" 1261195, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 124, âe 
1995-CN, que "autoriza a Poder ExecUtivo a abrir ao 
Orçame_nto Fiscal da União, em favor da Senado Fe
deral, crédito especial até a limite de R$ 28.600,00 
(vinte e oito mil, seiscentos reais), para os fins que 
especifica". 

Mensagem n" 577, de 1995-CN (n" 1.262/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 125, de 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçariiehto Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar 
"'J valor de R$ 3.818.980,00 (três milhões, oitocen-

tos e dezoito mil, nove::entos e oitenta reais), para 
os fins que especifica". 

Mensagem n" 578, de 1995-CN (n" 1.283195, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 126, de 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir 
aos Orçamentos da União, em favor do Ministério do 
Planejarnento e Orçamento, créditos adicionais no 
valor de R$ 1.012.942216,00 (hum bilhão, doze mi
lhões, novecentos e quarenta e dois mn, duzentos e 
dezasseis reais), para as fins que especifica". 

Mensagem n" 579, de 1995-CN (n" 1.284195, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n<> 127, de 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Educação e do Desporto, crédito 
suplementar no valor de R$ 7.198200,00 (sete mi
lhões, cento e noventa e oito mil, duzentos reais), 
para os fins que especifica". 

Mensagem n" 580, de 1995-CN (n" 1265/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 128, de 
1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Educação e do Desporto, crédito suplementar no 
valor de R$ 261.593.687,00 (duzentos e sessenta e 
um milhões, quinhentos e noventa e três mil, seis
cenlos e oitenta e sete reais), para os fins que espe
cifica". 

Mensagem n" 581, de 1995-CN (n" 1.266/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 129, 
de 1995-CN, que "autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da . 
Secretaria de Assuntos Estratégicas, crédito su
plementar no valor de R$ 1.328.000,00 (Hum mi
lhão trezentos e vinte e oito mil reais), para os fins 
que especifica". 

Mensagem n" 582, de 1995-CN (11'- 1.267/95, 
na origem) -encaminha o Projeta de Lei n" 130, de 
1995-CN, que "autoriza a Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor da Ministério 
da Aeronáutica, crédito especial até a limite de 
R$3.800.000,00 (três milhões, oitocentas mil reais), 
para as fins qu especifica". 

Mensagem n" 583, de 1995-CN (nº-
1.268/95, na origem) - encaminha o Projeta de 
Lei n" 131, de 1995-CN, que "autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor de Encargos Financeiros da União -
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fa
zenda, crédito suplementar no valor de R$ 
43.354.580,00 (quarenta e três milhões, trezen-
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tos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e oitenta 
reais),paraosfinsqueespecifica•. 

Mensagem .,o. 584, de 1995-CN (n<t 1.269/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n<t 132, de 
1995-CN, qtJe •autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor 
de R$ 196.000.000,00 (cento e noventa e seis milhõ
es de reais), para os fins que especifica•. 

Mensagem n<t 585, de 1995-CN (n<t 1.270/95, 
na origem) _ encaminha o Projeto de Lei n<t 133, 
de 1995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério do Trabalho, crédito 
suplementar no valor de R$34.484.311,00 (trinta e 
quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro 
mil, trezentos e onze reais), para os fins que espe
cifica". 

Mensagem n<t 586, de 1995-CN (n<t 1.271/95, 
na origem) _ encaminha o Projeto de Lei n<t 134, 
de 1995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade So
cial da União, em favor do Ministério do Traba
lho, crédito suplementar no valor de 
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), para os 
fins que especifica". 

Mensagem n<t 587, de 1995-CN (n<t 1.272195, 
na origem) _ encaminha o Projeto de Lei n<t 135, de 
1995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Rscal da União, em favor do Ministério 
das Relações Exteriores, crédito suplementar no va
lor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), para os 
fins que especifica". 

Mensagem n<t 588, de 1995-CN (n<t 1.273/95, 
na origem) _ encaminha o Projeto de Lei n<t 136, de 
1995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Rscal da União, em favor do Ministério 
da Administração Federal e Reforma do Estado, cré
dito suplementar no valor de R$351.241,00 (trezen
tos e cinqüenta e um mil, duzentos e quarenta e um 
reais), para os fins que especifica". 

Mensagem n<t 589, de 1995-CN (n<t 1.27 4/95, 
na origem) _ encaminha o Projeto de Lei n<t 137, de 
1995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Rscal da União, em favor de Encargos 
Rnailceiros da União _ Recursos sob Supervisão do 
Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite 
de R$31.030.000,00 (trinta e um milhões, trinta mil 
reais), para os fins que especifica". 

Mensagem n" 590, de 1995-CN (n" 1.275195, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 138, de 
1995-CN, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento de Investimento, em favor de diversas 
empresas estatais, crédito suplementar no valor de 
R$ 136. 560.408,00 (cento e trinta e seis milhões, 
qüinhentos e sessenta mil, quatrocentos e oito 
reais), para os fins que especifica". 

Mensagem n" 591, de 1995-CN (n" 1.276/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei 139, de 
1995-CN, que "autoriza o Poder Exeéutivo a abrir 
aos Orçamentos da União, em favor da Justiça Eleito
ral e da Justiça do Distrito Federal e dos, Terri1órios, 
créditos a:ficionais até o limite de R$ 9.081.787,00 
(nove milhões, oitenta e um mil, setecenkls e oitenta e 
sete reais), para os fins que especifica•. 

Mensagem n-< 592, de 1995-CN (n" 1 .278/95, 
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n" 140, 
de 1995-CN, .que •autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade So
cial da União, em favor do Ministéfio da Educação 
e do Desaparto e do Ministério da Cultura, crédito 
suplementar no valor de R$ 319.532.560,00 (trezen' 
tos e dezanove milhões, qüinhentos e trinta e dois 
mil, qüinhentos e sessenta e nove reais), para os 
fins que especifica". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -As Men
sagens que acabam de ser lidas, encaminhando os 
Projetos de Lei n"s 79 a 140, de 1995, que tratam de 
crêâito ao Orçamento vigente, serão despachadas à 
Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e 
Rscalização. 

Nos termos da Resolução n" 2, a Presidência 
estabelece o seguinte calendário, para a tramitação 
dos projetos: 

Dia 22-11: publicação e distribuição de avulsos. 

Dia 30-11 : prazo final para apresentação de 
emendas. 

Dia 5-12: publicação e distribuição de avulsos 
das emendas. 

Dia 15-12: encaminhamento do parecer final à 
Mesa do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presi-
dência recebeu a Mensagem n" 376, de 1995 (n• 
1.280195, na origem), de 16 do corrente, pela qual 
o Presidente da República solicita considerar sem 
efeito a Mensagem n" 370, de 1995 (n• 1.207195, 
na origem), em que submete à apreciação do Se
nado o nome do Doutor Renê Adão Alves Pinto, 
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no 



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 99 

cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, 
representante dos empregadores, no triênio 1995 a 
1998. 

A Mensagem n2 376, de 1995, será anexada 
ao processado da Mensagem n" 370, de 1995, e in
cluída em Órdem do Dia, oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presi
dência comunica ao Plenário que recebeu o Re
curso n211 •. de 1995, interposto no prazo regimen
tal, no sentido de que seja submetido ao Plenário 
o Projeto de Lei do Senado n2 49, de 1995, de au
toria do Senador Pedro Simon, que dá nova reda
ção ao art. 23 da Lei n2 8_.031, de 12 de abril de 
1990, que criou o Programa Nacional de Desesta
tização. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco 
dias úteis, para recebimento de emendas, de acordo 
com o disposto no ar!. 235, 11, c, do Regimento Inter
no, combinado com o art. 42- da Resolução n" 37. de 
1995, do Senado Federal. 

É o seguintB o recurso recebido: 

RECURSON"-11, DE 1995 

Sr. Presidente, 

Nos termos do § 30 do art. 91 do Regimento ln
temo, requeremos que o Projeto de Lei do Senado 
n" 49, de 1995, seja apreciado pelo Plenário do Se
nado Federal. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. -
Hugo Napolelio - Ney Suassuna -Sérgio Macha
do- Elcio Alvares- Romeu Tuma- Geraldo Melo 
- Francelina Pereira - Gerson Camata - Fernan
do Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 12h14min) 

ATA DA 19Q!.SESSÃO NÃO.DELIBERATIVA 
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 1995 

(Publicada no DSF, de 15 de novembro de 1995) 

RETIF/CAÇÕES 

No sumário da ata à página n" 03016, ~ colu
na, no ~em 1.2.4 -Ofícios, 

Onde se lê: 

N• 217/95, da Comissão de Assuntos Econômi
cos, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n2 49, de 1995, que dá nova redação ao art. 
23 da Lei n2 8.031 , de 12 de abril de 1990, que criou 
o Programa Nacional de Desestatização, em reunião 
de 26 de setembro de 1995. 

Leia-se: 

N• 217195, da Comissão de Assuntos Econômi
cos, comunicando a aprovação do Subsmutivo ofe
recido ao Projeto de Lei do Senado n2 49, de 1995, 
que dá nova redação ao art. 23 da Lei n2 8.031, de 
12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional 
de Desestatização, em reunião de 26 de setembro 
de 1995. · · · 

No texto da ata da página n2 03055, de 1• coluna, 

Onde se lê: • 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com 
referência ao ofício que acaba de ser lido, a Presi-. 
dência comunica ao Plenário que, nos termos do arl 
91 §§ 30 eSQ, do Regimento Interno do Senado Fe
deral, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para in
terposição de recurso, por um décimo da composi
ção da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado 
n"s 41, 49, 77, 152, 192, 154, 163, 217 e 202, de 
1995, sejam apreciados pelo Plenário. 

Leia-se: 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os ofí

cios lidos vão à publicação. 

ATA DA 191~SESSÃONÃO.DELIBERATIVA 
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 1995 

(Publicada no DSF, de 17 de novembro de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

No texto da MENSAGEM N• 373, DE 1995, na 
página n" 03200, 2• coluna, 

Onde se lê: 

... Vossas Excelências o nome do Doutor Rider 
Nogueira de Br~o. Juiz do Tribunal Regional do Tra
balho da 8' Região, ... 

Leia-se: 

... Vossas EXcelências o nome do Doutor Rider 
Nogueira de Brno, Juiz Togado do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8' Região, ... 
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Ata da 193ª Sessão Não-Deliberativa,. 
em 20 de Novembro de 1995 

1 ª- Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey e José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exerclcio, Senador Na
bor Júnior, procederá à leitüra do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDI ENTE 

AVISO DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 1.026/95, de 1 o do corrente, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n2 1.270, 
de 1995, de informações, do Senador Ernandes 
Amorim. 

As informações foram encaminhadas 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFICIO DO DIRETOR-GERAL DO 
SENADO FEDERAL 

SJNO., de 13 do corrente, referente ao Requeri
menlo n2 1268, de 1995, de informações, do Sena
dor Romero Jucá. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECERES 
PARECER N2 755, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania sobre o RQS n2 1.076, 
de 1995 

Relator: Senador Ney Suassuna 

1 - Relatório 

Nos termos do art. 222, § 12, do Regimento 
Interno do Senado Federal, vem a exame da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania o Re
querimento n2 1.076, de 1995, de autoria do Sena
dor Gilberto Miranda, que propõe um "voto de 
apl&uso pelos 7D(setenta) anos do jornal O Glo
bo ... 

li-Voto 

A hislória dos meios de comununicação se ins
creve na própria hislória da consolidação do regime 
dernócrático, representada no respeito pela liberda
de de informação e de opinião junto à sociedade. 

Nesses setenta anos de existência, O Globo 
se consolidou não apenas por sua credibilidade pe
rante o leitor, mas também pela variedade de suas 
seções, pela qualidade editorial e pelo irreparável 
tratamento jornalístico conferido quando da elabora
ção da matéria 

O acolhimento de opiniões divergentEs é outra 
marca que sempre o caracterizou como órgão de im
prensa preocupado com o pluralisino inerente à in
terpretação da noticia, sem dar guarida a posições 
unilaterais e facciosas. 

Por essas razões, e em nome do contínuo re
conhecimento da impofãncia do papel da imprensa 
como norteadora da atuação do Legislativo e das 
demais instituições democráticas, o voto é peio aco
lhimento ao Requerimento n2 1.076, de 1995. 

Sala da Comissão, em 8 de novembro de 
1995. -!ris Rezende, Presidente- Ney S~una, 
Relator - Jefferson Peres - Romeu Tuma - Eoer
narclo cabrai-José E. Outra- Francellno Pereira· 
-Pedro Simon- Ademir Andrade - Josaphat Ma
rinho- José Bianco- Ramez Tebet 

PARECER N2 756, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n2 43, de 1995, que "Altera o 
art 46 da Constituição Federar·. 

Relator: Senador José Eduardo Outra 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão, para exame, a proposta 
de emend<!i à Constituição em epígrafe que tem 
como objellvo fixar um mandalo senatorial de oito 
anos para ex-presidentes da República, que tenham 
exercido, integralmente o cargo, na legislatura ime
diatamente seguinte ao término do mandato presi
dencial. 
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O ilustre aulor da PEC em análise, em sua jus
tificação, argumenta que a proposta • ..• visa fazer 
com que a partir da aprovação desta. os presidentes 
que deixarem o Governo da República, logo após o 
cumprimento do mandato, venham a ser membros 
do Senado; onde poderão aplicar a grande e valiosa 
experiência que adquiriram após o exercício dos 
mais altos cargos políticos da Nação'. 

Acrescenta, ainda, o aulor que " ••• a proposta 
tem o mérito de ensejar ao 1 ~ Mandatário do País 
condições de exclusiva dedicação para com os gran
des problemas nacionais, porquanto, ao eliminar a 
possibilidade de enventuais pressões político-parti
dárias das bases estaduais a que estiver I igado, pro
porciona-lhe tranquilidade quanto a sua permanên
cia na vida pública após o exercício do mandato pre
sidencial. Mandato aliás obtido coin o voto majoritá
rio de milhões de brasileiros e em cuja consagração 
se encontra a justificativa da legitimidade de tal in
vestidura'. 

II-Voto 

Inspirada em parte no que ocorre em outros 
pariamentos, principalmente no da Itália, onde existe 
o cargo de senador vitalício, a proposta não trata de 
assunto que mobi)ize a opinião pública brasileira. Na 
República Italiana o Senado tem suas especificida
des, pois além de ter ex-presidente vitalício, o Presi
dente tem poderes para nomear cinco cidadãos para 
exercer o cargo de senador vitalício, desde que es
ses tenham prestado relevantes serviços à Pátria 
Como se vê, a República Italiana, por questões in
trínsecas a sua casa senatorial, mantém peculiarida
des que s6 encontram respaldo no velho continente. 
Não obstante essa questão da corrçosição dos 
membros do Senado, não podemos fazer nenhuma 
comparação com a realidade brasileira, haja vista 
que o poder de legislador do Senado aqui é bastante 
amplo, ao contrário do que ocorre na Itália onde 
existe restrição à competência legislativa Sendo as' 
sim, o fato de existirem senadores que não foram 
eleitos não tem muita relevância para aquele pais, 
pelo simples fato de se tratar de um órgão com ca
racterísticas mais consultivas do que legislativas, ao 
contrário do nosso Senado. 

A prática de eleições diretas em todos os ní
veis vem habituando a população ao rito democráti
co de modo que se toma difícil admitir a existência 
de qualquer exceção às suas regras. Ainda está viva 
na memória do eleitor a figura do "senador biOnico' 
que surgiu efemeramente já nos princípios da aber
tura democrática durante o governo do General Er
nesto Geisel A rejeição da opinião pública a tais se-

nadares era bastante forte, tendo em vista a dificul
dade para compreender que alguns senadores não 
precisavam stbmeter-se ao crivo do eleitor. 

Embora não seja este o caso da presente pro
posta, pois é seu objetivo conceder um mandato se
natorial a ex-presidente da República, não há como 
não fazer uma associação com a situação supracita
da. Ademais, numa situação hipotética, um presi
dente que terminasse seu mandato no Executivo 
com níveis de popularidade muito nins, não contaria 
com a simpatia da opinião plblica para ocupar uma 
cadeira no Senado Federal. 

Por outro lado, tratendo-se de um ex-presiden
te é provável que tenha melhores condições para 
obter sua candidatura por seu Estado e também que 
tenha boas possibilidades em uma disputa eleitoral 
em razão de ter seu nome em evidência nos meios 
de comunicação, além de poder contar com condiçõ
es privilegiadas para estabelecer COrJllromissos elei
torais visando .a sua eleição. Assim, é possível que 
se possa contar com a experiência de um ex-gover
nante no Senado Federal pelos meios atualmente 
previstos na atual Constituição, como o exemplo re
cente do ex-Presidente José Samey, sem que haja 
necessidade de se alterar a legislação pertinente. 

Por conseguinte, ao nosso ver, a proposta em 
tela não mostra ser capaz de aperfeiçoar nossas ins
titúções políticas. Entendemos até que ela, ao esta
belecer uma exceção para eleições diretas a cargos 
legislativos, insere uma novidade perturbadora ao 
processo político cuja tendência é fortalecer e me
lhorar os aspecios relativos à representação política 
dos cidadãos. 

Pedimos vênia ao Dustre proponente desta 
PEC para desconsiderar o argumento de que o Pre
sidente jã se submeteu ao crivo da vontade popular 
por ocasião de sua eleição para Primeiro Mandatá
rio. O eleitor quando vota em um candidato a um 
cargo não significa necessariamente que o esteja 
aprovando para quakjuer outro cargo ~letivo, ainda 
mais quando esses cargos possuem atribuições 
bastante distintas. 

Ainda, devemos alertar que a proposta em 
análise está com problemas de redação em seu § 
4", a ser acrescentado ao arl 46 do texto constitu
cional, visto ser nítida a conclusão de que se queria 
dizer exatamente o oposto do que foi dito. Naquele, 
dispositivo diz-se que somente o Presidente da Re
pública que tenha exercido integralmente o cargo te
ria direito à vaga senatorial, 'salvo se o tiver renun
ciado ou se tiver sido impedido de exercê-lo em vir
tude do disposto no arl 86'. Ora, a exceção ressai-
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tada tem o efeito de incluir esses casos de não-con
clusão do mandato presidencial na regra geral de 
cumpr:imento integral do mandato. 

Se tal problema é facilmente sanável com uma 
emenda à proposta em comento, seu conteúdo ma
terial todavia, não o é, pois pretende inovar caracte
rísticas da vida política brasileira que muito provavel
mente não encontram respaldo na população, no 
Congresso Nacional, ou no meio jurídico. Tal consta
tação pode ser comprovada pela ausência de maté
rias em tramitação a esse respeito nesta Casa con
gressual ou estudos doutrinários recentes que des
taquem esse assunto ou ainda de circulação dessas 
idéias nos meios jornalísticos. 

Por fim, há que se ressaltar que o momento 
político por que estamos passando faz com que a 
apresente proposição seja totalmente descabida 
UM dos grandes questionamentos em que se de
bruçam os pariamentares no Congresso Nacional, 
em especial no Senado Federal, refere-se a questão 
dos s4)1entes de Senadores. A legislatura passada 
chegou ao seu fim com quase 30% (trinta por cento) 
das cadeiras do Senado ocupadas por. suplentes 
que não se elegeram pelo voto direto, mas sim como 
apêndice verdadeiros candidatos. 

Diante deste quadro, e na tentativa de corrigir
mos tal distorção subscrevi juntamente com toda a 
bancada do Partido dos Trabalhadores, um Projeto 
de Lei em que prevê eleições para s~lente de Se
nador. A principal razão que nos levou a esta elabo
ração legislativa foi querermos que todo aquele que 
viesse a exercer um cargo eletivo, tivesse a legitimi
dade conferida e comprovada através do voto. Das
tarte, seria uma contradição desta Casa admitir que 
tenhamos um Senador que não passou pelo crivo da 
vontade popular. 

Querer impor perante a sociedade brasileira um 
"representante" parlamentar que não foi votado para o 
exercício do cargo que terá titularidade, é tão inconce
bível quanto àqueles velhos Senadores do tempo da 
ditadura que não tinham a menor legitimidade. 

Diante do exposto que, mérito somos contrário 
à aprovação desta PEC, apesar de não haver óbices 
do ponto de vista constitucional ou regimental. Res
satte-se porém a falta redacional apontada que pre
judica seu conteúdo. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
- Presidente, fris Resende - Relator, José Eduar
do DU1ra - Ney Suassuna -Jefferson Peres- Ro
meu Tuma - Francelino Pereira -Adem Ir Andra
de -Bernardo Cabral -José Bianco- Ramez Te
bet-Pedro Simon- Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Foi encaminhado à publicação parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, concluin
do pelo acolhimento do Requerimento nQ 1.076, de 
1995, do Senador Gilberto Miranda, que propõe 
um voto de aplauso pelos setenta anos do jornal O 
Globo. 

O requerimento constará da Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

S~licy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador José Eduardo Outra, Sr% e 
Srs. Senadores, de todo o Brasil, hoje, e em todo o 
Brasil, para rememorar os 300 anos da morte de 
Zumbi de Palrgares, reúnem-se os negros, os seus 
descendentes, os descendentes dos quilombos de 
Palmares, os descendentes daqueles que foram es
cravos; reúnem-se todos aqueles solidários aos ne
gros, para expressar o quanto os ideais de Zumbi de 
Palmares, 300 anos depois, vivem com extraordiná-
ria intensidade. _ 

Defronte ao Congresso Nacional, neste mo
mento, estão brasileiros de todo o País, dizendo o 
quão importante é resgatar o direito à cidadania de 
todos os brasileiros e, em especial, daqueles que, 
por tanto tempo, arrancados de sua terra natal, a 
África, vieram para o Brasil contra sua vontade, nos 
navios negreiros, acorrentados, para aqui serem es- · 
cravos, para aqui trabalharem 16 ou 20 horas por 
dia sem receberem qualquer tipo de remuneração 
que não fosse um teto inadequado, uma alimenta
ção inadequada, que fazia com que a expectativa 
média de vida dos escravos fosse pouco além dos 
30 anos. 

Felizmente os negros em todo o Brasil lutaram 
para que a história fosse reescrita e recontada. Por
que no tempo em que estávamos - a minha geração 
e as gerações recentes - na escola primária, como 
era chamada no meu tempo, ou no primeiro grau ou 
mesmo no segundo grau e na universidade, não se 
ensinava, a não ser com breves passagens, a impor
tàncla dos quilombos como o dos Palmares e a sua 
luta de mais de 120 anos. 

Zumbi e seus companheiros foram à Serra 
da Barriga, no Estado de Alagoas, lugar de refú
gio dos escravos que. nas usinas e nas fazendas 
do Estado de Alagoas ou de Pernambuco, viviam 
em condições inumanas de exploração. E ali se 
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reuniam para celebrar os cultos de sua tradição, 
aprendidos na África. 

Para ali foram também pessoas de outras ra
ças que viviam no Brasil, como índios, brancos, ju
deus e negros, onde criaram uma sociedade soli
dária e fraterna. Mas as autoridades da época re
solveram reprimir com violência os quilombos de 
Palmares. O bandeirante Domingos Jorge Velho, 
com alguns "paulistas", formando uma tropa de 
mais de 7 mil soldados, para lá foram dizimar os 
quilombos. 

Zumbi conseguiu tugir e, por um longo tempo, 
ficou fora do alcance dos que queriam destruir seus 
ideais, sobretudo de liberdade. Mas, em 20 de no
vembro de 1695, acabou sendo morto e seu corpo 
esquartejado, para que fosse castigado !! humilhado. 

Mas eis que se resgata a sua memória. E 
nada mais justo do que, hoje, a Câmara dos Deputa
dos, em sessão especial que se reaiiza neste mo
mento e o Congresso Nacional, em sessão solene 
logo mais às 18h30min, se rememorar a história e 
se prestar uma homenagem a Zumbi em seu tercei
ro centenário de morte. Tudo feito principalmente 
por iniciativa da Senadora Benedita da Silva, do De
putado Paulo Paim e tantos outros. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, neste 
último final de semana a Revista lstoÉ, a Revista 
Veja e pralicemente todos os jornais, a grande im
prensa, publicaram o conteúdo de conversas telefõ.. 
nicas entre o Sr. Embaixador Júlio César Gomes 
dos Santos e o Sr. José Afonso Assumpção, Presi
dente da Líder e representante da Raytheon no Bra
sil, empresa que está por concluir um contrato sobre 
o Projeto Sivam. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores: 
1. As cinco mensagens relativas à solicitação de 

autorização para que a União contratasse operações 
de crédito externo no valor de US$1,275 bilhão para 
utilização na implantação do Projeto SIVAM deram en
trada no Senado Federal em 21 de novembro de 1994. 

2. As mensagens foram remetidas na mesma 
data à Comissão de Assuntos Econômicos, sendo 
nomeado Relator o Senador Gilberto Miranda. O Pre
sidente da CAE era, à época, o Senador João Rocha. 

3. No dia 19 de dezembro, o Senador João Ro
cha apresentou requerimento à Mesa pedindo pror
rogação por mais 15 dias, para que as Mensagens 
do SIVAM continuassem na CAE. · - - ·· -

4. No dia seguinte, 20 de dezembro de 1994, o 
Senador João Rocha apresenta requerimento reti
rando seu pedido de prorrogação de prazo para as 
Mensagens. 

5. No dia 21 de dezembro de 1994, é apresen
tado requerimento de urgência para apreciação pelo 
Plenário das referidas Mensagens. 

6. O dispositivo utilizado para requerer a urgên
cia foi o art 336, alínea a, do Regimento Interno do 
Senado Federal. Tal dispositivo apenas havia sido 
usado uma única vez (em nosso entender de forma 
errada) no início do segundo semestre de 1994, 
para forçar a apreciação, pelo Plenário, de Mensa
gem que solicitava a autorização do Senado para 
que ·a União contratasse· operação de crédito para a 
Marinha reequipar-se. No dia 21/12/94, novamente a 
alínea a do art 336 estava sendo utilizada. Esta alí
nea só deveria ser evocada quando a matéria em 
questão envolvesse perigo para a segurança nacio
nal ou fosse para atender a casos de calamidade 
pública. Hoje, transcorridos onze meses, pode-se 
comprovar que tanto eu - Senador Eduardo Suplicy -
quanto o Senador José Paulo Bisol tínhamos razão 
e a matéria não se encaixava no dispositivo regi
mental. 

Na ocasião, houve o empenho dos Srs. Líderes 
e do próprio Relator, Senador Gilberto Miranda,- no 
sentido da aprovação do Projeto SIVAM, ainda que 
eu próprio e o Senador José Paulo Biso! tivéssemos 
levantado que, para o Senado Federal autorizar um 
empréstimo envolvendo uma quantia da ordem de 
US$1,4 bilhão, que ao longo de 15 anos poderia rep
resentar um dispêndio da ordem de US$2,8 bilhões, 
conforme estava na própria demonstração financeira 
dos documentos que tínhamos em mãos, aquilo pre
cisava ser objeto de muito maior atenção por parte 
do Senado. 

Mas houve como que um rolo compressor. E, 
na ocasião, o então Senador-Relator incluiu no pro
jeto de resolução que só se poderia autorizar aquela 

· operação de empréstimo se fosse feita com a em
presa Raytheon e tivesse, como empresa integrado
ra, a Esca. 

Na ocasião, nós questionávamos a razão de 
não ter havido licitação pública, primeiro, para o pró
prio Projeto SIVAM. O Governo, através de autorida
desdaépõca, do então Ministro da Aeronáutica e do 
Ministro da SAE, explicou que o assunto foi conside
rado de segurança nacional e que havia convidado e 
exposto a inúmeras embaixadas de países amigos 
os dados relativos ao SIVAM. Então, finalmente, na 
reta final ficaram os-projetas americano da Rayt
heon e francês da Thompson. Mobilizaram-se, in
clusive, o Presidente da França, François Miterrand, 
e Bill Clinton, dos Estados Unidos, por meio de men
sagens e diálogo direto com o Presidente da Repú-
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blica. O Secretário do Comércio, Ronald Brown, es
teve no Brasil, quando falou da importância para os 
Estados Uroidos do Projeto SIVAM: Era uma das 
principais prioridades - eu próprio ouvi do Secretário· 
do Comércio dos Estados Unidos essa afirmação 
naquela opôrtunidade. 

Na época, levantamos algumas questões tais 
como: se não seria mais barato utilizar outro meca
nismo, outra forma técnica, porque tínhamos noticia 
de que se avançava no mundo a tecnologia nessa 
área, sobretudo com a utilização de satélites em 
combinação com radares modernos. 

Houve todo um empenho extraordinário aqui 
dentro para se votar. Eis que, após a aprov~rção, 
surgiram notícias relativas a irregularidades cometi
das pela empresa ESCA, que não cumpriu suas ob
rigações junto à Previdência e acabou sendo afasta
da_ 

Posteriormente ao afastamento da ESCA, o 
projeto de resolução em seus termos estava invali
dado. O Governo, então, teve que mandar novo pro
jeto de resolução e assim o fez no início deste se-
mestre. . 

Diante das irregularidades, sobretudo relativas 
à questão da ESCA, junto com mais 19 Senadores, 
apresentei, no início do ano, projeto de resolução 
que anulava aquelas resoluções autorizativas de 
contratação de crédito para o SIVAM. Entretanto, a 
Casa tem feito o possível para protelar sua aprecia
ção. 

O Presidente da CAE, este ano, é o Senador 
Gilberto Miranda, que avocou, tembém para si, ser 
Relator tanto do novo projeto de resolução relativo 
ao SIVAM enviado pelo Governo e que não se refere 
mais à ESCA, quanto do projeto de resolução que 
anula aquele outro assinado por 20 Srs. Senadores. 

O conteúdo da conversa entre o Embaixador, 
que era Chefe do Cerimonial do Palácio do Planalto 
até semana passada, Sr. Júlio César Gomes dos 
Santos e o Sr. José Afonso Assumpção é extrema
mente grave. Assim, Sr. Presidente, é necessário 
que o Senado, o quanto antes, ouça o depoimento 
de ambos. A propósito, passarei ao Presidente da 
Comissão de Assuntos Econõmicos dois requeri
mentos assinados também pelos Senadores José 
Eduardo Outra e Lauro Campos - nós três somos 
membros da CAE -, nos seguintes termcis: -

"Requeremos, nos termos do art 90, 
incisos V, IX e X, do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam convocados o Sr. 
Embaixador Júlio César Gomes dos Santos 
e o Sr. José Afonso Assumpção para pres-

tar, perante a Comissão de Assuntos Econõ
micos, esclarecimentos sobre suas partici
pações no sentido de apressar a aprovação 
do Projeto de Resolução que dispõe sobre o 
financiamento do Projeto SIVAM. 

A revista lstoÉ de 22 de novembro do corrente 
e a revista Veja n" 47, ano 28, bem como jornais do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e outros Estados 
publicaram cópia do relatório elaborado pela Polícia 
Federal em que, a partir de grampo telefónico autori
zado judicialmente, o Sr. Júlio César Gomes dos 
Santos, em conversações com o Sr. José Afonso 
Assumpção, expressa sua intenção de, graças a seu 
cargo, encontrar-<>e com parlamentares, visando 
apressar a tramitação, no Senado Federal, de proje
to que dispõe sobre o financiamento do Projeto SI
VAM. Numa das conversas telefõnicas, o Embaixa
dor indaga do Sr. Assumpção se ele já pagou a um 
Parlamentar que, segundo ele, estaria dificultando a 
aprovação do projeto. 

Considerando a gravidade da afirmação e con
siderando que esta Casa do Congresso vem _convo
cando todas as pessoas que de alguma forma têm 
interesse no Projeto SIVAM, cremos ser de grande 
importância a aprovação deste requerimento para 
que os Srs. Senadores possam melhor analisar o re
ferido projeto•. 

Também apresentamos outro requerimento 
nos seguintes termos: 

"Requeremos, nos termos do art90 do 
Regimento lnterrio do Senado Federal, seja 
solicitada à Polícia Federal cópia do relatório . 
onde consta a degravação das conv<~rsas 
telefónicas obtidas a partir de grampo colo
cado nos aparelhos n"s (061) 248-06.1 O e 
(061) 986-2f27, por autorização judicial. É 
essencial termos esse relatório para melhor 
analisar a real necessidade do referido fi
nanciamento•. 

Gostaria de transmitir à Casa que, no último 
sábado, conversei com o Senador Gilberto Miranda, 
e lhe expus minha preocupação diante desses fatos, 
relativamente ao que havia sido publicado das con
versas telefónicas. Informei a S. Exª que estava dis
posto a apresentar, hoje, estes requerimentos para 
que o Embaixador Júlio César Gomes do Santos e o 
Sr. José Afonso Assumpção comparecessem à 
Casa Nessa ocasião, o Senador Gilberto Miranda 
me disse que apoiaria os requerimentos porque ava
liava ser importante que esses senhores estivessem 
aqui o quanto antes. Aleguei, inclusive, ser funda-
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mental que o depoimento de ambos sejam realiza
dos ainda nesta semana Ponderei também ao Se
nador que, uma vez que é citado no diálogo, seria 
prudente que S. Ex• não presidisse a reunião, para 
que não holNesse qualquer intimidação por parte do 
depoente. • 

Reitero que considero essa uma atitude que viria 
facilitar a defesa do próprio Senador Gilberto Miranda 

Se tivesse ocorrido a hipótese de qualquer pa
gamento a um Senador para apressar a votação, 
isso significaria um ato grave que feriria o decoro 
parlamentar e deveria ser objeto de atenção do Se
nado Federal, do Congresso Nacional. Coloquei a 
hipótese e ela foi registrada pela imprensa 

O Senador Gilberto Miranda, ontem, pelo que 
leio nos jornais, pelo que me transmitiram jornalis
tas, resolveu fazer um ataque, com grande destem
pero verbal, a minha pessoa, com inúmeras impreci
sões factuais, por exemplo, referindo que este Sena
dor votou contra os interesses de São Paulo ao vo
tar contra a aulorização de financiamento para des
poluição do Rio Tietê. Essa afirmação é incorreta; 
votei favoravelmente, antes, porém, chamando a 
atenção pata o procedimento que ccorria- oo Senado 
Federal, porque o próprio Banco Central, no seu pa
recer, chamava a atenção para o fato de o Governo 
do Estado de São Paulo não estar cumprindo, rigo
rosamente, aquilo que era a própria resolução do 
Senado, no que diz respeito ao financiamento. 

O Senador Gilberto Miranda fez outros ataques 
de natureza pessoal que também não guardam qual
quer sentido. Referiu-se às empresas de minha fa
mma como se fossem de minha responsabilidade. 
Acredito que saiba S. ExS, o Senador Gilberto Miran
da, que não tenho nenhuma relação de propriedade 
acionária ou de responsabilidade, já há muitos anos, 
desde as gerações de minha mãe e meu a.~ô, com 
respeito às Indústrias Reunidas F. Matarazzo. Não 
poderei, portanto, responder por algo que não tenho 
qualquer responsabilidade direta, tampouco qual
quer benefício por eventual procedimento indevido. 

Aliás, é de minha autoria projeto segundo o 
qual deve-se publicar a lista de inadimplentes junto 
aos organismos públicos e à Previdência Social. Sou 
inteiramente favorável, seja com respeito à empresa 
de minha tamma ou de qualquer outra empresa de 
familiares, que sempre haja transparência total e o 
maior rigor para procedimentos. 

Louvo a atitude do Senador Gilberto Miranda 
de ter-se disposto a esclarecer todo e qualquer fato. 

· É importante que possamos aqui travar um diálogo 
com muito resp_eíto. Espero que S. Ex" venha para a 

tribuna do Senado dialogar com seus Colegas e co
migo próprio num clima do mais alto respeito, por
que só assim, com transparência total dos fatos, po
deremos aprofundar o exame do Projeto SIVAM. 

Quero registrar que está aqui o Deputado Ja
ques Wagner, que foi testemunha do diálogo que ti
vemos com o Presidente Fernando Henrique Cardo
so, quando da audiência com o Presidente José Dir
ceu, do Partido dos Trabalhadores. Nessa ocasião, 
o próprio Presidente da República demonstrou que 
estranhava o procedimento diferente adotado pelo 
Senador Gilberto Miranda. 

Eu próprio afirmei ao Senador Gilberto Miranda 
que, se for pàra examinar em profundidade, seja nos 
Estados Unidos, seja na Rússia, seja na Ucrânia, 
tudo o que diz respeito ao Projeto SIVAM, sou favo
rável a que o Senado pague as despesas de viagem 
de S. Ex•; se, porventura, houver qualquer interesse 
partictiar, é outro assunto. Portanto, se for para rea
lizar trabalho de interesse público, para que o Brasil 
não gaste mal tamanha soma de recursos, sou a fa
vor de uma investigação detalhada; se for essa, efe
tivamente, a intenção, creio que deva ter a colabora
~omiobaedequalquecoulrPSenador._ -·~~ ~~ -~ 

Sr. Presidente, eu gostaria de registrar a pre
sença, na tribuna de honra do Senado, da Sr" Mãe 
Silvia de Oxalá, que se encontra em Brasma, como 
uma das ilustres representantes da comunidade ne
gra no Brasil, para as festividades em homenagem 
aos trezentos anos de Zumbi dos Pai mares. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.450, DE 1995 

Brasilia, 14 de novembro de 1995. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, ~ 
Os signatários, Senadores pelo !:súido do 

Acre, encaminharam, em 16 de agosto de 1995, re
querimento, posteriormente, numerado como 1.175, 
de 1995, à deliberação da Mesa No documento, 
eram solicitadas informações ao Ministro da Fazen
da sobre "os motivos de apreensão" do Boeing -
727, pertencente às empresas das quais é cc-pro
prietário o Governador do Estado do Acre, Sr. Oneir 
Cameli, bem· como sua carga, comprovadamente 
desacompanhada da documentação fiscal e .adua
neira indispensável. No mesmo período, eram co
bradas também informações sobre "as primeiras in
vestigações sobre os ii ícitos eventualmente cometi- · 
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dos, os resultados já colhidos pelas mesmas e a 
identificação dos seus responsáveis". 

2. A resposta do Senhor Ministro, encaminhada 
através do Aviso no. 948, de 19-10-95, negava as in
formações solicitadas, sob a alegação de que as 
mesmas e5tariam acobertadas pelo "sigilo fiscal" 
(anexo 1). 

3. Desde o primeiro momen1o, a alegação do 
Senhor Ministro nos pareceu despropositada, inclusive 
porque os falos estão ind"ISCI.tivelmente dentro da es
fera de fiscalização do Congresso Nacional, além de 
serem p(illicos, notórios e objeto de ~fssima cober
!Lia dos principais velctJos da imprensa do Pais. 

4. Em atendimen1o a solicitação nossa (anexo 
li), o douto Advogado-Geral do Senado Federal ana
fisou as peças do Processo, desde o Requerimen1o 
inicial até a resposta do Senhor Ministro, concluindo 
(anexo III) que •as informações requeridas ( ••• ) não 
versam sobre a siluação econômica ou financeira de 
contribuintes ou terceiros•, "também não se referem 
à natureza nem ao es1ado dos negócios ou ativida
des de pessoa determinada", trata-se de matéria re
lativa •a notfcia veiculada pela imprensa•, "não se 
acha no êniJito da que é resguardada pelo sigilo fis
cal", nem consta do Regulamento Aduaneiro (Decre
to no. 91.030, de 5-3-95). 

5. A informação da Advocacia-Geral do Sena
do Federal conclui que •a resposta do Senhor Minis
tro da Fazenda. sem remissão a qualquer tex1o legal 
que· a justifique, não encerra o assun1o" e recomen
da •a reiteração do Requerimento•. 

À vista das judiciosas e sólidas apreciações ci
tadas, empenhados no pleno cumprimento de nossa 
missão Constitucional de Senadores da República e, 
partiruarmente, no bem-estar e na dignidade do 
povo do Estado do Acre, apresentamos novamente 
o Requerimento em apreço, encarecendo que seja 
processado com urgência e prioridade por se tratar 
de reiteração decorrente de descumprimento por 
parte da autoridade solicitada 

Brasma, 20 de novembro de 1995. - Senador 
Nabor Júnior - Senadora Marina Silva - Senador 
Flaviano Melo. 
AVISO III" 948/MF 

Brasília, 19 de outubro de 1995. 
À Sua Excelência o Senhor 
Senador Odacir Soares 
Primeiro Secretário do Senado Federal 
Brasllia - DF: 

Senhor Primeiro Secretário, 
Refiro-me ao Ofício no. 1.245 (SF), de 20-9-95, 

dessa Primeira-secretaria, por intermédio do qual foi 

remetida, para exame e manifesiação, cópia do Re
querimen1o de Informação no. 1.175/95, de autoria 
dos Exnl's Srs. Senadores Nabor Júnior, Flaviano 
Melo e Marina Silva, sobre a apreensão do Boeing 
727 pertencente a Empresa TCA - Tropical Air1ines, 
no Aeroporto Internacional de São Paulo. 

A propósito, esclareço a Vossa Excelência 
que a Secretaria da Receita Federal encontra-se 
impossibilitada de prestar as informações solicita
das pelos ilustres parlamentares, tendo em vista 
tratar-se de matéria protegida pelo instituto do sigi
lo fiscal, conforme Memorando SRF/GAB no. 1.729, 
de j 8-1 0-95. 

Atenciosamente, - Pedro Sampaio Malan, Mi
nistro de Estado da Fazenda 

MINISnORIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

MEMORANDO SRF/GAB 111"1.729 

Brasma, 18 de outubro de 1995. 
Ao Sr. Chefe da Assessoria de Assuntos Parla-

mentares 
do Ministério da Fazenda 

.Assunto: Encaminha Resposta 
· Em iesposta ao Memorando no. 2.097, por meio 

do qual V. & encaminha o Requerimento de Infor
mação no. 1.175/95, de autoria dos Exmºs Senhores 
Senadores Nabor Júnior, Flaviano Melo e Marina Sil
va, sobre apreensão de aeronave no Aeroporto In
ternacional de São Paulo, cumpre-me esclarecer-lhe 
que as informações solicitadas estão protegidas pelo 
sigilo fiscal. 

Atenciosamente, - Everardo Maciel, Secretá- · 
rio da Receita Federal. 

Bras ma, 1 ~ de novembro de 1995 
A Sua Senhoria 
O Senhor Doutor Tereso de Jesus Torres 
Digno Dire1or da Advocacia do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Diretor, 
Solicito a Vossa Senhoria uma análise técnico

jurídica do Requerimen1o no. 1.175, de 1995, princi
palmente no que tange à alegação do Ministro da 
Fazenda, para não prestar as informações ali solici-

. tadas, de que as mesmas estariam "protegidas pelo 
sigilo fiscal". 

Trata-se de assunto fartamente noticiado pela 
imprensa e obje1o de sucessivas entrevistas e decla

-rações, inclusive de autoridades ligadas ao próprio 
Ministério da Fazenda e, o que é mais importante, 
envolve campo de competência precípua do Poder 
Legislativo, fiscal da Administração Pública 
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O parecer ora solicitado a Vossa Senhoria de
verá, SMJ, alimentar a reiteração do pedido de infor
mações, importantes e indispensáveis para o bom 
cumprimento das obrigações parlamentares. 

Atenciosamente,- Senador Nabor Júnior. 
INFORMAÇÃO W482195-ASF 
Ofício siri>- do Senador Nabor Júnior 

RequerimeniD de informações. Sigi
lo fiscal não caracterizado. 

Senhor Senador: 
Em atenção ao pedido contido no seu Oficio 

em referência, procedemos à análise técnico-jurídica 
do Requeriimento n2 1.175.- de 1995, a ele anexo, 
tendo concluído o que segue: 

1) as informações requeridas ao Senhor Minis
tro da Fazenda não versam sobre a situação econô
mica ou financeira de contribuintes ou de terceiros; 

2) também não se referem à natureza nem ao 
estado dos negócios ou atividades de pessoa deter-
minada; · 

3) trata-se de saber, apenas, ocorrências vin
culadas a notícia veiculada na impre!)Sa sobre 
apreensão de aeronave e sua carga, ou seja: 

a) os motivos da apreensão; 
b) as primeiras investigações sobre o eventual 

ilícito; 
c) a identidade dos responsáveis; 
4) a matéria não se acha no ãmbito da que é 

resguardada pelo sigilo fiscal previsto no art 198 do 
Código Tributário Nacional, verbis: 

"Art. 198. Sem prejuízo do disposto na 
legislação criminal, é vedada a divulgação, 
para qualquer fim, por parte da Fazenda Pú
blica ou de seus funcionários, de qualquer 
informação, obtida em razão do ofício, sobre 
a situação econômica ou financeira dos su
jeitos passivos ou de terceiros e sobre a na
tureza e o estado dos seus negócios ou ati
vidades." 

5) no Regulamento Aduaneiro aprovado pelo 
Decreto n" 91.030, de 5 de março de 1988, não 
consta previsão de sigilo para operações da espé-
cie; 

6) por conseqüência, entendemos que a res
posta do Senhor Ministro da Fazenda, sem remissão 
a qualquer texto legal que a justifique, não encerra o 
assunto; 

7) numa decisão conciliatória, recomendamos 
a reiteração do Requerimento. 

Brasília, 8 de novembro de 1995. - Tereso de 
Jesus Tonres, AdvogadcrGeraL 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo DLtra) - A 
Presidência defere o pedido de reiteração das informa
ções contidas no Requerimenlo n2 1.175, de 1995. 
. O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 
Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofí
cio ri' S/61, de 1995 (ri' 3.142195, na origem), solicitan
do, nos tennos da Resolução n" 11, de 1994, do Sena
do Federal, autorização para que o Governo do Estado 
de Minas Gerais possa emitir Letras Financeiras do 
T eso~.ro do Estado de Minas Gerais - LFTMG, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
do Estado, vencivel no 12 semestre de 1996. 

A . matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 
Presidência recebeu do Ministério da Fazenda o Aviso 
ri' 1.039195, de 16 do corrente, encaminhando, nos 
termos do art. 32 da Resolução ri' 87, de 1994, o pri
meiro relatório da execução do Programa de Emissão 
e Colocação ~ Tí!Uos de responsabilidade do T esot.f-
ro Nacional no exterior, referente à emissão, em 31 de 
maio de 1995, de oitenta bilhões de ienes, no Japão, e 
à emissão, em 21 de junho de 1995, de um bilhão de 
marcos aiernães, na Alemanha 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n2 112. de 1994, vai à Comissão 
de Assuntos Econõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
A Presidência, nos termos do art. 41 do· Regimen
to Interno, defere a solicitação contida no proces
so Diversos ri' 122. de 1995, dada a impossibilida
de de o Plenário deliberar em tempo hábil sobre a 
matéria 

Fica o Senador Roberto Freire autorizado a de
sempenhar a referida missão. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 
Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o 
Ofício ri' 3.141, de 17 do corrente, através do qual 
encaminha ao Senado relação das operações de 
Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) anali
sadas no mês de outubro de 1995. (Diversos n• 
124, de 1995). 

O expediente será encaminhado à Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

.O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Passa-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miran
da (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 
(Pausa) 
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Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu
cena {Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda 
{Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Josaphat Mari-
nho. • 

O SR. JOSAPHAT MARINHO {PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ausente à 
sessão de quinta-feira, quando foi prestada pelo no
bre Senador Lúcio Alcântara justa homenagem ao 
Professor Geraldo Ataliba, não quero que a manifes
tação do Senado entre nos seus Anais sem que haja 
de minha parte uma palavra de justiça e de saudade. 

Conheci Geraldo Ataliba quando ainda jovem 
professor e, jovem ainda, foi reitor d.a Universidade 
Católica de São Paulo. Desde então, guardamos es
treita relação de natureza pessoal e cultural. Foram 
várias as oportunidades em que, a convite dele, 
compareci a universidades ou instituições culturais 
de São Paulo, a congressos, a seminários, a deba
tes, a aulas, para levar uma palavra de homem do 
Nordeste aos estudiosos de São Paulo. . 

Já então era o Professor Geraldo Ataliba um 
estudioso de irrecusável merecimento. E a cada dia 
se aperfeiçoava e produzia São suas as monogra
fias excelentes sobre decreto-lei e lei complementar. 
São vários os seus trabalhos sobre Direito Tributá
rio, matéria a que, no começo de sua vida cultural, 
se dedicou corno especialização. 

Os seus livros são, de modo geral, considera
dos bons reposilórios de doutrina, valendo assinalar
se, por sua singularidade, o que escreveu a respeito 
de Hipótese Tributária 

Já vitorioso, o professor da Universidade Católica 
concorreu à Cadeira de Direito PCbfoco na Universida
de de São Paulo. A monografia que apresentlu a res
peito do sistema rept.blicano é estudo sério, meditado, 
de homem que não se situava no plano estritl da teo
ria jurídica, mas a ela associava a análise dos proble
mas polí!icos e sociais. Assim. tornou-se professor de 
duas tniversidades na Capital de São Paulo. Aí estava 
a demonstração de seu alto merecimento. 

Mas ao homem de cultura se juntava o homem 
do bom convívio, o espírito aberto ao diálogo e, so
bretudo, ao trato cordial. Não posso deixar de recor
dar que, sendo já um mestre, e um mestre reconhe
cido, tinha, entretanto, a generosidade de assim 
sempre me tratar. Guardava extrema cordialidade 
com todas as pessoas. E era um permanente anima
dor do desenvolvimento da cultura, afirmando nas 
idéias com clareza e energia 

Estava, nestas condições, em plena ascensão, 
quando a morte o golpeia, com surpresa para muitos 
de seus amigos mais distantes, como eu. Espero 
prestar-lhe, e a sua farrnlia, a homenagem da pre
sença à Missa de 72 Dia. que será rezada em São 
Paulo na próxima quarta-feira. Mas quefa consi!Jnar 
nos Anais do Senado essa expressão de saudade e 
de justiça ao homem que soube desenvolver sua 
cultura e guardar extrema cordialidade no trato com 
seus colegas e seus amigos. estendendo-lhes a 
educação com significava a família 

Quero deixar essa palavra. que é também um 
testemunho de justiça ao professor que no regime 
militar, como até aqui, guardou absoluta coerência 
na defesa da Constituição integramente aplicada e 
da ordem democrática na prática perfeita de todos 
os seus mecanismos. É pena que um homem assim 
e que ainda tanto serviços de natureza cultural po
deria prestar ao País, haja sido surpreendido pela 
morte em pleoo vigor de sua vida 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex~ me permite 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço com pra
zer V. Ex". 

O Sr. Humberto Lucena - Estou levando a V. 
Ex", em meu nome pessoal e do PMDB, dada a au
sência aqui da nossa Liderança, nossa irrestrita soli
dariedade à oportuna homenagem póstuma que V. 
Exª faz a um dos nomes emblemáticos da cuttura ju
rídica brasileira. O Dr. Geraldo Ataliba merece o res
peito e a reverência de todos os Senadores, inde
pendentemente de Partido. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço a· 
solidariedade de V. Ex•. Senador Humberto Lucena. 
e saliento a propriedade de sua intervenção, sobre
tudo porque durante o curso de sua vida acadêmica, 
pois que politico profissional ou mesmo homem de 
Partido não foi, Geraldo Ataliba timbrou em estar 
sempre ao lado de todos os movimentos que lutas
sem pelo aperfeiçoamento das instituições democrá
ticas no País. 

O SR. PRESIDENTE {José Eduardo Dutra) - . 
Sobre a mesa. requerimento que será lido tJBio Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N> 1.451, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Requeiro a V. Ex• nos termos do art 258 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação 
conjunta do PLC n" 98, de 1993 {que já tramita em· 
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conjunto com o PLS n"- 170, de 1995), e do PLS n"-
124, de 1995, por versarem sobre a mesma matéria. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1995. -
Senador Esperidilio Amln. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O 
requerimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente, consoante o disposlo no art 255, 11, 
c, 8, do Regimento Interno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberlo 
Miranda, por cessão do Senador Nabor JÚ1ior. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam 
Borges. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humber-
to Lucena. .... 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não pode 
passar sem o devido registro nos Anais do Senado o 
falecimento, ocorrido em São Paulo, no Hospital da 
Beneficência Portuguesa, do direlor-presidente e 
proprietário do Grupo Manchete, Adolpho Bloch 
que, sem dúvida, se tomou uma das personalidades 
mais atuantes do nosso sistema de comunicação social. 

Chegando ao Brasil nos anos 20, desde cedo, 
dedicou-se à imprensa, e, posteriormente, conti
nuando nesse setor, lançou a revista Manchete, que 
passou a ter um mercado de leitura altamente signi
ficativo em todos os quadrantes do território nacio
nal, seja pela sua apresentação gráfica, seja pela 
sua orientação editorial. 

A revista Manchete conquistou, logo, a simpa
tia dos brasileiros, concorrendo durante um cerlo 
tempo, com a revista O Cruzeiro dos Diários Asso
ciados, a qual não resistiu e encerrou as suas ativi
dades, por força da crise que se abateu sobre o con
glomerado de Assis Chateaubriand. 

Posso dar um testemunho, porque, nos anos 
70, após ser vítima de um acidente eleitoral na Pa
raíba, quando o voto em branco impediu que eu e 
Argemiro de Figueiredo, ao lado de outros tanlos 
candidatos, em vários Estados, chegássemos ao 
Senado pela legenda do MDB, diante do proteslo de 
estudantes e de trabalhadores contra o auloritarismo 
então reinante, trabalhei durante quatro anos nos 
Diários Associados, ao lado de João Calmon, na 
sede da revista O Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Pude 
aprofundar-me na crise que se instalou não só na
quele veiculo dos Diários Associados, mas em ou
tros que precisaram, a tempo e a hora, requerer o 
parcelamento de seus débitos com a Previdência 
Social e com a Receita Federal, na tentativa de so
breviverem. 

Mas a Manchete continuou, com aquele seu 
colorido forte, a impressionar bem o nosso público 
leitor. E todos nós sabíamos que, por trás dela, esta
vam grandes profissionais, como· ainda ocorre hoje. 
Sobretudo, até bem pouco tempo, a figura extraordi
nária de Adolpho Bloch, que se tomou um brasileiro 
dos mais brasileiros, pelo amor que tinha à nossa 
Pátria, é que a impulsionava. · · 

O Sr. Edison Lobao - Permite-me V. Exª um 
aparte? . 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Exª. 
O Sr. Edison Loblio - Todos nós, brasileiros, 

sentiremos a ausência de um grande capitão de em
presa, o homem que dedicou a sua vida à imprensa 
de boa qualidade. A revista Manchete é um símbolo 
disso, e a televisão que ele montou· procura ser tam
bém Adolpho Bloch deixa-nos saudade e um vácuo 
neste selor fundamental da vida nacional. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mt.ôto obrigado 
a V. Exª. E eu;:iiria, nobre Senador Edison Lobão, 
que, justamente após o êxito da revista Manchete, 
que ainda hoje é inconteste no País, o que talvez te
nha levado Adolpho Bloch, como empresário, a uma 
sítuação de dificuldades foi justamente o desafio da 
televisão. 

Homem de comunicação, ele não quis ficar 
atrás dos que se dedicaram à televisão e resolveu 
investir na Rede Manchete. E talvez, justamente por 
ser um investimento muilo caro e de retomo muito 
demorado, o Grupo Bloch tenha enfrentado maiores 
problemas. 

O fato é que ninguém pode negar a abnegação 
que ele teve não só para com a revista Manchete, 
mas também para com a televisão, procurando sal· 
vã-la a cada instante, tazendo novas negociações, 
tentando levar a TV Manchete a estar sempre pre
sente no vídeo brasileiro e, sobretudo, de uns tem
pos para cá, produzindo, no campo das telenovelas, 
grandes obras, de alio sentido histórico para o Brasil. 

No instante em que falo sobre Adolpho Bloch, 
quero fazer uma menção ao extraordinário apoio 
que ele deu, através da Manchete, ao Governo Jus
celino Kubitschek de Oliveira. A sua afeição pelo ex
Presidente é muilo conhecida. Be se deu de corpo e 
alma à sustentação do Governo Juscelino Kubits
chek, do seu Plano de Metas e, sobretudo, da sua 
meta-síntese, que foi Brasília. 

Ainda hoje sabem V. Exªs como a imprensa re
lembra, sobretudo no seu elogio fúnebre, aquele 
abraço fraterno em que ele sempre aparece na Man
chete e nos jornais do País com Juscelino Kubits
chek, numa demonstração de carinho e de afelo 
pelo construtor de Brasília e por aquele que foi um 
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dos maiores estadistas do País, que fez o Brasil 
crescer cinqüenta anos em cinco. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. Ex" 
um aparte?' 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, Se
nador Josaphat Marinho. · 

Em seguida, ouvirei V. Ex", nobre SenadorEs
peridião Amin. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, não 
conheci pessoalmente Adolpho Bloch, mas quero 
confirmar toda a apreciação que V. Ex" faz a respei
to de sua presença nos meios de comunicação no 
País. Quero assinalar um fato - porque também não 
fui correligionárió do Sr. Juscelino Kubi1Schek -, o 
que quero assinalar é a dignidade de procedimento 
de Adolpho Bloch. Depois que Juscelino entrou em 
desgraça política, quando tantos de seus amigos e 
correligionários dele se afastaram - mais do que se 
afastaram, dele corriam-, Adolpho Bloch dele mais 
se aproximou, revelando-se o amigo sem perguntar 
se os seus interesses próprios de homel'(l de televi
são poderiam ser prejudicados por esse gesto de 
grandeza Nesta hora, assinalo sobretudo essa parti
cularidade da personalidade de Adolpho Bloch. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex" tem toda 
razão. Essa solidariedade a Juscelino agigantou-se 
justamente depois da sua cassação. Inclusive quan
do os jamais, de modo geral, estavam proibidos de 
mencionar o nome dos cassados e dos que tiveram 
os seus direitos políticos suspensos, Adolpho Bloch 
fazia questão de colocar as homenagens a Juscelino 
nas páginas da Manchete, e não só isso, concedeu
lhe uma sala na sede da revista Manchete do Rio 
de Janeiro, no momento em que ele não linha onde 
despachar na cidade maravilhosa 

Ouço o nobre Senador Esperidião Amin. 
O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senador Hum: 

berto Lucena, desejo, associando-me ao sentido das 
palavras que V. Ex"- estã a proferir, aduzir, especial
mente em função do aparte do Senador Josaphat 
Marinho, a minha própria manifestação e a do Parti
do que tenho a honra de presidir a sincera solidarie
dade aos companheiros de trabalho de Adolpho 
Bloch e, acima de tudo, de respeito à obra empresa
rial e humana, tão bem ressaltada pelo Senador Jo
saphat Marinho, edificada ao longo dos oitenta e 
sete anos de sua vida. Empreendedor, homem com 
traços de leaidade e coerência muito nítidos, sem 
dúvida nenhuma, fica como um exemplo sob os dois 
aspectos, além da própria utilidade e relevância dos 
serviços prestados pela organização que construiu 
em nosso País na área das comunicações. Solidari-

zo-me, por isso, com o sentido do pronunciamento 
de V. Ex"- e associo-me aos pêsames e também ao 
reconhecimento do exemplo de Adolpho Bloch. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mlito obrigado 
a V. Ex•. 

Ao encerrar as minhas palavras, desejo trans
mitir a mannestação do nosso pesar aos que fazem 
a Manchete não só no Rio de Janeiro, como em to
dos os recantos do território nacional, aos seus di re
tores e funcionários, inclusive à sua ilustríssima fa
mffia 

Subscrevi hã pouco o requerimento que o Se
nado votará dentro de poucos instantes, de autoria 
do Senador José Samey, Presidente da Casa, e ou
tros Srs. Senadores. Esse requerimento certamente 
contará também com o apoio do nobre Senador Ro
naldo Cunha Lima. que, neste instante. responde 
pela Liderança do PMDe. 

O Sr. Elcio Alvares - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. HÚMBERTO LUCENA - Pois não, Se
nador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- Interpreta V. Ex~ o·pen
samento do Senado Federai. Adolpho Bloch foi uma 
figura estimada em todo o Brasil. Há um componen
te de avaliação, nesse instante em que tomamos oo
nhecimento do seu falecimento, que merece ser res
salvado. TIVe a oportunidade de acompanhar, não 
só por intermédio da Rede Manchete mas também 
por outros órgãos da mídia brasileira, todos os de
poimentos, nos quais se fez questão de ressaltar um 
aspecto fundamental da personalidade de Adolpho 
Bloch: a sua humanização dos fatos. E foram conta
dos vários episódios, gestos de Adolpho Bloch que,· 
acima de tudo, demonstravam um entusiasmo às ve
zes até juvenil pela Rede Manchete de televisão, 
sua grande paixão. Foi vitorioso nas artes gráficas. 
Quando lançou a revista Manchete, recordo-me 
muito bem, o primeiro número foi tido como modelo 
de revista no Brasil. Mas, com o passar do tempo, 
Adolpho Bloch apaixonou-se pela televisão. E foi 
exatamente nos setor de televisão que a Rede Man
chete viveu alguns episódios memoráveis, principal
mente ao lançar uma nova linguagem de novela em 
"Pantanal", que representou, talvez, a grande vitória 
de Adolpho Bloch no campo da teledramaturgia Hã 
uma referência na revista Manchete também mlito 
sintomática da personalidade de Adolpho Bloch: 
aquela foto' dele envolvendo Juscelino Kubitschek. 
Ele fez daquele grande homem plblico um mito e 
um exemplo. Guardou lealdade gratidão a Juscelino 
Kubitschek, o que certamente engrandece a sua 
personalidade. Adolpho Bloch narrou a história do 
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pai, da familia; contou da recusa de um convite para taria, tarTtlém, de registrar a importância do esforço 
ir aos Estados Unidos. Em nosso País, em todos os de Adolpho Bloch para mostrar algo muito significati-
momentos, sempre demonstrou um apego a sua ter- vo relativamente ao processo que ocorre no Oriente 
ra natal, uma preocupação imensa com sua terra de Médio. Nesses últimos dois anos, registra-se ali um 
origem, e uma dedicação inusitada aos seus ami- grande esforço de pacificação entre árabes, judeus 
gos, sobreelevo aí Juscelino Kubitschek, que rece- e palestinos. Como membro da comunidade judaica, 
beu, morto, todas as homenagens que Adolpho nascido em Kiev, Adolpho Bloch -que se tomou um 
Bloch poderia prestar, e depois, nos gestos com brasileiro, abraçando inteiremente essa nacionalida-
seus funcionários. Quero narrar um fato para exem- de -sempre fez questão de mostrar que árabes, ju-
plificar esse lado de sua personalidade. Salvo enga- deus, palestinos, libaneses, pessoas oriundas do 
no, quem depõe é a atriz Ma~ê Proença. Ela estava Oriente Médio aqui sabiam conviver em paz, como 
participando da gravação de uma novela e, depois que mostrando que era possível lá também se cons-
de sete ou oito ha.as de trabalho, não havia uma tn.ir um mundo de harmonia, de convivtncia pacífica 
gota de água sequer. No dia seguinte, a atriz esteve em beneficio de todos. Acho importante relembrar 
com Adolpho Bloch e disse-lhe que não era possível essa sua qualidade. 
aquele pessoal ficar sem água. Então, Adolpho O SR. HUMBERTO LUCENA - As palavras de 
Bloch mandou as bebidas mais raras, inclusive leite, V. Ex" completam o meu pronunciamento nesta ho-
para demonstrar o apego dele a seus funcionários. menagem que o Senado presta à memória de 
Falo em meu nome pessoal e corno Líder do Gover- Adolpho Bloch. 
no, rendendo homenagem a esse que foi, inquestio- Era o queJinha a dizer, Sr. Presidente. 
navelmente, uma das grandes figuras da comunica- Durante 0 discurso do Sr. Humberto 
ção brasileira Realizou uma obra que perdurará ao Lucena, o Sr. José Eduardo Outra, Suplente 
longo dos tempos, porque a Manchete hoje já é um de Secretário, deixa a cadeira da presidên-
patrimõnio nacional, seja na área da televisão, seja cia, que é ocupada pelo Sr. José Samey, 
na área da imprensa Portanto, solidarizo-me com V. Presiderne. 
Ex•, estendendo à familia de Adolpho Bloch as nos-
sas condolências e extemando também, como rep- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
resentante do Espírito Santo e Líder do Governo, a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 Q Secre-
minha mais profunda admiração a este homem, tário em exercício, Senador José Eduardo Outra. 
Adolpho Bloch, que sempre enobreceu o trabalho e 
que, acima de tudo, será lembrado como modelo de 
amizade e gratidão àqueles a quem dedicou seu 
afeto e seu ideaL 

O SR. HUMBERTO LUCENA - MLito obrigado 
a V. Ex" pelo aparte. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Perrn~e-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Humberto 
Lucena, quero manifestar, em nome da Liderança do 
Partido dos Trilbalhadores, nosso pesar pelo faleci: 
mento do .Presidente da Manchete, Adolpho Bloch, 
que, conforme registro de V. Ex" e de outros Sena
dores, deu contribuição inestimável para o desenVOI" 
vimento das comunicações e da imprensa no Brasil. 
A revista Manchete representou inovação na histó
ria gráfica da imprensa brasileira e a Rede Manchete 
de Televisão alcançou altos níveis de qualidade seja 
no campo do jornalismo, no da qualidade de progra
mação, no das novelas, como também na parte ar
tística em geral, o que se con~i num marco. Gos-

J:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N"-1452, OE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 218 do Regi

mento I ntemo e de acordo com as tradições da 
Casa. as seguintes homenagens pelo falecimento de 
Adolpho Bloch: 

a) inserçOO em ata de um voto de profuldo pesar; 
b) apresentação de condolências à família 
Sala das Sessões, 20 de novemtiro i:le 1995. -

Eduardo Suplicy -José Samey - Josaphat Mari
nho - Nabor Júnior - Espiridiao Amin - Edison 
Lobao - Humberto Lucena - Ronaldo Cunha 
Lima. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Antes de 
submeter a votos o requerimento que acaba de ser 
lido, quero dizer que é com profunda comoção que 
me associo ao pesar de toda a Casa pelo falecimen
to de Adolpho Bloch, pois o conheci estre~mente. 

Ele chegou ao Brasil em 1922 em companhia 
de um irmão, na Diáspora dos judeus russos, depois 
da Revolução de 1917. 



112 ANAIS DO SENADO FEDERAL No_vembro de 1995 

Seu pai tarrt>ém era 1.111 homem dedicado às ar
tes gráficas. E Ado~ Bloch, aqli chegando, foi pouco 
a pouco marcando presença. realizando 1.111 excelenle 
trabalho e demonstrando 1.111 grande conhecimento des
se setor. A ek! devemos, sem d(Nida, a primeira grande 
modemizaçi'il do parque gráfico brasileiro. Aí teve início 
a ecfiÇão das suas reviStas, de livros didáticos e de livros 
sobre todos os c:anlJos do conhecimento. 

Temos que ressaltar, na figura de Adolpho 
Bloch, dois aspec1os extremamente importantes, in
dissolúveis da sua memória: primeiro, do brasileiro. 
Não conheci nunca ninguém que tivesse tanto amor 
por este País quanto Adolpho Bloch. E esse amor 
transformava-se num otimisrno permanente e pere
ne, parte da sua vida. Já velho, atravessando mo
mentos de grandes dificuldades com as suas empre
sas, jamais dos seus lábios saiu uma mágoa qual
quer em relação ao País ou à sua presença, corno 
empresário na nossa tena . 

Ele acreditava no Brasil. Ele contava de que 
era o Brasil ao aqui chegar em 1922, e do que é o 
Brasil hoje. Otimista, era um homem que sempre 
olhava as coisas pelo lado bom, com aquela bonda
de intrinseca à sua pessoa. 

Adolpho Bloch era uma grande figura humana, 
dono de um império de comunicação que chegou, 
em determinado momento, a ser o maior do Brasil. 
No entanto, ele nunca deixou de ser aquele homem 
simples, bom, humano, aquele homem que, de man
gas arregaçadas, estava na redação das suas revis
tas e nas suas oficinas. 

Há um dado comovente que pode simbolizar 
esse seu amor ao Brasil: a sua dedicação - era de
voção - ao Presidente Juscelino Kubilschek, em 
quem ele via um símbolo daquilo tudo que ele dese
java para o País. O Presidente Juscelino era um ho
mem que promovia o desenvolvimento, que transfor
mava o País e que também, 'como ele, era urna figu
ra humana. 

Adolpho Bloch, na sua personalidade, dedicou 
grande parte da sua vida a ser um homem que pro
tegia as artes, os artistas - havia o Teatro Adolpho 
Bloch que ajudava pintores a se promover, não só 
no Brasil, mas também no mundo inteiro. Ele real
mente acreditava em nosso País. 

Foi ele que vi mlitas vezes aqui, batendo de 
porta em porta, carregado pelo peso dos anos, bus
cando condições para erguer o memorial a Juscelino 
Kubitschek em Brasília. Aquela é urna obra de 
Adolpho Bloch, urna obra da amizade e da dedica
ção que ele gostava de mostrar e exibir, não corno 
uma vaidade pessoal, mas por amor ao Brasil. 

Por outro lado, Adolpho Bloch jamais deixou que 
a classe política fosse agredida. Conheceu ele, na pró
pria carne, as dificuldades que passou na sua tenra e 
em que a política transfonnou seu país. Ele tinha sem
pre, pelos homens p(bi'ICOS, um grande respeikl; não 
erã homem de carregar ressentimentls. 

Eu o conheci no Rio de Janeiro, logo que ali 
cheguei corno Deputado, em 1955. Sempre recebi 
dele paíavras de carinho e de afeto. Ao mesmo tem
po, gostava de ouvir os relatos que fazia sobre sua 
vida. 

Desaparece Adolpho Bloch, deixando um pro
fundo vazio em todos aqueles que o conheceram. 
Marca i~ntissima e indelével da sua personali
dade - resumindo em poucas paíavras - era um 
grande otimista que tinha este País, um dos maiores 
hOrrieris que amaram o Brasil. A homenagem que o 
Senado presta a Adolpho Bloch é muito merecida. 

Submeto a votos o requerimento de homena
gem de pesar ~lo seu ialecimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, permane
Çam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Serão feitas as devidas comunicações à sua 

famflia. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1453, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 21 O do Regimento Interno, 

requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, do arti
go intitulado •o resgate dos ideais de Zumbi dos 
Palmares• de autoria da Senadora Benedita da Sil
va, pi.blicado no jornal Folha de S. Paulo, do dia 19 
de novembro de 1995. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1995. -
Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Jose Samey)- De acor
do com o art. 21 O, § 12, do Regimento Interno, o re
querimento será submetido à Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1g 
Secretário em exercício, Senador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte 

OFGLPFL No- 690/95 

Brasflia, 17 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentais, indico o Senador Bello 

Parga para substituir, corno titular, o Senador Edison 
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Lobão e indico o Senador Romero Jucá para substi
tuir, como suplente, o Senador Hugo Napoleão, na 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
Medida Provisória n2 1.179, de 3 de novembro de 
1995. • 

Atenciosamente, Senador Edison Lobao, Lí
der do PFL em exercfcio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Serâ teita 
a substituição solicitada 

Com a palavra o Senador Mauro Miranda 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, quatro govemado~es do Centro
Oeste estão reunidos hoje, em Campo Grande, para 
discutir a integração econõmica da região dentro de 
novos oonceitos de desenvolvimento ma::rorregional. 

Essa reunião dâ oontinuidade à agenda de ou
tros encontros jâ realizados oom o objetivo de criar 
uma espécie de mercado oomum de ações solidá
rias e complementares entre Goiâs, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins e o Distrito Federal. 
A pauta geral envolve objetivos e diretrizes que se
rão debatidas, em futuro próximo, oom o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que tem o oompromis
so de patrocinar um projeto estratégico de grandes 
dimensões para romper a atual apatia de investi
mentos federais na região. 

Ainda hoje, os Governadores Maguito Vilela, 
Wilson Martins, Dante de Oliveira e Cristovam Suar
que estarão recebendo, nessa mesma reunião, o Mi
nistro dos Transportas, Deputado Odacir Klein, para 
a discussão específica dos efeitos da Lei de Con
cessões na privatização e na recuperação da malha 
viâria do Centro-Oeste. Nos objetivos mais amplos 
do desenvolvimento de um mercado económico oo
mum, e na preocupação mais específica oom a sal
vação de nossas rodovias precârias, a conclusão é 
que os nossos Estados estão de mãos dadas e na 
direção certa. Viabilizar os grandes oorredores de 
exportação, como ponto prioritârio, serâ o passapor
te de nossa produção agrícola e agroindustrial para 
os mercados mundiais. 

os. novos rumos da globalização imposta à 
economia mundial está exigindo readaptações de 
curso para quem queira sobreviver. O Centro-Oeste, 
com seu reconhecido potencial de riquezas, faz par
te desse mundo em evolução e não pode esal!Jar 
das novas realidades. Fortalecer nosso mercado, 
tomâ-lo mais competitivo, abrir-lhe caminhos e de
senvolver uma modema consciência efll'l'esarial 
são questões cruciais para estabelecer o espírito de 
prosperidade e motivar nossas populações a anteci-

par o futuro. É imperativo reproduzir, em escala re
gional, despida de preconceitos geogrâficos, a mes
ma mentalidade que induziu as nações a unirem 
seus interesses, oomo aconteceu no Mercado Co
mun Europeu e oomo está acontecendo no M9rcosu. 

Nossos governadores têm exibido uma perfeita 
consciência auanto aos caminhos que podem abrir 
na direção desse futuro. O governador de Goiâs, 
Maguito Vilela, está afinado oom a causa e tem sido 
um. dos mais intransigentes defensores da tese e 
das ações que devem levar aos resultados por todos 
nós esperados. Felizmente, nossas bancadas têm 
agido no mesmo sentido, apoiando, oonversando e 
agindo junto ao Governo Federal sem a mesquinhez 
das diferenças partidárias e estaduais. Não ternos 
dissidências, mas convergências em todos os senti
dos. Agora mesmo, as bancadas de Goiâs na Câ
mara e no Senado deram um belo exemplo de sinto
nia apresentando emendas ooletivas ao Orçamento 
do próximo ane. As disputas pela autoria de projetas 
são ranças polítioos que deixamos no passado. 

Quero aplaudir com sincero entusiasmo a ini
ciativa dos Governadores que estão sentados à 
mesma mesa oom as mesmas preocupações na ca
beça e com uma linguagem comum na defesa dos 
ideais populares. Acho que é assim que o povo se 
sente verdadeiramente representado. Creio também 
ser este o caminho mais direto para a-valorizaÇão 
dos políticos e para a contrapartida da confiança que 
receberam nas urnas. É apenas um pequeno regis
tro que faço, para expressar o meu olimismo com o 
novo jeito de fazer política na minha região. Nin
guém perde, todos ganham quando o homem públi-. 
co pensa menos em si, esquece suas diferenças 
episódicas e projeta suas ações na direção da socie
dade oomo um todo. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Mi
randa, o Sr. José Samey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Eduardo Outra, Suplente de 
Seeretário. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 
Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Con· 
gresso Nacional está oonvocado para uma sessão 
solene destinada a homenagear o tricentenário da 
morte de Zumbi dos Palmares, hoje, às 18h30min, 
no plenârio da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda, por 
cessão do Senador Nabor Júnior. (Pausa) 
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Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 
(Pausa) 

O Sr. Senador Edison Lobão enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposlo no 
art 203 do Regimento Interno. 

S. ~ será atendido. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi

dente, SI% e Srs. Senadores, venho hoje a esta bi
buna para aplaudir iniciativa do jomal O Estado do 
Maranhão, que leva adiante em São Luis o projeto 
chamado O Estado na Comunidade. 

O referido projeto leva equipes do jornal a di
versos bairros da Capital do meu Estado, ouve suas 
queixas, reclamações e seus elogios para depois 
dar-lhes ampla divulgação. 

Trata-$e, pois, de um serviço de interesse pú
blico, que orienta os administradores municipais so
bre os justos reciamos das comunidades, muitas ve
zes despercebidos e possíveis de serem atendidos. 

No período em que governei o Estado do Mara
nhão, com toda a minha administreção superior sedia
da em São Lús, senti, como qualquer um dos seus re
sidentes, os problemas que ainda atenazavam a popu
lação ludovicense. Os reservatórios para a água potá
vel ainda não são suficientes para atender aos seus 
mais de 700 mil habitantes; o problema do saneamen
to e dos esgotos ainda não foi solucionado. 

São, naturalmente, problemas que pertencem 
à área municipal. Mesmo assim, como Governador, 
pude oferecer a São Luis sLilstancial ajuda para o 
aprimoramento das suas instalações públicas. 

De certa feita, no inttm de colaborar, determinei 
que agentes estaduais ajudassem numa espécie de 
mulirão para a coleta do infecto lixo que se act.mulava 
em São Luís, e recolheram;;e milhares de toneladas 
dos debitos que punham em risco a saúde do povo. 

A administração municipal, ao invés de agrade
cer a conbibuição do Estado, investiu críticas aos 
seus dirigentes, acusando-os de tentarem desmora
lizar a ação da Prefeitura •.• 

Não obstante tais reações, fizemos por São 
Luís o que foi possível fazer. A reconstrução do T ea
tro Arthur Azevedo, que se tomou uma das mais im
portantes casas de espetáculos do Brasil; a implan
taçãb do Cintra, uma escola-modelo para 4.000 alu
nos, funcionando num belíssimo conjunto arqu~etõ
nico surgido com a recuperação da centenária fábri
ca do Anil; a Avenida Utorãnea, que, além de con
quistar para a cidade uma das mais belas paisagens 
do Nordeste, complementou as iniciativas que bus
caram transformar São Luís num pólo turístico nor
destino, tais como a construção da lancha Bate-Ven-

to e a assinatura de convênios, inclusive com o Ban
co Mundial, para investimentos em infra-estrutura tu
rística, com repen;t.JSSOO direta na economia da C~ 

Além dessas obras, que ganharam repercus
são nacional, a minha administração, de 1991 a 
1994, trabalhou na infra~utura da Capital mara
nhense, saneando, urbanizando, pavimentando e 
embelezando ruas. Completamos a Vala da Macaú
ba, obra de grande importância para São Luís. 
Substituímos, a um custo sabidamente elevado, 
grande parte da rede elébica que se encontrava pe
rigosamente imprestável. A Gemar reformou toda a 
rede do centro da cidade e impôs moderno sistema 
de iluminação nas praias da Ponta D Areia, Olho d 
água e Raposa, e ao longo da Av. Lilorãnea amplia
mos o sistema de abastecimento d água em S. Luís. 
Meu governo injetou Us$ 20 milhões da arrecadação 
do próprio Estado na Caema, beneficiando mais de 
120 mil pessoas. 

Atuamos.fortemente no setor educacional. So
mente no 2" Grau, abrimos em São Luís cerca de 

. 12.000 r.ovas vagas. _ 
Movimentamos o lado cultural com um plano 

ed~orial, que proporcionou aos meios intelectuais de 
São Luis a oportunidade de lançamentos de livros 
de autores maranhenses, e o incentivo à produção 
de livros e discos, além da recuperação de prédios 
antigos e da organização de arquivos. 

Ao lado das grandes obras oferecidas à popu
lação de São Luís, graças às quais 8.000 farrnlias 
estiveram permanentemente empregadas, dedica
mos igual interesse às obras direcionadas direta
mente para os mais carentes. Construímos conjun- · 
tos hab~cionais, casas de farinha, usinas de arroz, 
escolas comunitárias e sedes para Associações de 
Mães. 

Abibuímos aos funcionários, professores e di
retores das 453 .escolas comunitárias, por intermédio 
das respectivas Associações, um pagamento pelos 
serviços que prestam à comunidade com grande de
votamento. 

No meu período de governo, criamos os pro
gramas de Controle da Poluição Sonora, do Controle 
da -Poluição Industrial e o da Balneabilidade das 
Praias, entre outros, protegendo o conforto e a segu
rança dos moradores de São Luís e do Esfaâo. 

Construímos ou reformamos binta e duas ba
ses da TV-Edu:aliva, com reflexos positivos em São Ws. 

Na Uema, foram criados novos cursos para a 
juventude de São Luís e do Estado. 

A segurança do cidadão na Capital foi amplia
da, com a cliação de uma Delegacia Metropolitana e 
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de uma Academia de Polícia, além da infonnatiza
ção e da incorporação de centenas de novos poli
ciais para segurança da Capital e do Estado. 

Investimos no Distrito Industrial e, graças à re
gulamentação da Lei 5.560/93, milhares de peque
nos e micro~mpresários maranhenses tiveram aces
so ao fornecimento de bens e serviços oferecidos 
pelo Estado. 

No meu período governamental, houve a reali
zação do primeiro concurso pCblico no Estado, para 
preenchimento de 12 mil vagas, e levado a efeito 
sob a mais rigorosa austeridade, amplamente apro
veitado pelos jovens de São Luís. 

V !!iam V. Ex"s que eu .tenho todos os motivos 
para me rejubilar com essa excelente iniciativa de O 
Estado do Maranhao, que vai pesquisar, em cada 
recanto de São Luís, as deficiências que ainda ator
mentam suas tantas comunidades. 

Muitas vezes as administrações, tanto as muni
cipais como as estaduais, nao têm condições finan
ceiras para o encontro de soluções justas e rápidas, 
não obstante o desejo de efetivá-las. De um modo 
ou de outro, porém, as pesquisas desse (mportante 
jornal nordestino oferecem aos administradores va
liosa contribuição no inventário que fazem, divulgan
do as reivindicações mais urgentes daqueles que se 
integram no esforço para o desenvolvimento da Ca
pital maranhense. 

Além de aplaudir tal iniciativa, sugiro que O Es
tado do Maranhao dê continuidade a tão relevante 
projeto, estendendo-o a todo o Maranhão. 

Com isso,. estará firmando, cada vez mais, a 
tradição do seu devotamente na defesa dos interes
ses da população maranhense. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 

Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se 
dia 21, às 19 horas, no plenário da Câmara dos De
putados, destinada à apreciação dos Proje!os de Lei 
nºs 18, 39, 41 , 45, 47 e 53, de 1995-CN. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, antes designando para a sessão 
ordinária de amanhã, às 14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
REQUERIMENTO N~ 1.076, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
1.076, de 1995, do Senador Gilberto Miranda, solici-

!ando, nos termos regimentais, seja aprovado velo 
de aplauso pelos 70 anos do jornal O GLOBO, tendo 

.. Parecer favorável, sob n" 755, de 1995, da 
Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

2 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE 

LEI DA CÂMARA~ 101, DE 1993 

Discussão, em turno s~ementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 1 01 , 
de 1993 (lP' 1.258188, na Casa de origem), que esta
"beiece diretrizes e bases da edi..C8Çâo nacional, tendo 

Parecer, sob n" 691 , de 1995, da Con tissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

3 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE 

LEi DA CÂMARA ~ 153, DE 1993 

Discuss:lo, em turno sl4Jiementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 153, 
de 1993 (n" 1.348/88, naquela Casa), que instill..i a 
obrigatoriedade da indicação do RG ou CPF e do 
CGC do devedor nas certidões relativas a protes!o 
de títulos, tendo 

Parecer, sob n" 683, de 1995, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

4 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE 

LEI DA CÂMARA~ 114, DE 1994 

Discussão, em turno suplementar, do Substi
tutivo do Senado ao Proje!o de Lei da Câmara n" · 
114, de 1994 (n" 209/91,.na Casa de origem), que 
regula o § 7~ do art 226 da Constituição Federal, 
que trata do planejamen!o familiar, estabelece pena
lidades e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n" 699, de 1995, da Comissão 
- Diretora, ofereeenâo a redação do vencido. 

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA ~ 5, 

DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 5, de 1995 (n" 5.653/90, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe ~bre lim~es de potência dos aprovaeita
men!os das quedas dágua e outras fontes de ener
gia hidráulica de capacidade reduzida e dá outras 
providências, tendo · 

Pareceres, sob n"s 412 e 608, de 1995, da 
Comissão 
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- de Serviços de Infra-Estrutura, 1• pmnun
ciamenlp: favorável ao Projeto, nos tennos do Subs
titutivo que oferece, com voto em separado do Sena
dor José Eduardo Outra; 2º- pmn!JOciamen1Q : pela 
rejeição dall emendas nos 2 a 4, de Plenário. 

6 
PARECER N2 692, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Parecer nO 
692, de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nO 472, de 1995, 
do Senador Lúcio Alcântara, de Consulta quanto à 
tramitação de Propostas de Emenda à Constituição 
de iniciativa do Presidente· da República, com as 
conclusões que especifiCa 

7 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado nO 23, de 1991, de 
autoria do Senador Almir Gabriel, que dispõe sobre 
a organização da Seguridade Social, institui o Plano 
de Custeio e dá outras providências. 

8 . 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Sen11do nO 161 , de 1992, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre o tratamento tributário aplicável aos bens pro
duzidos no Brasil e destinados à pesquisa cientifica 
e tecnoiÕ!!ica. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 15h52min.) 

ATA DA 192!-SESSÃO NÃO.DELIBERAllVA, 
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 1995 

(Publicada no DSF, de 18 de novembro de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

No sumário da ata, no nem 2.2.4 - Leitura de 
Mensagens Presidenciais, à página nO 3240, 1• co
luna, na ementa da Mensagem Presidencial nO 557, 
de 1995-CN (nO 1.242/95, na origem), que encami
nha o Projem de Lei nO 1 05, de 1995-CN, 

Onde se lê: 
crédito suplementar nó valor de 

R$16.585.529,00 (dezesseis milhões, quinhentos e 
onenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais), 
para os fins que especifica 

Leia-se: 
crédoo suplementar no valor de 

R$89.388.800,00 (onenta e nove milhões, trezentos 
e oitanta e oito mil e onocentos reais), e crédito es
pecial até o limne de R$16.585.529,00 (dezasseis 

mil~ões. quinhentos e oftenta e cinco mil, quinhenros 
e vmte e nove reais), para os fins que especifica 

Ata da 194ª- Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 21 de novembro de 1995 

111. Sessão Legislativa Ordinária, da 50!! Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Rlho, 
Levy Dias, Jefferson Peres e Romeu Tuma. 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS , COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carios Magalhães -
Antônio Carlos Valladares -Arlindo Porto- Bello Parga 
- Benedita da Silva- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra 
- Carios Patrocinio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner 

- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobro -
Edualdo Suplicy - t:lcio Alvares - Emlia Fernandes -
Emandes Amorim - Esperidiã:l Amin - Fernando Bezer
ra - Aaviano Melo - Francelina Pereira Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda -
Gilvam Borges - GUJl~ Palmeira- Hugo Napoleã:J 
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- Hunberto Ltx:ena- lris Rezerde- Jefferson Peres -
João França- João Rocha- Jonas Pinheiro - Josaphal 
Marinho - José Alves - José Bianco - José Eduardo 
Dúra- José Fogaça- José lgnácio Ferreira- José Ro
berlo Arruda..- José Samey - Jt]io C8111l0S - Jmia Ma
rise -leomar Quintanilha- Levy Dias- Lucídio Portella 
- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -' Wz Al:lerto de 01~ 
veira- Marina Sl1va- Martu::e Pinlo- Mauro Miranda
Nabor Júnior- Ney Suassuna- Oda::ir Soares - Osmar 
Dias - Pedro Piva- Pedro Sirron- Ramez T ebet- Re
nan Calheiros- Roberto Requião - Romero Jucá- Ro
meu Tuma- Ronalclo Cunha Uma- Sebastião Rocha
Sérgio Ma::ha:lo - T eo10nio Vilela Rlh:l - Vilson Kleinft. 
bing - Waldeck Omelas. -

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A lis
ta de presença acusa o comparecimen1o de 71 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. _ _ 

Sob a pmta;ã> de dels, iniciamos OJSSOS babalhos. 
O Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Ney 

Suassuna, procederá à leitura do Expediente, 
É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N" 634195, de 13 do corrente, do" Ministro da 
Agricultura, do Abastecimen1o e da Reforma Agrária, 

referente ao Requerimen1o n" 1.405, de 1995, de in
formações, do Senador mberto Miranda. 

As informações encontram-se à dispo
sição do requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O ex
pediente lido vai à pubiicaçào. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

OF. 67195 -GLG 

Brasília, 20 de novembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, para as provi

dências necessãrias, que indico o Senador Luiz Al
berto de Oliveira (PTB- PR), para Vice-Líder do Go-

vemo nesta Casa, nos termos do dispos1o na Reso
lução n" 9, de 1990, do Senado Federal. 

Nesta oportunidade, reiteiro a Vossa Excelên
cia a segurança de meu elevado apreço e distinta 
consideração. - Senador Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O ofi
cio lido vai à p.Jblicação. 

Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n" 202, de 1993 (n" 
562191, na Casa de origem), que dá nova redação 
ao art. 11 do Decreto-Lei n" 1.968, de 23 de novem
bro de 1982, que altera a legislação do Imposto de 
Renda de pessoa física residente ou domiciliada no 
Brasil e dã outras providências; 

- Projeto de Resolução n" 94, de 1995, que 
veda as operações de crédito da União, de suas au
tarquias, inclusive Banco Central do Brasil e demais 
entidades contfoladas pelo poder público federal, 
que impliquem a assunção de dívidas de instituições 
financeiras públicas e privadas. 

Ao Projeto de Lei da Câmara n" 202, de 1993, 
não foram oferecidas emendas; portanto, serã incluí
do em Ordem do Dia. oportunamente. 

O Projeto de Resolução n" 94, de 1995, por ter 
recebido uma emenda, volta à Comissão de Assun
tos Econõmicos para exame da mesma. 

É a seguinte a emenda apresentada: 

EMENDA (DE PLENÁRIO), OFERECIDA AO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94, DE 1995 

Que veda as operações de crédito 
da União, de suas autarquias, inclusive 
Banco Central do Brasil, e demais entida
des controladas pelo Poder Público Fe
deral, que impliquem a assunçao de divi
das de instituições financeiras públicas e 
privadas, nos termos do art 235, 11, "D", 
do Regimento Interno. 

EMENDA N" 1-PLEN 

Dê-se ao art. 2" do projeto, a seguinte redação: 

"Art. 2" Excetuam-se dos impedimen
tos estabelecidos nesta Resolução: 

I - opetaçõe.s de redesconto e emprés
timo realizadas pelo Banco Central no exer
cfcio de $1!'cls atribuições; 
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11 - operações de financiamento ou 
empréstimo que, comprovada e justificada
mente, revelem-se necessárias à manuten
ção do equilíbrio e da liquidez do Sistema 
Financeiro Nacional. · 

Parágrafo único. O Conselho Monetá
rio Nacional autorizará, casó a caso, as ope
rações de crédito de que trata o item II, st.pra. • 

Justificação 
Deve-se cuidar em proporcionar ao Banco 

Central margem operacional para agir, preventiva
m~te, em defesa da poupança popular. 

O texto do projeto de resolução, como original
mente proposto, implica retirar do Bacen a agilidade 
nécesi,_ária ao exercício de suas atividades, enquan
to instituição responsável pelo equilíbrio e solidez do 
Sistema Financeiro Nacional. 

A emenda que ora sugerimos, ao ~estabelecer a 
obrigatoriedade da prévia autorização do Conselho 
Monetário Nacional nas hipóteses de OJ)!lrações de 
crédito com recursos da Reserva Monetária que não 
aquelas tradicionalmente praticadas no redesconto e 
assistência de liquidez, contempla os objetivos per
seguidos no projeto original sem retirar do Banco 
Central a faculdade de se utilizar de instrumentos 
absolutamente fundamentais no que se relaciona 
com o desenvolvimento pleno de sua competência 
legal. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -
José Roberto Arruda. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra, por vinte minutos, ao nobre 
Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sri's e 
Srs. Senadores, para fortalecer o Sistema Financei
ro Nacional e impedir novos fatos que comprometes
sem a credibilidade da rede de bancos privados, o 
Presidente da República decidiu adotar decisões ex
tremas, inseridas nas Medidas Provisórias de nºs 
1 .179 e 1.182. A ação rápida e oportuna sugerida 
pelas autoridades econõmicas, para facilitar a fusão 
de bancos, ocorreu no momento certo e na medida 
exata. O pânico já se instalara entre os investidores 
de uma das mais tradicionais casas bancárias do 

País e os saques guiados pelo desespero poderiam 
levar a uma crise incontrolável, contaminando todo o 
setor. 

Com as decisões corajosas assumidas pes
soalmente pelo chefe do Governo, o que seria um 

· desastre transformou-se em instrumento sereno de 
ajuste, apesar das motivações iilduzidas pela emer
gência. O mercado se acomodou, os agentes econõ
micos absorveram os fatos coma naturalidade, e a 
primeira fusão decorrente da nova realidade ocorre 
sem traumas, sem que fosse necessário o uso dos 
instrumentos previstos na Medida Provisória. O Go
verno deu uma grande demonstração de maturidade 
e competência, pilotando e resolvendo uma crise cu
jos efeitos não chegaram a assustar o grande públi
co. Assim, impediu-se que se alastrasse pelo País o 
trauma já vivido por algumas nações vizinhas em si
tuações semelhantes, e a imagem do Brasil ganhou 
novos pontos positivos no mercado financeiro inter- ~ 

nacional. • 

O Congresso está convocado para a responsa
bilidade de avaliar, discutir e aperfeiçoar as decisões 
do goverrio. Além dos novos mecanismos criados 
para induzir as fusões, está em debate a responsa
bilidade solidária das instituições financeiras no so
corro aos bancos em dificuldade, para proteger o 
grande público de gestões desastradas. Trata-se de 
decisão salutar que vai impedir no futuro a repetição 
de fatos ocorridos nas últimas décadas, em que o di
nheiro do contribuinte foi utilizado para salvar da de
gola os aventureiros de várias espécies. Penso que, · 
com as novas medidas, poderá a sociedade brasilei
ra cultivar a expectativa de que tais fatos serão ape
nas lembranças sombrias do passado. 

·outras normas baixadas pelo Banco Central 
complementam o arcabouço de proteção ao sistema 
financeiro que foi estabelecido através das medidas 
provisórias. As medidas baixadas pelo Banco Cen
tral incluem o tratamento dos créditos duvidosos nos 
balanços, as condições para criação de novos ban-

. cos, os capitais mínimos necessários e a regulamen
tação do seguro de depósitos. No seu conjunto, vejo 
essas decisões como um novo código que vai asse
gurar o equilíbrio de todo o sistema, diante do novo 
quadro de uma economia estável. As distorções pro
vocadas pelo lucro inflacionário serão superadas 
sem comprometer o papel permanente da rede pri
vada de bancos na sustentação da economia, em 
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ação compartilhada com o Banco do Brasil e outros 
bancos oficiais. 

Com tudo isso, começamos a viver o período 
de calmaria, sem ter sofrido os horrores da tormen
ta. Mas é weciso aprofundar a reflexão sobre o pa
pel do mercado financeiro no desenvolvimento do 
Pais. Os juros estratosféricos, que patrocinaram a 
expansão desmedida da rede bancária e os seus 
efeitos agora corrigidos graduaimente, são uma 
questão que deve ser repensada com urgência, para 
recolocar a economia nos eixos e viabilizar a plena 
estabilidade. Enquanto perdurarem os juros altos, a 
queda da inflação será apenas uma conquista tem
porária e o Plano Real estará submetido a riscos. É 
imperativo restabelecer AO Pais o clima favorável 
aos investimentos, sem as ameaças da insolvência. 

O que assistimos hoje é um grande paradoxe, 
em que a inflação caiu, ao mesmo tempo em que a 
atividade econômica foi arrastada para o fundo do 
poço, provocando o desemprego, a inadimplência 
generalizada na agricultura e_ a queda na produção 
industrial. As empresas que sObreviveram à derroca
da e os agrictJitores-EjUe-aiOOa-GOnSeQuiram plantar 
já deram todos os sacrifícios suportáveis para a es
tabilização da moeda. 

Voltando à questão do sistema financeiro na
cional e das medidas baixadas pelo Governo, quero 
insistir na correção e na oportunidade da ação ofi
cial. Os bancos são o âmago, os nervos e os cora
ção do organismo econõmico do País, por suas rela
ções complexas sobre todo o sistema produtivo e 
sobre as economias individuais do cidadão. O resta
belecimento da imagem de segurança do sistema 
transformou-se em prioridade momentânea número 
um dentro do processo de readaptação da econo
mia. Agora, resta esperar que as autoridades econõ
micas tenham a mesma sensibilidade para ajustes 
complementares que benefiCiem as atividades não
financeiras, que respondem pela comida, pelo bem
estar material, pela saúde, pelas escol as, pelo sa
neamento e pela habitação. Salvos dos perigos, e 
readaptados no seu papel, cumpre agora transfor
mar os bancos em aliados do progresso e da popu- , 
lação como um todo. É uma contrapartida que a so
ciedade tem o direito e o dever de cobrar. 

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

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra a nobre Senadora Benedita da Silva. 
para uma comunicação inadiável. 

V. Exª dispõe de 5 minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores ontem 
não tive a oportunidade de participar da inici~tiva fei
ta, nesta Casa. pelo nobre Senador Humberto Luce
na, com relação à passagem de Adolpho Bloch. 

Portanto, neste momento, desejo associar-me 
às IT'.anifestações de pesar feitas nesta Casa. A 
Rede Manchete, sem dúvida, tem prestado relevan
tes serviços à comunicação no Pais. Eu também 
não poderia deixar de manifestar-me, porque tenho 
sempre recebido um grande carinho daquela família 
famma essa qve. de certa forma. tem cuidado d~ 
meu marido. 

Ontem, tive a tarefa de fazer parte da comitiva 
qy~ fl(;()!llpanhou ()_ Senhor Presidente da República 
na viagem a Palmares e participar também da Mar
cha de Zumbi, além da audiência com Sua Excelên
cia, juntamente com o Movimento Negro, em que fi
zemos várias reivindicações que iremos registrar 
oportunamente. Então, foi com grande surpresa que 
recebi a noticia do falecimento do Sr. Adolpho Bloch. 
lamentei profundamente não poder estar presente 
no funeral, mas não queria deixar de forma nenhu
ma que esta Casa soubesse o quanto estou sentida · 
Os meus sentimentos sinceros a essa família enluta
da. Quero crer que este momento é difícil. Mas co
nhecedora, também, do que envolve a filosofia de 
vida do povo judaico, sei que eles estão confortados 
porque sabem, perfeitamente que estamos de pas-: 
sagem, e que aqui verdadeiramente não é o lugar 
eterno para esta matéria, e também porque têm a 
plena convicção de que Adolpho Bloch prestou um 
grande sen1iço a esta Pátria e quero crer que conti
nu(!•ã(' _ '!SSe projeto iniciado por ele. Do ponto de 
vista espi rrtual, tenho certeza que descansa em paz. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, em per
muta com o Senador Gilvam Borges. 

O SR. NEY SUASSUNA - (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, meus Ex-
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m"s Pares, a empresa de pequeno porte é o tijolo 
básico com que se constrói a prosperidade de um 
povo. O pequeno negócio, multiplicado aos milhões, 
presente em todo o lugar e em todo setor econõmi
co, fortifica. a estrutura social das nações. Com sua 
vitalidade e adaptabilidade, a pequena empresa en
contra nichos de atuação apropriados, cria riqueza, 
inova, gera empregos. 

Por outro lado, as empresas de pequeno porte 
são as unidades econõmicas mais vulneráveis, as que 
sãQ mais vitimadas pelos desequilíbrios, distorções e 
injustiças de certas situações da vida eoonômica 

~ por isso, por sua utilidade, de um lado, ·e sua 
fragilidade, de outro, que é regra universal criar me
canismos que as protejam e as estimulem. Nossa 
Constituição, em seu art 179, dispensa às microem
presas e às empresas de pequeno porte tratamento 
junêlico diferenciado, visando a incentivá-las. Dentro 
dessa diretriz, tratou a Lei n2 8.864/94 de assegurar 
às microempresas e empresas de pequeno porte o 
direito de pagar tarifas plblicas pelo preço mínimo 
concedido a qualquer outra empresa. ~ o que reza o 
art 31 dessa Lei. 

Ora, entre as tarifas públicas, encontra-se a de 
energia elétrica Segundo o art 31 da Lei n2 8.864, 
uma pequena empresa deveria ter o direito de pagar 
a mesma tarifa baixa de energia elétrica que é ofere
cida pela concessionária às grandes empresas. 
Essa reivindicação está sendo julgada atualmente 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econõmica, 
o CADE, do Ministério da Justiça, por provocação de 
uma associação paulista de pequenas empresas. 

Considero o pleito das pequenas empresas 
muito justo e muito bem fundamentado. A diferença 
entre as tarifas cobradas de pequenas e de grandes 
empresas é enorme. Na verdade, é quase sempre 
três vezes maior. No estudo encaminhado ao CADE 
foi apresentado levantamento extenso, abrangendo 
quase todo o Brasil e 55 concessionárias de energia 
elétrica 

Foram comparadas as grandes indúStrias, que 
recebem energia elétrica na tensão de 230Kw, com 
as pequenas indúStrias que recebem em 2.300 volts 
. 0 iesültado do cálculo é espantõsõ: Cõm morlótona 
regularidade de alto a baixo do País, o mega
wattlhora da qrande indúStria, fica em tomo de 

R$32, enquanto, o mesmo megawatt-hora para a mi
cro e pequena indúStria fica em tomo de R$96, isto 
é, três vezes mais. 

A conseqüência dessa distorção sobre a capa
cidade -da empresa pequena de competir e sobrevi
ver no mercado é dramática Ao levantamento das 
tarifas foi anexado um estudo de suas repercussões 
econõmicas nos custos de fabricação. Esse estudo 
demonstra ql.le quando a energia elétrica representa 
apenas 4% do preço na formação do preço final do 
produto da pequena empresa, o fato de ela pagar ta
rifa três vezes maior toma o seu produto 16% mais 
caro. Quando a energia elétrica pesa 8% na produ
ção, a pequena empresa fica com 32% de desvanta
gem no preço final de seu produto. 

Ora, Sr"s e Sns. Senadores, esses números 
demonstram que, submetidas a tarifas de energia 
elétrica escorchantes, não têm as pequenas empre
sas como competir e sobreviver no mercado. 

O que argumentam as concessionárias. de 
energia elétrica? Argumentam que as grandes in
dúStrias constituem uma classificação à parte, uma 
outra classe de consumidores. Que o fato de utiliza
rem energia em voltagem superior, invalida a com
paração entre elas e as que consomem voltagem in
dustrial normal. 

Ora, quanto a esse argumento, deve-se sim
plesmente voltar ao art 31 , da Lei n" 8.864 e consta
tar que lá não se fazem ressalvas quanto a grupos 
de classificação de empresas, mas é dito, claramen
te, •preços mínimos concedidos a quaisquer outras . 
empresas•. 

Argumentam, ainda, as concessionárias de 
e. •erg ia elétrica que a Lei das Concessões, Lei n" 
8.987, de 1.995, permite, no seu art. 132, que as tari
fas poderão ser dfferenciadas em função das carac
terfsticas técnicas dos custos específicos provenien
tes do atendimento aos distintos segmentos de 
usuários. 

Essa é uma lei genérica, Sr. Presidente, Sr"s e 
Sns. Senadores, enquanto a Lei 8.864194 é lei espe
cífica e especial para mlcroempresas e empresas de 
pequeno porte. Deve prevalecer a lei específica so
bre a lei genérica 

O fato concreto é que as pequenas empresas 
estão pagando mais do que deveriam. E, segundo a 
dectafação do Secretario de Energia de São Paülo, 
de agosto próximo passado, as grandes indúStrias 
pagam tarifas abaixo do custo. 
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Portanto, existe a distorção, e a luta das pe
quenas einpresas merece o nosso apoio. Elas cons
tituem uma seiva saudável que flui na vida econômi
ca, e não devemos esmorecer em sua defesa 

Essa era a colocação, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores," que queiíamos fa2er. Não é possível conti
nuannos com a discriminação da pequena empresa, 
quando existe uma lei específica a protegê-la 

É precisamos que façamos valer a lei, fa2endo 
com que os pequenos empresários tenham realmen
te o oxigênio necessário à sua sobrevivência, e até 
porque é o somatório das pequenas empresas que 
mais emprega neste País. E a pequena empresa é a 
única solução para a economia total do País. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. T eotõ
nio Vt1e/a Rfho, 1!1 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Mi
randa 

O SR. GILBERTO MIRANDA {PMDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de co
meçar meu pronunciamento, com relação ao relaffl
rio que li hoje na Comissão de Assuntos Econõmi
cos, queria deixar bem claro - e é importante· que fi
que bastante claro - que não sou contra a instituição 
Aeronáutica brasileira e seus membros, indistinta
mente; meu juízo de valor é somente acerca das 
atribuições legais, em função das quais tenho de re
latar um projeto do Governo. 

Parecer proferido hoje na ComissãC~ de Assun-
tos Econõmicos: _ 

"A Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre a MSF ~ 284195 {Mensagem n" 
858, de 11/08195, na origem), do Senhor 
Presidente da República, solicitando ao Se
nado Federal a adequação das Resoluções 
n% 91, 93, 95, 96 e 97, datadas de 
27.12.94, às condições hoje vigentes para 
permitir a implantação do Sistema de Vigi
lãncia da Ama2ônia {Projeto SIVAM), e Pro
jeto de Resolução n" 53, de 1995, que revo
ga as mesmas Resoluções acima nomina
das, e dá outras providências. 

I - Relatório 

Por intermédio da Mensagem n" 284, 
de 1995, {Mensagem n" 858, de 11.08.95, 
na origem), o Senhor Presidente da Repúbli-

ca solicita ao Senado Federal a adequação 
das Resoluções n"s 91, 93, 95, 97, de 27 de 
dezembro de 1994, às condições hoje v!g<m
tes para permitir a implementação do Sistema 
de VigilãnciadaAma20nia {Projeto SIVAM). 

As autorizações concedidas inseriram
se na competência exclusiva do Senado Fe-· 
deral, estabelecida no inciso V do art 52 da 
Constituição Federal e regulamentada pela 
Resolução 96/89, a qual "dispõe sobre fimi
tes para as operações de crédito externo e 
interno da União, de suas autarquias e de
mais entidades controladas pelo setor públi
co federal e estabelece limites e condições 
para a concessão de garantia da União em 
operações de crédito externo e interno", res
tabelecida na Resolução ~ 17, de 5 de ju
nho de 1992. 

As Resoluções autorizaram a Repúbli
ca Feeerativa do Brasil a contratar diversas 
operações de crédito externo no valor global 
de US$1 ,395,100,000.00 {um bilhão, trezen
tos e noventa e cinco milhões e cem mil dó
lares oorte-americanos), condicionando, 
contudo, á celebração dos contratos de fi

-nanciamento a formalização do competente 
contrato do SIVAM e o consórcio constituído 
pelas empresas ESCA S.A. {empresa inte
gradora brasileira) e a Raytheon Company 
{empresa fornecedora estrangeira), acolhen
do os termos da cautela expressa no pare
cer da Secretaria do Tesouro Nacional, 
STN/COREF/DIREF/290, de 9 de novembro 
de 1994, no sentido de "melhor resguardar 
os interesse!> da República e evitar o paga
menro desnecessário de encargos". 

Ressalta a Mensagem ~ 284, de 
1994, do Senhor Presidente da República, o 
notório afastamento superveniente da em
presa ESCA - Engenharia de Sistemas de 
Controle e Automação S.A. - do processo de 
implantação do SIVAM e a necessidade de 
sua sttlstituição, pela Comissão para Coorde
nação do Projeto SIVAM {CCSIVAM), órgão 
da estrutura do Ministério da Aeronáutica, 
para embasar a solicitação de adequação. 

Vale registrar que tramita em O'Jnjunto 
cem a Mensagem ~ 284, de 1995, o Projeto 
de Resolução f1" 53 de 1995. 

11 -Voto do Relator 

Em audiência eom o Senhor Pre5iden
te da República, realizada em dia 27 de ju-
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nho de 1995, transmiti minhas preocupaçõ- Comissão de Assuntos t:conomieos através 
es çom a noticiada celebração do contrato de outros Senadores, além dos encargos 
n" 01 /95-CCSIVAM/Raytheon, assinado no decorrentes da Relato ria-Geral do Orçamen-
dia 27 de maio último (um sábado), formali- to da União de 1995. Proferi, àquela época, 
zadas no Oficio GSGM n" 035195, onde des- parecer de plenário, motivado pelo requeri-
taqt.Jei o seu conteúdo abusivo por entender mento de urgência assinado pelos Srs. Lide-
que "o contrato celebrado extraPola e afron- res do Governo de então, que incluiu o Pro-
ta os termos dispostos na Resolução do Se- jeto SIVAM na Ordem do Dia por ter sido in-
nado Federal" e sugeri ao final que "ou corri- vocado dispositivo de Segurança Nacional. 
gi-se tudo e adequadamente, ou cancela-5e 
tudo, inclusive as resoluções vigentes." 

Quero esclarecer aos Srs. Senadores que na 
data de 27 de junho ft.i ao Palácio do Planalto para 
uma conversa de aproximadamente 50 minutos com 
o Senhor Presidente da República, ocasião em que 
entreguei a carta para que Sua Excelência lesse. 
Perguntei-lhe: "Sr. Presidente, V. Ex" quer receber 
esta carta?" Sua Excelência respondeu-me, depois 
de ler: "Quero receber esta carta." 

Protocolei a entrega da carta com sua secretá
ria e disse a Sua Excelência que, depois que saísse 
de lá, leria novamente essa carta. Mostrei ainda ao 
Senhor Presidente que, naquela época, o Senado 
havia autorizado um financiamento de US$1 ,35 bi
lhão para a empresa Raytheon. No sábado, dia 27, à 
tarde, ouvindo o Conselho de Segurança Nacional, o 
Presidente autorizou a assinatura do contrato de 
US$1 ,285 bilhão, que extrapolava em US$250 mi
lhões o montante autorizado, não tendo valor, por
tanto, o referido contrato. 

Tendo relatado em dezembro de 1994 
as mensagens que resultaram na aprovação 
das Resoluções n"s 91, 93, 95, 96 e 94, de 
1994, afigurou-se-me coerente manter a re
lataria também para a mensagem de adequa
ção, até para favorecer o imprescindível apro
fundamento do estudo do projeto SIVAM. 

Iniciei, formalmente, o reexame do Pro
jeto SIVAM em 16 de agosto último, portan
to, no mesmo dia em que a mensagem de 
adequação dava entrada nesta Casa do 
Congresso Nacional, centrando a atenção 
em aspectos outros, igualmente relevantes, 
que naquela primeira oportunidade tiveram 
sua apreciação prejudicada pelas condições 
atípicas que tive de enfrentar tais como a 
exigüidade de prazo para argüir autoridades 
- somente tive oportunidade de ouvir o Mi
nistro-Chefe da SAE, Almirante Mário César 
Flores, e o Ministro da Aeronáutica, Lélio 
Viana Lobo, por cerca de seis horas -, a for
mulação de questões em outras oilivas na 

Na noite de 21 de dezembro, os Srs. Lideres 
Jaques Silva, João Rocha, lrapuan Costa Júnior en
traram com um requerimento intitulado "Segurança 
Nacional", e o projeto foi à pauta naquelà mesma noi
te. Fli convidado, em plenário, pelo Senador Chagas 
Rodrigues, que presidia os trabalhos daquela sessão, 
para proferir o relatório desta mesma trii:JIJla. 

. Dentre estes aspectos, defrontei-me. 
de pronto, com a questão negativa, recor
rentemente suscitada pela empresa desde 
abril CJtimo, de que o Governo teria que pa
gar mÚita se não implantasse o SIVAM até 

_junho de 1995. 

Quero dízer aos Srs. Senadores que, quando 
fiquei com o procesSo pãra relatar, fui ao Senhor 
Presidente da República, novamente, em agosto e, 
numa conversa longa com Sua Excelência - conver
sa que tive também com o Ministro da SAE e com o 
Ministro Gandra - informei: "Sr Presidente, esse pro
jeto anteriormente era de governo passado; hoje, é 
de seu Governo. Nesse projeto todo mundo perdeu. 
Faltou transparência em razão da rapidez com que 
foi votado. Aviso a V. Exª que esse Projeto não será 
relatado antes de seis meses, porque pretendo ouvir . 
todos os Ministros da área envolvidos; pretendo ou
vir todos os secretários da'área envolvidos; pretendo 
ouvir todas as empresas que participaram da licita
ção, todo o setor de tecnologia e a sociedade civil. 

O Senhor Presidente da República concordou 
plenamente e disse que teria o máximo interesse em 
que o projeto fosse o mais transparente possível. E 
ainda, em tom simpático e agradável, me disse o 
Presidente: "E se os militares me pressionarem?" Eu 
lhe disse: "Peça-lhes que liguem para mim, Senhor 
Presidente." E quero esclarecer que nenhum mem
bro das três Forças Armadas me ligou pedindo ur
gência na aprovação desse projeto. 

É lastimável a desinformação. Como não esti
vesse implantado o SIVAM, o Executivo não teria, 
como não tem, de pagar qualquer comissão de per
manência ao Eximbank, pois o art< 32, de todas as 
resoluções autorizando a contratação de créditos ex
temos para financiar o Prójeto, acolheu a ressalva 
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indicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no pa
recer anterionnente citado e encampada pela Procu
radoria-Geral da Fazenda Nacional em seu Parecer · 
PGFNICOFIN~1262194, nos seguintes termos: 

• "Com base nas discussões técnicas 
mantidas durante as negociações dos con
tratos junto aos órgãos executores e ao 
Banco do Brasil S.A. - Grand Cayrnan, en
tendemos que todas as condições são pas
síveis de ser cumpridas nos-prazos eStima
dos, sem prejuízo da execução do projeto. 
No entanto, de fonna a resguardar os inte
resses da Replbliqa e evitar pagamento 
desnecessário de encargos, entendemos 
que o contrato de financiamento somente 
deva ser fonnalizado após a assinatura do 
contrato comercial que lhe dará amparo, 
bem como seja comprovada por aquele 
Banco a obtenção da referida garantia" 

No parecer do Banco Central do Brasil sobre 
os cinco contratos de financiamento, fazia o Banco 
Central exigência para que não se assinasse cana
trato com o Eximbank enquanto o contrato comercial 
não fosse assinado. 

Após receber a análise do Banco do Brasil, a 
Procuradoria-Gemi da Fazenda Nacional, pelo Pro
curador-Geral, usando os mesmos argumentos do 
Banco Central, assin.ll dizendo "que não deveriam 
ser assinados contratos com o Eximbank enquanto 
não fosse assinado o contrato comercial". 

· Por sua vez, o Secretário do Tesouro, Dr. Muri
lo Portugal, no seu parecer, cita pela terceira vez e 
reitera que não deverá ser assinado nenhum contra
to com o Eximbank enquanto não for assinado o 
contrato comercial. 

Como relator de plenário do Projeto, levando 
em ronta as ponderações escritas do Banco do Bra
sil, "do Banco Central, da Procuradoria-Geral e do 
Tesouro Nacional, incluí em todas as resoluções que 
as autorizações do Senado só teriam validade de
pois· de. assinado o contrato comercial. Até então, 
nenhuma teria validad~ 

. Vale conferir, pois, a forma como· foi redigido o 
sobretlito art 3", integrante, frise-se, de todos os tex
tos das Resoluções91, 93, 95,96 e 97: 

"Os contratos de financiamento do Pro
jeto SIVAM somente poderão ser assinados 
após a fonnalização do corrpetente contrato 
comercial entre CCSIVAM - Comissão de 
Coordenação de Implantação do SIVAM - e o 

COOsórcio C::Onstituído pelas empresas ESCA 
S.A. (empresa integradora brasileira) e a 
1-lr')'theon Company (empresa fornecedora 
estrangeira)". 

Documento enviado ao Relator do Projeto: .. 
"Minuta confidencial 
Tenente-Brigadeiro Lélio Viana Lõbo. 

Ministro da Aeronáutica 
Contrato ~ 001194-CCSIVAM/Consór

cio ESCA-Raytheon. 
Contrato para aquisição de equipa

mentos, materiais e prestação de serviços, 
destinados à implantação e integração do 
sistema de vigilância da Amazônia 

( ... ) a União, por seu Governo, repre
sentado pelo Ex~ Sr. Ministro da Aeronáu
tica, ( ••. ) e as CONTRATADAS - frisando 
bem -, formando um CONSÓRCIO, tendo, 
como 1• CONTRATADA, a ESCA - Enge
nharia 'tle Sistemas de Controle e Automa
ção S/A," - segue seu CGC e endereço ( ... ); 
citando, como segunda contratada, a Rayt
heon Company. 

Minuta entregue ao Sr. Relator pelo Ministério, 
na qual cria a figura do consórcio e peda que seja 
feito consórcio. Documento datado de 21-12-94: 

"Ministério da Aeronáutica 
Exmº Sr. Senador Gilberto Miranda 
Encaminho a V. Ex• os números de-

monstrativos dos contratos vinculados com 
o Projeto SIVAM. 

1 - RA YTHEON - 1.115.000.000 (sen
do 80.000.000 para a ESCA; 

2 - ESCA S/A - 111.330.000; 
80.000.000 (oriundos da Raytheon); e 
58.770.000 (aquisição de equipamenlOs com
plementares e gerenciamentos do Projeto) 

3 -Obras civis- 11 0.000.000 
Total- 1.395.1 00.000" 

Em outras palavras, enquanto não firmados os 
contratos de financiamento, não há como falar em 
obrigação, por parte da União, de pagamento de en
cargos, a titulo de comissão de pennanência 

Aliás, acrescente-se ainda que o teor do art. 3" 
das resoluções reflete também a orientação mani
festada pelo Banco Central do Brasil à Secretaria de 
Assuntos Estratégicos, da Presidência da República, 
em expediente datado de 15 de setembro de 1995. 
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De outro lado, a partir do final de agos10, pas
sei à elapa de colela de informações, cada vez mais 
pormenorizadas, sobre aspectos tecnológicos, de 
manutenção, operacionais, de infra-estrutura, pro
postas técnicas, procedimen10s de análise, critérios 
e procedimen10s técnicos e, sobretudo, a relação 
cus10/ benefício do Projeto SIVAM. 

A5Sim, com esse intuito, formulei convite, por 
intermédio de requerimentos apresen1ados na Co
missão de Assuntos Econômicos desla Casa, a di
versas autoridades dos Es1ados Unidos da América 
do Norte, da Austrália, da Rússia e da Ucrânia, cujas 
experiências com sistemas de controle do espaço 
aéreo e de segurança de vôo poderiam contribuir 
significativamente para a avaliação, pela CAE, dos 
aspectos de eficiência, custos e manutenção do SI
VAM, com ênfase nos aspectos tecnológicos. Todos 
os requerimentos para ouvir Ministros, pessoas e 
empresas e todos os envolvidos no processo foram 
aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos, 
por unanimidade. 

De igual, enderecei, com o mesmo propósito, 
convite aos responsáveis pelos programas de pes
quisa e de desenvolvimento (P&D) de diversas 
empresas internacionais que lidam com tecnolo
gias de ponta na área de espaço aéreo/segurança 
de vôo, além de cientistas brasileiros de renome 
internacional, como os professores José Goldem
berg, Rogério Cezar de Cerqueira Leite e Mareio 
Nogueira Barbosa. 

Apresentei requerim!!tlto convocando 1 2 Minis
tros de Es!ado, bem assim os Secretários Es!aduais 
do Meio-Ambiente e os de Segurança Pública da re
gião ama2ônica, para pres!arem informações acerca 
das articulações entre suas esferas de competência 
e o SIPAM. Destes, quatro compareceram perante a 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

Programei um roteiro de visitas e reuniões téc
nicas com reconhecidas autoridades do ramo nos 
Es!ados Unidos da América, na Rússia, na Ucrânia 
e na Austrália, objetivando discutir e aprofundar co
nhecimentos através do levantamento de. informaçõ
es tecnológicas e de custo/beneficio financeiro de 
sistemas de vigilância aérea de concepção alternati
va à do Projeto SIVAM. 

Encaminhei à Mesa do Senado um pedido, no 
sentido de que me fossem fornecidas passagem e 
es!ada. Não as recebi, porque a Mesa alegou que 
não teria condições de custear essas despesas. 
Como resolvi ir a fundo nesse projeto, paguei toda a 
viagem com recursos do meu bolso. 

Nos Eslados Unidos da América do Norte, 
mantive inicialmente reuniões de trabalho com o Sr. 
Stanley Rivers, Diretor da Administração Federal de 
Aviação (FAA), e com o Sr. George Donohue, Admi
nistrador da dita FAA. No Departamento de Defesa 
(Pentágono), tive proveitoso encontro de trabalho 
com o Sr. Brian Sheridon, Subsecretário de Defesa 
americana para drogas e entorpecentes. Visitei as 
instalações da Raytheon Company e da Base Mililar 
ROTHR (Relocalable Over-The-Horizon Radar Re
ceiver Site), tendo como acompanhante o Primeiro 
Secretário José Carlos da Fonseca Júnior, da Em
baixada brasileira em Washington. 

Na Rússia, avistei-me com os cientis!as Fyodor 
F. Evstratov, do Instituto de Pesquisa de Radioco
municação à Distância; Vladimir A. Y akunin. da mes
ma instituição; e Sergey G. Scherbakov. do Instituto 
de Pesquisa em Automação Instrumental - todos em 
Moscou, e as reuniões tiveram lugar na Embaixada 
brasileira com# a presença do Terceiro Secretário, 
Rodrigo de Azeredo Santos. 

Finalmente, na Ucrânia, mantive reuniões com 
os Srs. Alexander Nikolaievtch Chtrakhov, Diretor do 
Instituto Radiotécnico Ucraniano; luri Mikhailovitch 
Davydov, Chefe de Projeto de Radares "Over-The
Horizon• (OTH); Mikhail Alexandrovitch Novitchkov, 
Chefe de Projeto de Centros de Transmissão; Leo
nid Maximovitch Bandurisli. Diretor do Escritório de 
Projetas da Universidade Politécnica de Odessa; e 
Alexander Nikolaievitch Melechkevitch, Vice-Diretor 
da mesma instituição. Encerrei minha missão nesse 
país com uma visita ao "Polígono. Experimental", 
onde se encontra uma unidade do Sistema OTH, lo- · 
calizada a cerca de 20km de Nikolayev, e estive 
acompanhado pelos funcionários, enviados pela Em
baixada, Paulo Rocha Cipriano e João Gilberto de 
Souza 

Com os elementos obtidos através das respos
tas aos requerimentos de informações e, principal
mente, nas reuniões técnicas e visitas a instalações 
militares, subsidiados pela leitura de material sele
cionado em mais de 400kg de documentos, encon
tro-me suficientemente instruído para o exame final 
e conclusivo da matéria 

Considerando todas as questões que envolvE;lm 
o Proje!o SIVAM, devo salienlar. primeiro que tudo, 
a complela impossibilidade de tranqüilizar as incerte
zas que continuam a cercar o próprio mérito das re
soluções promulgadas em 27 de dezembro de 1994. · 

Conscientemente, inverto a ordem de aprecia
ção da Mensagem o" 284, de 1995, para privilegiar a 
questão capilal de maior abrangência, referente à 
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reconfirmação ou não das autorizações para a ob
tenção de crédito externo através da contratação de 
operação de financiamento, cujo desfecho condicio
na o exame daquela Mensagem de adequação. 

Assim demarcando o àmbito do meu parecer, 
passo dorâvante a expressar as razões do meu fir
me convencimento, sedimentado, decisivamente, 
nos depoimentos técnicos, resultado de minhas reu
niões e visitas ao exterior, os quais fornecem base 
sólida para emissão de um firme juízo sobre tecnolo
gias alternativas ao Projeto SIVAM e suas respecti
vas relações de custolbenefício. 

Consoante subsídios levantados nos Estados 
Unidos da América do Norte, o governo desse país 
retirará, de 1998 em diante, a maioria de seus rada
res internos, substituindo-os pelo Sistema WAAS 
(Wide Area Augmentalion System) - chamado no 
Brasil de GNSS. A justificativa para essa substitti
ção é que o WAAS, licitado pela Administração Fe
deral de Aviação (FAA), em junho último, representa 
a tendência tecnológica mundial. O sistema comuni
ca-se em tempo real com satélites e fornece a preci
sa posição que qualquer aeronave ocupa no espaço 
aéreo. A manutenção de radares em terra é mlito 
car<~ e, comparada com o WAAS, mostra-se uma 
tecoologia já superada. Os americanos só irão man
ter radares da aproximação em aeroportos a, ainda 
assim, temporariamente. 

Na época da relatoria, no ano passado, essa 
tecnologia não existia e não foi considerada pela 
coordenação do CCSIVAM. Seis meses após, junho 
deste ano, o governo americano aprovou uma licita
ção desSe produto e levou-a ao mercado mundial. A 
ficitação foi aberta, transperente, sem invocar a se
gurança nacional. 

Enquanto radares precisam de pessoas para 
operá-los, manutenção constante, infra-estrutura de 
logística, segurança 24 horas por dia e suprimenlo 
confiável de eletricidade, o W AAS dispensa tudo 
isso. A concorrência promovida em junho último pelo 
Governo dos Estados Unidos indicou um custo de 
US$470 milhões para desenvolver, tabricar, instalar 
e dar manutenção na primeira !ase do Projeto 
WAAS. Na segunda fase, um software transmitirá 
sinais em tempo real às aeronaves, evitando colisõ
es. Nessa etapa, os radares de aproximação de 
aeroportos serão desativados. 

Essas constatações também fazem parte -
pãSffiêm os Srs.- Senadores! - das píeocüpaçães-e 
convicções da Diretoria de Eletrõnica e de Proteção 
ao VOo do Ministério da Aeronáutica brasileiro - esse 
documento chegou às minhas mãos, enviado anoni-

mamente ao meu gabinete-, que, no docuniento inti
tulado "Plano de Implantação do FutUro Sistema de 
Comunicação, Navegação e Vigilância/Gerência de 
Tráfego Aéreo•, confirma que a tendência mundial é 
a utilização do sistema global da navegação por sa
télites como único meio de orientação aérea Especi
fica ainda que o sistema global de navegação por 
satélite terá aplicação em todo o espaço aéreo sob 
jurisdição nacional, sendo particularmente útil nas 
áreas oceânicas e amazõnicas. Informa finalmente 
ainda o mesmo documento que as comunicações 
por satélite são as mais adequadas à região arnazõ
nica e a outras áreas de baixa densidade de tráfego 
aéreo. 

Diz mais o documento: que terão que ser desa
tivados equipamentos comprados e não instalados e 
equipamentos instalados, da ordem da 817 milhões; 
e que para esse sistema são necessários apenas 
U$105 mHhões de dólares. 

Quanto ao sistema OTH, este serve para iden
tificação e detecção de qualquer objeto em movi
mento, num leque de cobertura da 3.000km de com
primento por 2.400km de largura. Segundo eStudos 
do Instituto de Pesquisa de Radiocomunicação a 
Longa Distância da Rússia (NIIDAR), desenvolvidos 
sob a orientação .do "pai do OTH", Professor Fyodor 
Evstratov, uma estação de recepção de transmissão 
instalada pouco acima de Brasma conseguiria ma
pear toda a Amazônia brasileira Somente durante 
30 minutos pela manhã e 30 minutos à tarda, o sis
tema teria uma degradação, acusando uma diminui
ção de 1 O% de precisão na leitura Já os radares 
previstos pelo SIVAM, baseados nos aviões da reco-· 
nhecimenlo aéreo, se estivessem fazendo seu traje
to de ida e volta, registrariam uma perda de várias 
horas. A tecnologia americana informada pela Rayt
heon, que opera o sistema OTH - tive a oportunida
de de visitar em Virginia, Estados Unidos-, diz que a 
perda de precisão é de 30% a 50%. 56 por 30 rninu- · 
tos na parte da manhã e 30 minutos na pàrte da tar
de pode-se fazer a degradação. Enquanto isso, os 
aviões que fossem percorrer a Amazônia, aviões es
ses de pouca velocidade, demorariam seis horas 
para percorrer todo o trajelo, e durante as seis horas 
que voassem não leriam para trás, só para a frente. 

Segundo os mapeamentos russos, o local ideal 
para instalação no Brasil do Sistema OTH seria a ci
dade de lnhumas, em Goiás. Tanto o sistema russo 
oonxH:> ucraniano sãO-mblito mais baratos,. com tec~ 
nologia mais apurada, estando uma estação recep
tora e transmissora orçada em aproximadamente 
U$200 milhões.O diretor do FAA americano disse-
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me que eti poderia ser portador destas informações 
com relação ao WAAS: o governo americano gas
tou U$470 milhões para desenvolver, para fabH
car, para instalar e para dar manutenção, por cin
co anos, mas se o Brasi I colocasse 40 bases pe
quenas en'l terra, que é a base de suporte, cada 
uma dessas . bases não custaria mais do que 
U$500 mil. Ou seja: com 20 milhões de dólares, 
teríamos implantada toda a navegação aérea des
se sistema, porque o custo alto refere-se ao de
senvolvimento. Depois de pronto, V. Ex>s sabem 
que um projeto é facilmente fabricãvel. 

O Projeto SIVAM propõe centenas de senso
res automáticos espalhados pela Amazônia no 
meio da floresta, quando a experiência russa e 
ucraniana indica que tais sensores correm sérios 
riscos de serem roubados e destruídos se instala
dos nos lugares onde não existe infra-estrutura. 
Dizem que, mesmo em um regime de força como o 
da União Soviética, esses sensores eram retira
dos, arrancados e levados. Nesses termos, asse
guram os ucranianos, o sistema OTH é ideal para 
a Amazônia. Os radares do Projeto SJV AM têm 
seu custo elevado, porque precisam operar acima 
das árvores da floresta, sob condições tropicais 
adversas (mais de 90% de umidade, com seis me
ses de chuva ininterrupta), exigindo o assenta
mento de torres elevatórias, o que acarreta custos 
adicionais de manutenção. 

Nas palavras do Professor Fyodor Evstratov, 
pai do OTH russo, "dizer que, .na linha do Equador, o 
sistema não funciona é desconhecimento de mais 
de trinta anos de pesquisa sobre o assunto". 

Todas essas manifestações compiévam as in
certezas acerca da firme posição por t.rna determinada 
tecnologia envolvendo o Projeto SIVAM, sobretudo por 
seus aspectos de custo/benefício e tecnológicos. 

Devo assegurar, com elementos de convicção 
baseados em documentos e depoimentos de espe
cialistas mundiais, que existem sistemas e arquitatu
ras tecnológicas que sequer foram consideradas 
pelo próprio Executivo-ao delinear o Projeto SIVAM, 
porque são recentes, são novas. Baseei-me, ao ela
borar o parecer, no estudo da Aeronáutica para o fu
turo da aviação e vigilância 

Com toda tranqüilidade, não hesito em reposi
cionar-me no sentido de tomar sem efeito as Resolu
ções rl's 91, 93, 95, 96, 97, de 1994, movido pelo mes
mo sentimento que expressei diretarnente ao Presi
dente da República, qoo foi o de cancelar tudo, inclusi
ve as resoluções vigentes, diante da impossibilidade 
de corrigir o processo adequadamente no dia 27 de ju-

nho, por correspondência entregue pessoalmente e 
lida r.o me;:mo dia no plenârio deste Senado. 

_ Será que a opção pela tecnologia apresentada 
no Projeto SIVAM foi a melhor escolha do Governo 
brasileiro? Será que diante de veementes modelos 
alternativos, baseados em tecnologia emergente, o 
SIVAM corresponderia a um modelo completo, con
fiável e eficiente com custos adequados para aten
der às peculiaridades da Região Norte e atualizado 
projeto para a Amazônia? 

Não questiono, Srs. Senadores, a necessidade 
nem a oportunidade da implantação de um sistema 
de vigilância na Amazônia A Região Amazónica é 
certamente a última fronteira econômica do Brasil a 
~e~ desbravada. O monitoramento dessa região, ob
Jetivando o controle e suas potencialidades e seu 
efetivo desenvolvimento, é o desejo claro e explícito 
de todos nós brasileiros e sobretudo o meu, que rep
resento nesta Çasa o Estado do Amazonas. É preci
so mais do que nunca um projeto coerente e preciso 
de monitoramento ambiental, tráfego aéreo, prote
ção de nossas fronteiras. 

Antes de Senador pelo Amazonas sou um Se
nador pelo Brasil, razão pela qual tenho' que analisar 
aquilo que é mais barato e confiável em termos de 
tecnologia que vem para ficar. 

O que me parece indisputável, todavia, é a 
necessidade imperiosa de o Governo Federal pro
mover uma revisão geral no SIVAM, sob a expec
tativa de que seja um esforço integrado pela socie
dade civil e seus respectivos Ministérios Setoriais 
e pela Aeronáutica, Marinha e Exército, com coor-· 
danação do Estado-Maior das Forças Armadas -
EMFA. 

O Brasil de hoje, democrata, desenvolvimentis
ta, com uma economia aberta integrada ao mercado 
m~ndial, não precisa mais realizar seus projetas sob 
a ~nvocação da Segurança Nacional, tratando ca
SUismo com exceções. É necessário que o Brasil de 
hoje não repita os erros dessa cóncorrência do Go
verno passado. 

Em face do todo o exposto, e nos precisos ter
mos da inversão anteriormente manifestat:!a sobre a 
Mensagem 11" 284, de 1995, opino pela apresenta
ção do seguinte Projeto de Resolução, e, por via de 
conseqüência, pela prejudicialidade do Pmjeto de 
Resolução 11" 53, de' 1995: _ __ 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permite-me 
V. Exª um aparte? • 
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O SR. GILBERTO MIRANDA - Cedo o aparte tantes, face à própria oportunidade e importância do 
ao meu líder. tema discutido. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -
Senador Gilberto Miranda, em face da premência e 
importância 'do assunto, a Presidência faz urna con
cessão especial a V. Ex", pois já ultrapassou em 18 
minutos o tempo regimental. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Só este aparte, 
Sr. Presidente, e encerro. Vou conceder o aparte ao 
meu líder e, em 30 segundos, concluirei. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O 
Senador Ronaldo Cunha Lima poderia usar a pala
vra como Líder após o pronunciamento de V. Ex" 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Finalizando, Sr. 
Presidente: 

"Projeto de Resolução n" , de 1995 
Toma sem efeito as autorizações con

cedidas à República Federativa do Brasil, 
para contratar as operações de crédito ex
temo destinadas ao financiamento.parcial do 
Projeto do Sistema de Vigilância da Amazô
nia - SIVAM, através das Resoluções N-ºs 
91, 92, 93, 95,96 e 97, de 1994. 

O SENADO FEDERAL resolve: 
Arl 1 ~ - Tomam-se sem efeito as Re

soluções do Senado Federal·~ 91, 93, 95, 
96 e97, de 1994. 

Arl ~ - Esta Resolução entra em vigor 
na data de publicação. 

Sala das Comissões, em( ••• )." 

Assinada pelo Relator e entregue hoje com pe
dido de vista coletiva dos Srs. Senadores. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senado-
res. 

O SR. RONALDÓ CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como líder. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filtro) -
Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador 
Ronaldo Cunha Urna 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Como Lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, na oportunidade em que o eminente Senador 
Gilberto Miranda fazia o seu pronunciamento, pedi 
que me fosse concedida a honra de um aparte para 
algumas considerações que julgo oportunas e impor-

Hoje, pela manhã, na Comissão de Assuntos 
Econõmicos, em ligeira intervenção, tive a oportuni
dade de dizer que o eminente Presidente daquela 
Comissão e Relator trazia no seu parecer percucien
te, bem elaborado, dados novos e elementos técni
cos que exigem uma profunda e mais demorada 
análise do assunto. 

Estamos discutindo um problema que envolve, 
a prima facie, em termos gerais - mas sujeito a rea
valiação, como disse o próprio Relator - recursos de 
US$1,390 bilhão, mas que, envolvendo equipamen
tos outros adicionais, poderia chegar a cerca de 
US$5 a US$6 bilhões. Com base nos elementos 
técnicos, com dados que são trazidos neste pare
cer. em que os elementos foram buscados longe, 
pelo esforço pessoal - no que é louvável - do pró
prio Relator, temos que nos debruçar sobre o as
sunto para reeJaminar tudo, inclusive com a nossa 
manifestação de apoio à revogação das resoluçõ
es, a que S. Exã se referiu e que propõe no seu re
latório. 

Trata-se, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, de matéria que foi objeto de comentãrios por 
parte da imprensa, envolvendo personalidades do 
Governo, onde se tem que destacar que o Governo 
também agiu rapidamente, mas que não pára por aí. 
O projeto SIVAM precisa, necessita, merece - e se 
impõe - um reexame total das suas nuances e dos 
aspectos vários que envolve, até mesmo pelo relató
rio novo que traz o Senador Gilberto Miranda. modi
ficando posição anteriormente adotada no final do . 
ano passado. 

Iremos - e isso é uma convocação geral -
analisar em profundidade, até porque foi ajJrovada 
tamtiém na Comissão de Assuntos Econõmicos a 
solicitação de todo o inquérito apurado, para que a 
Comissão pudesse analisar os documentos, inclu
sive a responsabilidade sobre os grampos telefôni
cos, que estão sendo repetidamente usados - e 
precisa-se conhecer a origem, a razão, a motiva
ção e, inclusive, as declarações do próprio juiz 
concedente. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tudo 
isso envolve uma enorme responsabilidade por parte 
do Senado, mas também por parte do Poder Execu
tivo. O novo parecer, com esses dados técnicos tra
zidos· pelo eminente Relator, mostrando a defasa
gem, a diferença, a distância, o abismo, o fosso en
tre propostas, mais tecnicameóte racionais e mais 
modernas do que aquelas que já haviam sido 
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aprovadas, merece o nosso exame, porque o traba- original, ainda que mencionado nas exposições dos 
lho do Senador Gilberto Miranda foi profundo, deta- Ministros da Aeronáutica e da SAE. S. EX-' acrescen-
lhado com elementos técnicos novos que exigem ó !ou o art. 32, que não existia no projeto de resolução 
noss~ ·exame imparcial e sereno, ao lado desses original. · 
elementos que devem ser postos à mesa à luz da 
verdade. • 

Felici1o V. EX-', Senador Gilberto Miranda, por 
esses dados técnicos, por esses elemen1os novos, 
pelas indicações precisas e pela proposta que faz no 
sentido de revogar essas resoluções, para que pos
samos reexaminar o programa no seu IOdo. 

É a minha palavra e meu pronunciamento. 
Mui1o obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Filho)- A 

Presidência prorroga o período do Expediente por 
mais cinco minu1os, antes da Ordem do Dia 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, como Líder, por cinco mi nulos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Como Lí
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Senador Teotonio Vilela R
lho, Sr% Senadoras e Srs. Senadores, no· dia 21 de 
dezembro de 1994 esta Casa viveu momen1os de 
grande debate. 

Era noite. Naquele dia, eu próprio e o Senador 
José Paulo Bisol questionávamos a 11ecessidade de 
se ·votar em regime de urgência essa matéria Não 
se poderia tê-lo feito. 

Alegou-se que ·se tratava de assunto de grande 
urgência em termos de segurança nacional, o que 
significaria ester o Brasil com alguma iminência de 
perigo para a sua segurança 

Quero aqui ressaltar que a iminência de peri
go para a Nação era votar aquela matéria com tan
ta pressa. Isso é importante que se diga, porque a 
responsabilidade é de todos os Senadores e Parti
dos que, naquela noite, aqui disseram que era ne
cessário votar, sem o devido exame da matéria, 
que agora se começa a fazer. O próprio Relator, 
naquela noite, dizia, quando eu alertava para a ne
CeSSidade de ir a fundo no exame dessa matéria: 
"Ora;. ·meu Deus! A mim me parece, como Relator, 
que perdi sábados, domingos e madrugadas, e 
que 'sou capaz de falar sobre detalhes desse pro
jeto ... " E concluiu dizendo: "empreguei tempo sufi
ciente para analisar o projeto. Estou tranqüilo para 
dar o parecer e os senhores podem, assim, votá-lo 
favóravelmen!e". 

Havia, então, o Senador Gilberto Miranda, 
colocado no art. 32 algo que não estava no projeto 

•as contra1os de financiamen1o do Pro
jeto SIVAM somente poderão ser assinados 
após a formalização do competente contraio 
comercial entre a Comissão de Coordena
ção e I rnplantação do Sivam e consórcio 
constituído pelas empresas Esca S. A., Em
presa Integradora Brasileira, e Ray!heon 
Company, empresa fornecedora estrangeira" 

Questionávamos, então, como era possível 
que só a Esca, neste País, tivesse a possibilidade 
de fazer aquele trabalho. O Governo, com suas 
au1oridades e Ministros de então, aqui disseram 
que só a Esca poderia fazê-lo, que o Governo não 
tinha condiçõeS de fazê-lo. Eis que a Esca fechou 
- tqdos sabem por que - e é o Governo que está 
fazendo o trabalho, inclusive contratando funcioná
rios da ex-Esca para realizá-lo, quando, antes, o 
próprio Governo e o Relator afirmaram que o Go
verno não poderia fazê-lo. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço 
inclusive a atenção especial do Parlamentar que 
foi indicado para Corregedor desta Casa, Senador 
Romeu Tuma, bem como daqueles que irão consti
tuir a Procuradoria do Senado Federal - pelo Parti
do dos Trabalhadores, como Líder, indiquei o Se
nador Lauro Campos - porque, Srs. Senadores, é 
preciso que não haja, aqui, acusações levianas, 
sem cuidado, com respeito ao procedimento de 
Colegas. 

Hoje, na Comissão de Assuntos Económicos, 
o Senador Gilberto Miranda não respondeu por 
que é que, naquela noite, S. EX-' achou que havia 
razões de perigo para a segurança nacional e con
cordou com o argumento dos Líderes, que hoje cri
ticou. Mas, como Presidente da Comissão de As
suntos Econõmicos; até ontem, ninguém sabia que 
hoje, pela manhã, o que estava na pauta era o 
Projeto SIVAM. Entretanto, hoje, pela manhã, to
dos os membros da Comissão foram surpreendi
dos com a mudança da pauta. Como é que pode 
um Presidente de Comissão modificar dessa ma
neira uma pauta que, regimentalmente, tem que 
ser publicada, conhecida de todos, com a antece- ~ 
dência de dois dias? Só com urgência. Perguntei; 
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então, qual o perigo para a segurança nacional Nem o Senador Eduardo Suplicy, em qualquer 
que fez com que se incluísse hoje esse projeto na momento, foi mencionado nesse assunto. 
pauta. Até agora não houve resposta de que o "c) No âmbito da Polícia Federal. foi 
Brasil está sob perigo iminente para a sua segu- aberto inquérito policial, que, depois de 
rança. Estamos sób perigo iminente - isso, sim - rastrear as contas bancárias do Partido 
da realização. novamente, de um gasto extraordi- dos Trabalhadores, do Vice-Prefeito e 
nário com o Projeto Sivam. seus assessores chegou à conclusão que 

Da mesma maneira como. naquele dia, o Se- os cheques indicados por Ronaldo Caiado 
nadar Gilberto Miranda tinha tanta segurança sobre . destinaram-se ao caixa dois da empresa, 
como era bom o projeto, eu agora quero ter muito que foi processada. pagando os impostos 
maior cuidado para examinar as conclusões. E. por devidos. 
essa razão, fez bem a Comissão em pedir vista cole- Ronaldo Caiado, de denunciante. pas-
tiva para exame do caso. inclusive exame das con- sou a denunciado pelo Ministério Público 
versas telefónicas. Só após· o depoimento dos dois Eleitoral, sob a acusação de ttJr praticado 
senhores. Embaixador Júlio César Gomes dos San- crime de denunciação caluniosa contra o en-
tos e José Afonso, da Líder e da Raytheon, na Co- tão Vice-Prefeito de São Paulo. Dr. Luis 
missão de Assuntos Económicos e na Comissão de Eduardo Greenhalg. A denúncia foi recebida 
Fiscalização, é que poderemos saber as razões da e o processCH:rime insteurado. Foi quando 
mudança de procedimento. Caiado elegeu-se Deputado Federal e, por-

Agora. quero dizer ao Senador Gilberto Mi- tador da imunidade parlamentar. teve a ação 
randa, olhando nos seus olhos. que a acusação . sobrestada Quando ele perdeu o mandato, 
que v.' Ex• fez, hoje de manhã, como as demais, recentemente. o Supremo Tribunal Federal 
outro dia, não têm fundamento. V. Exª, hoje. fez deu andamento ao feito. mandando arquivar 
uma denúncia grave a meu respeito e deveria saber a ação penal contra Caiado, diante da ocor-
melhor dos fatos. rência da prescrição criminal." 

"Feita a denúncia pelo então candidato Sr. Presidente, peço a tolerância de V. Exª com 
à Presidência da República, Ronaldo Caia- relação ao tempo, dada a gravidade das denúncias 
do, em debate pela televisão entre os candi- feitas pelo Senador Gilberto Miranda. S. Ex• poderia 
datas à Presidência da República em 1989, ter conversado francamente como sempre faço, in-
que a Administração de São Paulo teria faci- clusive com V. Exª. · · 
litado a aprovação de um projeto em troca Diz o jornal O Estado de S.Paulo: 
de apoio financeiro à campanha do então 
candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e que 
desse fato teria sido participe o então Vice
Prefeito de São Paulo. Luis Eduardo Gree
nhalg, foram tomadas as seguintes· provi-
dências: -~ -

a) No âmbito da Prefeitura - Comissão 
de Averiguação, que concluiu pela legalida
de da situação do Projeto T anabi e da ine
xistência de qualquer irregularidade na tra
mitação- administrativa do mesmo. com a 
isenção explícita de qualquer conduta irre
gular do Vice-Prefeito; 

b) No âmbito da Câmara Municipal -
Comissão Especial de Inquérito-GEl. que 
concluiu pela regularidade da tramitação do 
Projeto Tanabi e excluiu qualquer irregulari
dade de conduta do Secretário do Governo 
Municipal. O Vice-Prefeito sequer foi ouvido 
nessa CEI, já que os depoimentos não men
cionaram o seu nome. " 

"Irritado" - diante daquilo que eu pró
prio tinha dito a V. Ex• no telefone-, "Miran
da paniu para ataques pessoais. O Suplicy 

. . ·!em- que parar de se promover em jornal', 
-----afirmou." 

Este Senador sempre age em defesa do inte
resse público quando assim a sua consciência diz, 
Senador Gilberto Miranda. E aqui está um Cfos casos 
em que se faz necessário a ação. 

"Ele é um Senador que nunca fez nada 
por São Paulo, pelo contrário, foi contra o 
projeto de saneamento do Rio Tietê. e do 
que autorizava a rolagem da dívida do Esta
do." 

Engana-se V. Ex•. Votei favoravelmente ao 
projeto de saneamento do Rio lietê. Pode olhar 
com cuidado! Naquela ocasião. o que fiz foi cha- . 
mar a atenção para o que o Banco Central alerta
~a. que o Estado de São Paulo estava indo para 
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além do que as nossas resoluções do Senado per- não tenho qualquer relação de responsabilidade so-
mitiam. Chamei a atenção para isso, assim corno bre o que ocorreu com respeito às dívidas das ln-
chamei a atenção com respeito ao fato de o Gover- dústrias Matarazzo. 
no do Estado de São Paulo estar pedindo uma 
quantia, para emissão de título de precatórias judi
ciais, muito.além do que se poderia fazer. Esse pro
jeto nem chegou a ser votado. 

No que diz respeito à rolagem da dívida do Es
tado, votei favoravelmente também. Então, há im
precisão. 

Peço a V. Exª que examine, inclusive, as atas 
de reunião para melhor estar informado no que diz 
respeito a esse assunto. 

"Miranda disse, ainda, que pode justifi
car sua fortuna de US$500 milhões ••• " 

Seria importante que V. ExA nos contasse exa
tamente a história toda. Até sugeriria que, em urna 
das nossas reuniões da Comissão de Assuntos Eco
nômicos, V. Ex~. nos contasse a história de. corno 
conseguiu acumular essa extraordinária fortuna, 
ocasião em que também poderíamos convidar os 
maiores empresários deste País para que cada um 
relatasse como conseguiu •.• 

O SR. PRESIDENTE (T eotonio Vilela Filho. Fa
zendo soar a campainha ) - Senador Eduardo St.plicy, 
peço a V. Exª que dirija o discurso à Presidência. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Está certo. Eu 
terei interesse em conhecer exatamente a história 
de como, nos últimos 30, 20 anos, V. Exª conseguiu, 
conforme me disse, ter hoje 20 empresas que fatu
ram meio bilhão de dólares. Quem sabe seja impor
tante V. Ex• transmitir esse conhecimento para todos 
os·brasileiros! Qualquer brasileiro gostaria de apren
der como é possível se conseguir esse extraordiná
rio patrirnõnio em um espaço relativamente pequeno 
de tempo. 

Mas V. Ex" diz que a minha família é uma das 
maiores devedoras de impostos em São Paulo: "A 
famma Matarazzo, à qual pertence Suplicy, respon
de a mais de 200 ações na Justiça". Vou repetir o 
que disse ontem porque quero dizê-lo perante V. 
Ex~. Em razão da história de minha familia, já por 
duas gerações, eu próprio, meus pais, minha mãe, 
Filomena Matarazzo Suplicy - filha do Conde Andrea 
Matarazzo, que era filho do Conde Francisco Mata
razzo, um dos grandes pioneiros, se não o maior, da 
indústria brasileira -, não temos qualquer relação de 
propriedade com as Indústrias Reunidas F. Mataraz
zo. Se V. Ex• não sabia, fique sabendo. Portanto, 

Não apenas sou inteiramente a favor, como 
sou autor de medidas, corno o projeto de lei que 
está tramitando na Casa, o qual gosiaria que fosse 
votado rapidamente, no sentido de que qualquer em
presa inadimplente seja objeto de conhecimento pú
blico, para que possa o Governo, a cada momento, 
estar publicando a lista dos maiores inadimplentes. 
V. Ex• e todo o Senado terão em mim alguém que 
vai ajudar a cobrar. de quem quer que seja, inclusive 
de empresas de pessoas relacionadas com a minha 
familia ou a mim mesmo. Entretanto, eu próprio não 
sou responsável e nem tenho benefíCio qualquer, di
reiO ou indireto, neste não-pagamento. Se V. Ex qui
ser, eu relato, em maior detalhe, a história do que 
aconteceu ao tempo de meu avô e bisavô, para que 
isso fique mais claro. 

V. Exã aiiida faz referência ao fato de que o 
Senador Eduardo Suplicy teria usado a palavra "mo
leque". Jamais usaria esse termo para com qualquer 
Senador que seja meu adversário aqui dentro, por 
maior que seja a intensidade de brigas ou de argu
mentação. 

Acredito que V. E~ estava aqui - ou se não 
estava, pode ter visto - quando, por exemplo, nes
te Senado, querendo saber a fo.ndo as coisas, ar-

. · güi com severidade o Deputado Ricardo Fiúza, 
que me chamou de todos os nomes pela televisão 
e por aí, em diversas entrevistas. Fui fundo e, cer
tamente, ajudei a desvendar a verdade. Tarr bém o . 
Deputado João Alves falou de tudo a meu respei
to, dizendo que iria dar um tiro atrás. Pois bem, 
isso não me irrtimidou, fui a fundo no desvendar 
das coisas. E aqui também é preciso ir a fundo, 
prezados Senadores. 

Então, V. Ex• completa dizendo que é incapaz 
o Senador Eduardo Suplicy, afetado pelas lutas de 
boxe que praticou na adolescência Ah, Senador G~
berto Miranda, só gostaria que V. E~ tivesse as
sistido às lutas para saber quantos socos, porven
tura, algum adversário meu tinha conseguido dar. 
Na primeira luta, na estréia do campeonato da Ga
zeta Esportiva, meu adversário até que conseguiu 
dar um bom direto de surpresa no queixo e, pela 
primeira e única vez na vida, fui a knock-down; 
mas, já no final do primeiro round, encontrava-me 
em vantagem e, no segundo round, tendo ido por 
duas vezes ao chão, ele foi a nocaute. E ai aca
bou a luta 



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 131 ~ 

Não é isso que vai acontecer com V. El<i', por
que todos aqui sabem que, desde que sou parla
mentar, jamais usei a minha capacidade atlética de 
pugilista em minha vida parlamentar. Felizmente, 
nunca preciSei, porque mesmo os que me ameaça
ram com tiro também não o fizeram e muito menos 
qualquer agressão física. 

Todos os Senadores e Deputados e qualquer 
pessoa neste Pais podem estar certos: por maior 
que seja a ofensa a mim, saberei me controlar. Fe
lizmente, aprendi a ter o suficiente controle para es
tar tranqüilo e não precisar agredir pessoa alguma. 
Até gosto de boxe, mas r.o· ringue, respeitando as 
regras. Aí é outra coisa. 

Também nunca uso armas. De tal forma que 
pedi ao Senador Romeu Tuma para prestar atenção 
no que vem ocorrendo. E ontem também conversei 
com o Presidente José Sarney sobre o assunto. Dis
ponho-me a dialogar com serenidade com V. Ex•, a 
conversar, a cumprimentá-lo, mas o que quero é que 
haja respeito. Entendo que é função do Presidente 
da Casa fazer com que os procedimentos aqui se
jam respeitosos. Mas procedimento de respeito não 
implica deixar de saber das coisas. 

Hoje, o Senador Geraldo Melo alertou que não 
gostaria de sair de casa para vir averiguar se have
ria alguém culpado ou não de alguma coisa. 

Ora, é função constitucional do ·Senado 
Federal e do Congresso Nacional fiscalizar o 
Executivo. Temos que ter responsabilidade so
bre o que se passa. Se porventura eventuais 
tecidos cancerosos estejam ocorrendo no Exe
cutivo, por vezes hã contrapartiq(l.s aqui no 
Legislativo; e precisamos saber. Jã tivemos a 
coragem de fazê-lo por ocasião da CPI sobre 
o caso PC Farias, que levou ao afastamento 
do Presidente Fernando Collor de Mello, e 
também o fizemos, cortando a própria carne, no 
caso da CPI do Orçamento. 

Foram dias difíceis, Senador Geraldo Melo, 
mas não podemos abrir mão de saber a verdade das 
coisas. 

O Sr. Geraldo Melo - Pemn~e V. Exª um apar
te, Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Senador Eduardo Suplicy, peço a V. Ex2 que não 

conceda aparfe' uma vez que o seu tempo jã estã 
esgotado em dez minutos. 

O Sr. Geraldo Melo - Sr. Presidente, se eu 
não tiver oportunidade de prestar um esclarecimen
to, ficarã nesta Casa a impressão de que eu tenha 
dito, pela manhã,. .. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
V. Ex". como citado, terã a palavra após o pronun
ciamento do Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Geraldo Melo - Agradeçi:l a V. Ex" essa 
orientação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concluindo, 
então, Sr. Presidente, para que o Senado vote 
com melhor conhecimento, lembro que no dia 21 
de dezembro diversos Senadores aqui estavam 
preocupados 09m uma notícia que havia surgido re
lativamente aos procedimentos do SIVAM em seu 
próprio País. 

Acabo de recaber dois recortes de jornais: um, 
do New York Times, de 6 de agosto de 1992; e 
outro, do The Wall Street Joumal, de 31 de outu
bro de 1994. O 'primeiro fala que o Governo dos 
Estados Unidos e a Raytheon acabaram realizan
do um acordo por ter essa empresa realizado so
brefaturamento de preços. Então, a Raytheon 
Company concordou em pagar ao Governo dos 
Estados Unidos US$2,750 milhões para acertar as 

~ acusações de que teria falsificado estimativas de 
custo ·na construção de mísseis navais e contratos. · 
Isso -foi anunciado pelo Departamento de Justiça, é 
uma notícia de 1992. 

A outra notícia, de 1994, diz que a Raytheon 
Company paga ao Governo US$4 milhões em fun
ção de terem sido detectadas fraudes, o que mostra 
o cuidado que devemos ter com respeito a essa 
empresa. 

Encaminho à Mesa ambos os recortes para 
que possa este assunto ser do conhecimento de to
dos os Srs. Senadores. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR EDUARDO SUPL/CY EM SEU PRO. 
NUNCIAMENTO: 



132 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Z..,.WU..1.-l~ TOUIMVEAICA"'Imlnii!SYÓI..Dt fUNDi> . 
J...ellps.rstrao:llll>&"onlli_ .. __ ,_ ....... .-... rlle 

al---atOW.-BrlliJII-~R-..Nu-
:......eRbirft.._.IMsli:blllliksu ' I .. WC& ... ka'OWIII!db:rlheNuwel 

"'•IIJO"lnli>e-SUII ... Artt...--fto inollll'ID,-
·- ...w:aullbealli.-..r.torlDMr'4M--.d"Sprlatrcum~aklya.
lerày-ll--lhonl!l>l--Siol .. -npcqk..-IDII>
-lple~Jnc.-PII (IIS) loc. • 

lww 'p',-betlevetbetWiJwesealU.centerCif•web4fcompuJes
lhotctwsa:lod _..yo.-.dlbe_l..,......_ "Jlr'rul~IS~

~:~Ibrnt:_wo:~;~J!anllla>rlle.w!!!.•e~""'ml....ak_um,lhe 
,....hteiB""'Ptac:aiala U.5.UIInptm~ill'ailnôlll..UII&iiORIMd-il...., 
uab,"AJ1l>ur-oaldlna-- · ~RIIIIla'>) . . - . 
U..S.AHDRAn.:-IIETlt.EOVPI~TIZICOIIII'UCI'CD5TS -

•••• I . ne~c.a.,..,._.,.._,.,.yu..c;.,. -· 
• <m....,IS1.75mWI_10_11e--U.lbo...,.. 

-llllll!Wioboresd-..,N&Y)IIR-OOIIInocu..dleJUI1lce0.. 
.. ---'IIIHq>lo--T_,-Cillltlllo~ 
mlulle_o_lnl..afti~Moa..h.Mip....-m.-..JüOr ' 
-le:ICD:MClODtnctlltra,.J!IAIIt ...... JIIIII'ID,__._::. rors..nuw,s.o_.....,._____ . . 

. - TheN«oypald_ ... ___ atlltkl--leOIDr••~ .... t~-
jib!<>n_bJ_Ior.,._. ___ V..dopllmaml ald. 'riR 
GJICI'IIClSwetelotaftliiQid~UppGJtJUl!ltellaoc:requJpmatided:toiUIIIft 
lllat---~.ormedondl-,..-fp<a.JIIY'Iemll _..,op-

~-o erMIIJI...MII}'dlrl!ar\wld'l~enJn~ Mu~ts'IMDI!Iycam-
·.,.nvlftal~ u..!_.,_,, .. lliel'tsupt.. . -tAI"l . ' ' 

-CGCDt&MAMD~ A *I OMS PC a:J IA JOMI'IIUIIC'CD"'''IIII::W 
" ~c-17eiill"'ui11Rub!lor~oloii6B~A....,_ .. 

•offtc. Ul6)'alel'd.-;J tàalthey pill:meda. ...n.rt &IYW lin:" U.lbalid nD1 
eoaee~fla~m•rwaau..sp~rruNat.D~et.eB:rid~t.aneiFln:sto~~eca'd
tt ~ lnll'1lldaol :tt1 U...e•• UI apOon on OJeornalrl <:orva:ta: lhl.5 talL 
GcDI,.ew•ld it ••"WWOtt:Nl~rwttll fi ~~-al" .m•k~ oa .m~a tts --~ 

: tlruoarlyulheJI!M ..-!,..:. . . . 
-~ ..... wl!lch-dll-•ldc<otaliCOU1ructimstD~Ihell~ . 

-mll:la~t..&l z:erolnflal.ka,.c:aa~torlwt- !l6an62COmPrs•~t JoOP!ed'~ -
-~.::.:o:;. .. ::-:;-··:.~.~~-::_:- ... ·--~~- ~ -·t --·~ : :.-_ -::;,.-.-t.·- .. :. •• .. ... ,. __ ... -_- ... -. 

Novembro de 1995 

os P1m! Pns. T11e s•ll wu !IIOd lo!Jl : 
IDllhln U.S. Dl:nrl<l COOrlll BooJon. 

.... ~ .,· . ·-~·r R'a)lf-•ca. .. ,.• 
___ _...:;:,;"it·:...· -'~.;..;-·:...·· ._ . .....;.~ .;.,:... . ..;..,. -1, 1 Concem to P~ u Million ··--·-"f!IYSI ... -· 

Cct. 31. 199~ 

·1·~J?:~~if.~i~~~*:~~ 
.(.f;~8tt~~f-~fi~~".'liài~Qi.- ~ 

!LDII-~·-··.tJ . ...-.··w-.'L-rc .... ~·· 
1111.•.-4 "!" !-" .KIUM.• ·~-~PGMalf .. ,':.. 

""''IIY:-: .o.•~ ... n :, 
!cllcliY'' .• , tCI.IIIIo . tU'.r. r 

NCiladly . i4.6 

323,000 ' 

r.ndly;_.,: •$3.8- . o$i!.IIIIILW 

lld~ ... ·,. · •23!1,0110 t1li,ODO 

lldlr . · " ~-9'1Co U% 

s..-.--r--
u • ' R • 11 nhnn c: p ..D'lllll..~ 

:J'o SettltChar~or Ftaud 
. ._ eo~-110""' u .. ~ .... 
lo .• ll!tlle U.S.· -• · 01 Jllltla 

. ...._ illollt d-..t lllo [fiJ'mll ... l1t 
.,._llnclilea>ot oto n1.$mYIIao1..-r -·· ~~a,.._ aml....,. 11> o~o.,. tb<! 
CMTJ:<O, an<t ..Wo<iooly lo an>l!llbel!lglt 
"""! o! 1"1~1100. sald El- A!m. • 
spdteswwwn. ~. . 

Til< -•nt cluq<d lo 1 d'il! suit 
ttll R.lylilf<>ll., olllllln(ja!l. ~>~&s>.; .,..d< 
o 11._. ,.lllkm jlfOIIl ily O.fioll!ll .._ · 
aU.Jun &lllne-J8r ~Enct tB mcd!mtff 

no $ll..5 mJBion .... dolllllo 111o ~~
. Rll,....,. -ld na .. Noloo lO pnf'Qnn; 
MUM~~IkJR wart an me miiii11Hle\eeUon 
,,....., at t'IR> Alr Purrr IW<S.Ibl!.,.. . 
ernm~uht. • 

Spaiiisb IruiJstrial oUtput . 
MADRID - Spoln'• hlclultrid ~ 

t»n index I"''R JJ~t ll"J"-In /a.UcUJt lrotn 
Aucml 1!111, llle Noúonll SUlbti<S lntl· 
tutesald. 

'lo llle Rnl'óiEbt ,_,II!J oll"'-!Mw· 
lrW J)RidiJcllon ..., IJJ> .. ,.l'Jo r ..... 111e 
..- ~><riod o11m. 11>r- .IAIIIrd. 

Sell Y ou r Limited-
Partnerships 

lo.J-.. o. ..... 'i"'" ln ~~::11m noid • 1995 K·I. Tndcs.an b.l.ppeo ql.lici:ty. 



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 133 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidentâ, ÓHSR. PRESIDENTE (TeotonioVilela Filho)-
peço a palavra por ter sido citado. Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Mi-

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O renda, para uma explicação pessoal, por ter sido ci-
Senador Gilberto Miranda já havia pedido a palavra tado. V. Ex'- dispõe de cinco minutos. 
antes. Em seguida, concederei a V. Ex". O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pro-

O SR. GILBERTO MIRANDA - Cedo a minha nuncia o seguinte discuoso. Sem revisão do orador.) 
vez ao Senâdor Geraldo Melo. Falarei após S. Ex'-. - Sr. Presidente, Sr% e Sos. Senadores, eu gostaria 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) - de responder ao Senador Eduardo Suplicy .. 
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo, como Tive a oportunidade de conviver com S. Ex• na 
citado. por cinco minutos, de acordo com o arl 14, CPI do Orçamento. Talvez o Senador não tenha ab-
VI, do Regimento Interno. sorvido até hoje que não foi S. Ex'- quem descobriu 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para aquele US$1 milhão; e sim eu, que fiz o requerimen-
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - to, e fui lá,.e achei; e tive a oportunidade de convidar 
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senãdores, eu apenas uma pessoa do Partido de S. Ex•. que mu~o bem 
gostaria de colocar as coisàs nos seus devidos lu- trabalhou. que foi candidato a vice-Presidente da 
gares, porque tamanha era a ampl~de do tema República na chapa do seu Partido. 
que o Senador Suplicy estava tratando que, prova- Na CPI, tive a oportunidade de ver o Senador 
velmente, S. Ex• fez uma simplificação exagerada tentar, de todas as formas e a qualquer custo, incri-
do que eu disse e me deixou numa situação que minar todos os nossos colegas. Por isso, S. Ex• ou-
parece· a posição de alguém que não deseja que viu desaforos e verdades de muitos Sos. Deputados 
irregularidades sejam apuradas. Foi isso que S. e de alguns Sefladores os quais tentou incriminar e 
Exª passou. E eu não gostaria que S. Ex• viesse que foram absolvidos. Como também, até hoje, S. 
confirmar com isto a acusação que me foi feita Ex" não respondeu à carta que o Senador Alexandre 
esta manhã de ter uma conveosa privada e outra Costa lhe enviou. Naquela oportunidade, S. Ex• !en-
conversa na tribuna. tau procurar uma mulher que já estava morta. A pu-

Na realidade, o que o Senador Eduardo Su- blicidade nunca procurei facilmente. 
plicy relatou não corresponde à verdade do que Retomei de viagem, e quando estava em mi-
ocorreu na nossa conversa. O que eu disse a S. Ex• nha residência, sábado passado, o Senador Eduar-
- e quero dizer de público - é que entendo que o Se- do Sl4Jiicy tomou a liberdade de ligar para minha 
nado Federal não é uma Casa da polícia, e que nós, casa, dizendo que viu a entrevista que dei na chega-
Senadores, não fomos eleitos com a missão precí- da ao aeroporto, elogiando e declarando que, se los-
pua de fazer investigações e inquéritos, e que sou se para apurar a verdade e se realmente fosse para 
um. Senador que gostaria de ver as instituições des- fazer um rela16rio à altura, ele falaria com o Presi-
te País consolidadas, cada urna delas cumprindo o dente José Sarney que o Senado deveria pagar to-
seu papel. das as despesas. 

E, por isso, como estávamos conversando fora Antes da minha viagem à Uciânia e à União 
do debate público sobre uma CPI, perguntei ao Se- Soviética, procurou-me, no corredor deste plenário, 
nadar Eduardo Suplicy por que não esperar que as o Senador Eduardo Suplicy e, novamente, afirmou: 
instituições, normalmente encarregadas de fazer in- "Vou falar que o seu trabalho é ótimo ao Presidente 
quéntos, apurassem os fatos e, se depois de con- José Samey, e para que pague as suas despesas". 
cluído esse trabalho, não estivéssemos satisfeitos o Senador Eduardo Suplicy costuma falar uma 
com 6 resultado, aí sim, fizéssemos a CPI que fosse coisa em público e, depois, pede desculpas de ma-
necessária. neira privada. 

Isso 'é uma coisa muito diferente de dizer que O Sr. Senador Suplicy - Não pedi. V. Ex• 
nãó qúero ou que esteja contrário a que o Senado pode repetir toda a cohveosa. 
ou o Çongresso Nacional cumpra o Seu dever de o SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
fiscalizar o Executivo, de fiscalizar o dinheiro públi- Senador Eduardo Suplicy, não é permitido aparte 
co, de fiscalizar a ética e a honradez na vida pública. neste tipo de oratória. 

Faço . este pronunciamento apenas porque Peço a V. Ex• que obedeça o Regimento. 
acredito que já tenho defeitos suficientes, e não pre- O SR. GILBERTO MIRANDA - É só consultar 
ciso que o Senador Eduardo Suplicy divulgue os os Anais da Casa e da Comissão de Assuntos Eco-
que, graças a Deus, ainda não tenho. nõmicos, que V. Exl!s terão a oportunidade de ver 
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muitos trechos de diálogo entre o ex-Senador Ronan derá ser assinado o contrato com o Eximbank en-
Trto e o Senador Eduardo Suplicy. quanto o contrato comercial não for assinado. 

O Senador Ronan Trto costumava afirmar que Ainda bem que técnicos sérios e competentes 
em sessões secretas do Senado Federal, para dis- desses três organismos colocaram e o Relator man-
cussão da dívida externa, o Senador Eduardo Supli- teve na sua relatoria, nas resoluções, e o Senado 
cy anotava-tudo; que, por várias vezes, falou: "Supli- aprovou desse je~o porque senão, Senador Eduardo 
cy, não anota."; e que, no outro dia, ele via no jornal Suplicy, em nenhum momento, não estaríamos, 
tudo da sessão secreta, com a fotografia do Senador aqui, hoje, revendo esse contrato, e isso graças aos 
Eduardo Suplicy. técnicos sérios e cómpetentes - e o Relator manteve 

Não cabe a mim julgar, mas isso o Senador a posição. Quem indica consórcio é o Executivo; 
Ronan Trto dizia e sempre disse. quem escolhe empresa, quem faz licitação, quem 

O Sr. Senador Suplicy - Sr. Presidente, é a seleciona é o Executivo. Ao Legislativo cabe, única e 
segunda denúncia indevida que S. Ex• faz em um exclusivamente, analisar. E quero ler para V. Exª -
espaço de dois minutos. As.sim, vou ter que pedir a talvez, V. Ex• não saiba - a Resolução no 96, de 
palavra para uma explicação pessoal. 1989, do Senado Federal. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, o Banco Central do Brasil, o 
Ministério da Fazenda e a Procuradoria-Geral da Fa
zenda, nos seus pareceres, são muito claros. 

Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro, 
assinado por Murilo Portugal e Eduardo Coutinho 
Guerra 

"Com base nas discussõe:; técnicas 
mantidas durante as negociações dos con
tratos junto aos órgãos executores, entende
mos que todas as condições são passíveis 
de serem cumpridas nos prazos estimados 
sem prejuízo à execução do projeto. No en
tanto, de forma a resguardar o interesse da 
República e evitar o pagamento desneces
sário de encargos, que o contrato de finan
ciamento somente deva ser formalizado 
após a assinatura do contrato comercial." 

Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fa
zenda Nacional, Sõnia Almendra Portella Castro - a 
mesma coisa -, Banco Central do Brasil e Ministério 
da Aeronáutica, Lélio Viana Lobo, dizendo que o 
contrato é formado por um consórcio, e dando os va
lores do consórcio, e cada um o seu valor: Rayt-. 
heon, US$1.115.000.000 menos US$80.000.000; 
Esca, US$111.330.000 - US$80.000.000 (oriundos 
da Raytheon), US$58.770.000 (aquisição de equipa
mentosH·terceiro, obras civis, US$110.000.000; to
tal, US$1.395.1 00.000. 

Sr. Presidente, Srªs e Sennores Senadores. 
simplesmente, atendendo solicitação do Banco Cen
tral do Brasil, atendendo recomendação por escrito e 
assinada pelo Tesouro Nacional, atendendo reco
mendação escrita pelo Procurador-Geral da Fazen
da Nacional, simplesmente em todas as resoluções 
coloquei o que eles colocaram, sugeriam e assina
vam. Não deverá entrar em funcionamento, não po-

"Ar!. 14 - As Resoluções do Senado 
Federal, que autorizem as operações de que 
trata essa Resolução, incluirão, ao menos, 
as seguintes informações ... " 

•;ll.o menos" - o Relator não tem limite 
de colocar salvaguardas para preservar o di
nheiro da população. 

·- " ... : valor da operação em moeda que 
será utilizada, objetivo da operação e órgão 
executor, condições financeiras básieas da 
operação, prazo de exercício da autoriza
-ção." 

"Ao menos" - é a Resolução aprovada 
pelos Srs. Senadores. 

Com relação à fortuna, Senador, não vou ensi
nar V. Ex" a ganhar dinheiro. Penso que V. Exª já 
passou da idade. Para ganhar dinheiro, tem-se que· 
levantar cedo, muito cedo - e comecei a trabalhar 
aos 6 anos de idade, vindo de família "j", classe "j", 
classe social, estudando à noite no Senac, de pai 
analfabeto e mãe com o primeiro ano primário, Se
nador. Nesses últimos 49 anos, eu trabalhei 43 e es
tudei à noite, só que a minha jornada de trabalho 
não era de 8 horas. Começava às 5, 6 horas da ma
nhã da manhã e terminava a meia-noite, 2 horas- da 
manhã, e todo mundo sabe. Agora, o meu patrirnõ
nio, o nome das indústrias, o nome das empresas, 
as fotos, toda a população brasileira e a Receita Fe
deral sabem. Não tenho nenhuma autuação - Sena
dor Gilberto Miranda Batista- como pessoa física. 

Era só isso, Sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Pela ordem, Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filno) -

V. Ex> pede a palavra para falar sobre o andamento 
dos trabalhos? 
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Pela ordem, por- mim, deste senador, qualquer informação. Aquela 
que faz-se necessário uma comunicação inadiável em revelação vazada sobre o volume das reservas na-
função do que acaba de dizer o Senador G~berto Mi- cionais ocorreu por responsabflidade de outro Sena-
randa Serei breve e muito objetivo, Sr. Presidente. dor. Ainda que diversas vezes eu o tivesse dito ao 

O SR. PRESIDENTE (T eotonio Vilela Filho) - Senador Ronan Trto, S. Ex• continuava fazendo tal 
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª é o primeiro orador afirmação. O Senador Güberto Miranda, mais uma 
após a Ordem do Dia, e o Regimento só permite que vez, não tem provas para afirmar isto. · 
dois oradores usem da palavra por sessão para ex- Agora, Senador Gilberto Miranda, considero 
plicação pessoal. importante sim que V. Ex", se quiser, relate a história 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, de seu enriquecimento, mas não para minha pes-
fui àtado. Pergunto se posso fazer uma comunica- soa; acho importante o seu esclarecimento. Consi-
ção inadiável. dero importante que o Congresso Nacional examine 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - em profundidade o assunto. Acho importante que o 
Sim, para uma comunicação inadiável. v. Ex" tem a Senador Gilberto Miranda conheça bem o relatório 
palavra por cinco minutos. da auditoria operacional realizada pelo Tribunal de 

0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para Contas da União, em 16 de dezembro de 1994, se-
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora- bre o período de 1988 a 1993, e sobre possíveis ir-
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu regularidades tais como a presença de Deputados e 
gostaria de ressaltar, primeiro, que 0 Senador Gil- Senadores em projetes incentivados pelo SIVAM ou 
berto Miranda, se reproduzisse corretarnente os diá- beneficiados c,pm isenção, redução do Imposto de 
logos que tivemos, verificaria que em nenhum mo- Renda, contrariando o disposto no arl 54 da Consli-
mento estaria pedindo desctipas privadamerne do tuição Federal. 
que fiz publicamente. O que faço diretamerne, con- Durante o discurso do Sr. Eduardo 
versando com S. Ex~. o fiz publicamente. O diálogo Suplicy , o Sr. Teotonio Vilela Filho, tg 
que tive com S. Exª disse a todos. Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi-

. Disse a S. Exi, no sábado, que havia assistido dência, que é ocupada pelo Sr. José Sar-
à entrevista transmitida pela televisão e observei ney, Presidente. 
que o Senador trouxera elemerrtos importantes para O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, 
o desvendar desse assunto. Aliás, em seu relatório peço a palavra para uma explicação, pois fui citado. 
aluai, há informações que são muito mais consisten- Solicito de v. Ex" apenas um minuto. 
tes com aquilo que eu o alertara em 21 de dezembro O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
de 1994. Também disse a S. Ex•- e reitero- que se a palavra ao Senador Gilberto Miranda. 
for verdade sua ida aos Estados Unidos, à Ucrãnia e O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM .. 
a Rússia para averiguar algo do interesse público, Para uma explicaçao pessoal. Sem revisão do orador.) 
algo que fizesse com que o País viesse a economi- - Sr. Presidente, Sr>s e Srs. Senadores, acho que 
zar algumas dezenas ou centenas de milhões de dó- nada mais tenho a responder ao Senador Suplicy. 
lares, tanto melhor; deve o Senado. Transmiti Isso o Senador Supf~cy fez uma série de afirmações 
ontem na Comissão de Assumes Económicos, inclu- ao jornal o Globo. Pedi a minha assessoria jurídica 
sive com o apoio da Comissão. Consultei o Senador que as analisasse. Responderam-me que cabiam, por-
se, porventura, havia algum interesse pessoal, por- que 0 Senador St.plicy fez seus comen!âriós e críticas 
que se diz que algumas das empresas contratadas a mim e a meu patrimônio fora do Senado. 
poderiam, eventualmerne, ser de sua propriedade. o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Disse-me S. Exª que não tinha qualquer interesse Gilberto Miranda, já passou um minuto. 
pessoal; qüe era, de fato, de interesse público a via- o SR. GILBERTO MIRANDA - Estou entran-
gem que havia feito. Tivemos todo esse diálogo. do, ainda esta semana, com uma queixa~rime no 

E, também aquilo que S. Ex" mencionou que o Supremo Tribunal Federal contra o Senador Eduar-
Senador Ronan Tito , às vezes, afirmava, em ne- do Suplicy. Contrate advogado, Senador. 
nhum momento, e peço o testemunho da imprensa, O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Quero 
de todos os jornalistas: Todas as vezes que jomalis- esclarecer ao Plenário que me atrasei para presidir a 
tas me questionaram sobre informações considera- Ordem do Dia porque havia marcado, com bastante 
das confidenciais e importantes para o interesse da antecedência, uma audiência com os presidernes da 
economia brasileira, jamais conseguiram obter de UNE e da UBES, dos estudantes do Brasil, que es-
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tão reunidos em congresso. A reunião contou com recimento dos Chefes de Missões Diplomáticas, de 
mais de 1 00 estudantes e se prolongou além do es- forma a completar o ciclo a cada dois anos. 
perado. A isso se deve minha ~ênci~ E'o:: ;.•:e:-.Mo Art. 32 O Tribunal de Contas da União deverá 
até esse momento. Eta essrt· a explicação que que- realizar auditoria prévia, em cada Missão Diplomáti-
ria dar. ca, a tempo de fornecer, ao Senado Federal, relató-

Sobre·a mesa, requerimentos que. serão lidos rio circunstanciado dessa auditoria 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador José Art. 49- A Comissão de Relações Exteriores e 
Eduardo Outra. . Defesa Nacional, do Senado Federal, fixará uma 

São lidos os seguintes:_ 

REQUERIMENTO N21.454, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro· que o Projeto de Reso
lução n2 114, de 1995, tenha tramitação em conjunto 
com os PR n2 49, n2 51 e n2 55, todos de 1995, já 
apensados, por regularem a mesma matéria 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1995. _ 
SenadorVilson KleinObing. 

REQUERIMENTO N21.455, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 258, do-Regimen

to Interno do Senado Federal, que o Projeto de Re
solução n2 92, de 1995, tenha tramitação em conjun
to com os PR n2 49, n2 51 e n2 55, todos de 1995, já 
apensados, por regularem a mesma matéria 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. _ 
Senador cartos Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os re
querimentos serão incluídos . em Ordem do Dia, 
oportunamente, na forma do Regimento. · 

Sobre a mesa, projetos de lei que :serão lidos 
pelo Sr. 1 Q Secretário em exercício, Senador José 
Eduardo Outra · 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 312, DE 1995 

Dispõe sobre o comparecimento 
bienal dos Chefes de Missões Diplomáti
cas perante o Senado Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os Chefes de Missões Diplomáticas de 

carâter permanente comparecerão, a cada dois 
anos, perante o Senado Federal, para prestação de 
conta de sua missão. 

Art. 22 O Ministério das Relações Exteriores, 
mediante entendimento com a Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Nacional, do Senado Fede
ral, estabelecerá uma escala, em rodízio, de compa-

pauta de itens a serem auditados, temas a serem 
discutidos, informações e dados a serem apresenta
dos pelos Chefes de Missões Diplomáticas. 

Art. 52 Esta Lei entm em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. SO. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçao 

A Constituição Federal assim dispõe: 

"Art. 52. Compete privativamente ao 
Senado Federal: 

oo~oooooooooooooooooooooooooooooooooouuoooooooooouo .. ouoo 

IV - aprovar previamente, ~-or voto se
creto, após argüição em sessão secreta, a 
escolha de chefes de missão diplomática de 
carâter permanente; 

A liturgia que cerca a designação de um chefe 
de missão diplomática, tal oomo prevista no disposi
tivo acima transcritO, dá bem a medida da importân
cia que. o legislador constitucional quis atribuir à fun
ção diplomática Afinal, tmta-se do porta-voz da Na
ção brasileira junto a ouira Nação com a qual o Bra- · 
sil mantém relações diplomáticas ou junto a organis
mos internacionais que o País integra. A importãncia 
dessa função, quando jucfiCiosamente sopesada. não 
deixa dúvidas quanto à responsabilidade do Selado 
Federal, no momento em que emile seu pronuncia
mento quanto à escolha do Chefe do Executivo. 

No entanto, a interveniência do Poder Legislati
vo vai somente até à aprovação dessa escolha ou 
pouco além Não esta previsto um rilo correspcn
dente à avaliação do desempenho desse delegado 
da Nação brasileira, rito este correspondente à to
mada de contas que se faz, do Poder Executivo 
como um todo, anualmente. 

Daí, a meu· ver, terem surgido numerosas irre
gularidades, quando de auditoria recente executada 
pelo Tribunal de Conlas da União, em algumas das 
representações brasileiras no Exterio~. 

Entretanto, mais que exercer o controle sobre a 
correta aplicação de recursos e sobre a guarda dos 
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bens colocados à disposição dessas repre- JJI - denominação de estabelecimentos de en-
sentações, necessária se faz uma avaliação periódi- sino, em qualquer nível, de qualquer ramo de conhe-
ce do desempenho da missão que é confiada aos cimento humano, exceto cursos de línguas estran-
nossos representantes junto aos diversos países e geiras, mantidos por embaixadas, consulados, pro-
organismos internacionais. fessor ou professores estrangeiros; 

Este ~ propósito do presente Projeto de Lei, · iV-denominação de produtos Industrializados, 
que submeto à sábia deliberação dos meus pares, manufaturados, de fabricação artesanal e produzi-
esperando merecer proposições que contribuam dos pela temi ou dela extraídos; 
para seu aperfeiçoamento. V - denominação de confecções de tecidos e 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. - similares de couros, lonas, plásticos e rendas; 
Senador Pedro Simon. VI - produção de manuais de instrução para 

(A Comissão de Relações Exteriores e us_o de. produtos industrializados, manufaturados. de 
fabricação artesanal, produzidos ou extraídos da ter-

Defesa Nacional. Decis!!lo terminativa.) ra, bem como guias, mapas, cartezes, cartas, cardá-

PROJETO DE LEI DO SENADO pios, folhetos, painéis, letreiros e toda sorte de infor-
N~313, DE 1995 mação destinada ao público brasileiro, ou exposto 

Regulamenta o uso da llngua verná
cula, para denominações de estabeleci
mentos industriais, comerciais e de servi
ços e dos seus produtos e dos respecti
vos manuais de instruçao, guias de infor
mações, mapas, cartas, folhetos, letrei
ros, painéis e toda e qualquer modalida
de de informaçao destinada ao consumi
dor brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 A Língua Portuguesa, considerada ofi

cialmente língua vernácula da Nação orasileira, terá 
o seu uso normalizado, para fins de denominação 
de estabelecimentos industriais, comerciais e de Ser
viços; denominação de quaisquer produtos industria
lizados de fabricação artesanal, e modificados, ma
nufaturados, engarrafados, enlatados. empacotados, 
rotul ades, bem corno os respectivos folhetos, guias, 
mapas, bulas, carias, instruções de uso e aplicação. 
quaisquer modalidades de propaganda e informação 
destinados ao consumidor brasileiro, ao público em 
geral no Brasil, veiculados junto ao produto ou pelos 
meios de comunicação social - rádio, jornal, televi
são. cinema. vídeo. cartazes -, de acordo com a Lei 
nº 5.765, de 18 de dezembro de 1971, e com o que 
haja de estabelecido entre o Brasil e os países de 
Lingua Portuguesa, na forma da presente Lei. 

A rt 2º O disposto nesta Lei aplica-se nos se
guintes casos: 

1 - denominação de estabeleeimeritos indus-
triais. comerciais e de serviços, públicos e privados; 

li - denommação de prédios comerciais ou re
sidenciais coletivos=e_praças esportivas, hotéis, vi
ven<ias coletivas, centros comerciais e de serviços, 
mercados. condomínios e similares; 

em lugar de visitação pública; 
VIl - propagandas e publicidades veict.iadas nos 

meios de comunicação social, descritos no artigo 12 ou 
qualquer melo que tome pública a infonnação; e 

VJJI - títulós de obras literárias, de artes plásti
cas, cinematográficas, videográficas e peças publici
tárias a ser divulgadas para o público brasileiro, tan
to nos meios de comunicação social como em recin
tos fechados. 

Art 3" O disposto nesta Lei não se aplica a 
produtos importados, com embalagem própria ou 
que sejam detentores de marca própria, cuja tradu
ção possa descaracterizá-los. 

Parágrafo único. Os responsáveis pela impor
tação, distribuição ou venda, isolados ou em conjun
to, obrigam-se apenas a afixar na embalagem do 
produto a tradução dos ingredientes que o compõem . 
e os ·efeitos para a saúde do consumidor ou tradu
ção do manual de instrução, de forma a não causar 
dificuldades ao consumidor brasileiro para o uso 
adequado do produto. 

Art 4º- O disposto nesta Lei não se aplica a 
produtos brasileiros destinados exclusivamente à ex
portação. 

Art ~ Os produtos lebricados no Brasil desti
nados a atender tanto o mercado interno corno o ex- -
temo ·deverão ter indicação simultaneamente em 
Português e na oUtra ou ·outras línguas que se fize
rem necessárias, de acordo com a conveniência do 

.- seuprodirtor. 

---- Parágrafo único. Os manuais de intrução, dos 
produtos de que trata este artigo, naquelas unidades 
destinadas ao mercado interno, serão escritos priori
tariamente em Português e su!Jl\eqüentemente no 
Idioma ou idiomas que se fizerem necessários de 

_ acordo com a conveniência do produtor. 
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Art 6" Não será negado o registro, nos órgãos sentido do Brasil. Isto porque esta Nação, cujo povo 
competentes, de quaisquer produtos com denomina- inaugura uma nova humanidade, eliminando a em-
ção em quaisquer outros idiomas, se esta é a vonta- páfia do branco, do negro, do amarelo, constitui uma 
de expressa do seu produtor, apenas afora as taxas raça síntese, em que predomine o sentido gente. 
normais decorrentes desse tipo de processo será E que gente alegre, esportiva, solidária, saudá-
cobrada uma taxa de 5 (cinco) mínimos, ·no ato da vel, hospitaleira! 
incrição e uma taxa anual de 3 (três) salários por Seriam tantos os adjetivos a dizer do povo bra-
cada ano subseqüente, em que for mantida a denomi- sileiro! 
nação; o mesmo ocorrendo para denominação de es- Acontece que as bases culturais desse povo 
tabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. estão sendo minadas: há uma imposição sistemática 

Art 7º- As propagandas e publicidades veicula- de termos alienígenru;, com predominância do in-
das nos meios de comunicação social, em outro idio- glês, que· não nos resta outra atitude senão tentar 
ma que não a língua vernácula, não sofrerão qual- salvar a estrutura profunda da nossa língua pátria 
quer proibição, apenas o veículo recolherá uma taxa Os exemplos são incontáveis, desde um centro 
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato sem comercial recém-inaugurado em Brasma, onde, en-
prejuízo das taxas normais pagas para a veiculação tre as dezenas de empreendimentos comerciais, 
da propaganda em Língua Portuguesa apenas um desses empreendimentos tem denomi-

Art 8º- Todo e qualquer produto, estabeleci- nação em nossa língua, todos os demais têm nomes 
ment<:i, edifício ou que seja objeto desta lei, com me- em línguas estrangeiras, até um barraco de zinco, 
nos de 3 (três) anos o seu proprietário ou responsá- numa das estradas de Goiás, chama-se Texas Bar. 
vel terá doze meses para efetuar as mudanças junto Ninguém 'mais compra a vista: paga em cash. 
ao órgão competente, sem quaisquer õnus, findo o Não temos mais Centros Comerciais, ternos shop 
que optando pela manutenção da denominação em center ou shopping. As confecções só produzem 
idioma estrangeiro fica igualmente sujeito às taxas roupas com legenda em línguas estrangeiras. 
de que trata o artigo 62 As televisões já estão fazendo publicidades 

Art 8" O produto da arrecadação de que trata sem uma única palavra em português. Tempo é 
o artigo 62 desta Lei terá a seguinte destinação: 25% time; desenho/desenhista é designar; salão é hall; 
(vinte e cinco por cento) ficarão como o Município casa é house; leveza, alegria e m~ coisas é light; 
onde foi arrecadado, 25% (vinte e cinco por cento) fi- dieta, dietético é diet; rapaz é boy; dentro e fora, 
carão com o Estado. onde está localizado o Municí- out e ln; Eu te amo é Jlove you; comercialização é 
pio e o restante destina-se à União. marketing; comércio é business; campo é country; 

. Parágrafo único. O Município, o Estado e a jogo é game. 
União destinarão 30% (trinta por cento) do produto Creio que somente uma pesquisa séria, em ní- . 
da arrecadação de que trata a presente Lei às res- vel nacional, poderia dimensionar todo o vocabulário 
pectivas Secretarias de Cultura e Ministério da Cul- usado, muitas vezes sem consciência e conheci-
tura, para aplicação em benefício da cultura munici- manto do que está sendo d~ ou ouvido. Trata-se de 
pai, estadual e nacional. puro exibicionismo ou modismo. 

Art 1 O. Esta lei entra em vigor na data de sua 
putllicação. Tenho a maior admiração possível por quem 

Art 11. Revogam-se as ãiSposições em contrário. fala mais de uma língua, pelo poliglota Comungo 

Justificaçao 

Longe de mim passa qualquer idéia de xenofo
bismo. ào apresentar este Projeto de Lei. Mais longe 
ainda, e eu acho que isto é muito claro na minha 
vida, <está o cultivo de qualquer tipo de reação con
trária a pessoas ou coisas estrangeiras. Ao contrá
rio, sou um fruto tricontinental. E contemplo com pro
funda alegria esta minha miscigenação; visualizada 
por Gilberto Freyre, em Casa-Grande e Senzala e 
mais recentemente exposta, com categoria, pelo 
nOS$0 eminente companheiro, Senador Darcy Ribei
ro, no seu livro O Povo Brasileiro -A formação e o 

com Chomsky ao dizer que •Quem fala uma língua 
sabe muito mais do que aprendeu". Fala uma língua, 
porém, aquele que domina o idioma que o despertou 
no berço,. não pelo eruditismo desnecessário, mas 
pela clareza das idéias, pela conotação que sabe 
na!Uialmente impor a cada vocábulo que enuncia. 

J:: oportuno lembrar o filólogo e pensador brasi
leiro Antônio Houaiss, quando afirmou: "uma língua 
de cultura como a portuguesa é um bem comum que · 
funda e fundamenta um universo que interessa aos 
seus usuários ou utentes preservar, para bem de 
sua condição humana, sem xenofobia ou horror, 
nem subserviência, ao estrangeiro". 
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Cito, ainda, as palavras do escritor Houaiss: Iria. Tenho uma fé inabalável na Nação brasileira 
"interessa preservar, para bem de sua condição hu- Confio cegamente no seu futuro. O povo brasileiro, 
mana•. sua língua, seus hábitos e costumes, o território des-

A condição humana está na idéia, no pensa- te País, sua flora e fauna, suas reservas naturais, 
mento, na palavra. São estes fatores que aproximam seus céus e seus mares fazem parte integral da mi-
o homem de' Deus. nha dignidade. Jamais seriam vilipendiados, destruí-

"Não podemos ensinar nada cuja idéia não te- dos, roubados com a minha conivência Como a His-
nhamos jã em nossa mente". é o que ensina Leibniz. tória desta Nação é contada a partir também desta 

Se nós fazemos vistas grossas a esta realida- Casa. estou seguro de que aqui é o lugar apropriado 
de, achando que tudo não passa de uma brincadeiri- para acolher a minha preocupação com o que estã 
nha da juventude; se nós não ensinarmos o que jã acontecendo com a língua portuguesa, no Brasil. 
estã na idéia desses jovens, dos nossos filhos, dos Sala das Sessões, 11 de novembro de 1995. -
nossos vizinhos, dos vizinhos dos nossos vizinhos, Senador Júlio Campos. 
quando um dia buscarmos essa realidade brasileira, LEGISLAÇÃO CITADA 
esta Nação, tão vigorosa, tão bela, ela não farã mais 
parte da idéia dos nossos filhos. 

A França, talvez o País mais representativo da 
Europa, ao pressentir uma invasão de termos aliení
genas no falar do seu povo, não titubeou em criar 
normas e leis de proteção ao idioma francês. As au
toridades que esperavam uma reação contrãria do 
povo só mereceram aplausos: o povo se apercebeu 
do abismo em que estava caindo. 

A nossa língua é a nossa identidade, o nosso 
carãter, é a raiz mais profunda do nosso próprio ser. 
Se jogamos estes valores fora, onde e quando ire
mos adquirir outros? Se eu balançar a cabeça no 
sentido horizontal, nem serã necessãrio pronunciar 
não. Se eu balançá-la no sentido vertical o meu in
terlocutor saberã que estou dizendo sim. Isto prova 
que a palavra estã assClciada a uma mímica, a um 
gesto, a uma atitude, que vem de dentro do eu. 

Sa eu talar my house ou ma maison, posso 
parecer erudito, culto, diferente, mas do lado de tora, 
porque para que cale na minha consciência o lugar 
onde construi uma tamma, onde amei e fui amado, 
onde abrigo a minha .prole, só hã uma expressão, 
com toda a dimensão do que isto representa, que é: 
minha casal A minha casa é minha casa: Encerra 
tudo! Por que devo ter vergonha de dizer isto; com · 
estas palavras? Não tenho nenhuma aversão a nada 
do estrangeiro·: Sou a favor de ql.lalquer brasileiro 
que pretenda estudar línguas! Não criaria obstãculo 
para que um termo, uma expressão se incorporãsse 
à nossa língua As línguas vivas se enriquecem e 
crescem com este processo de interação. Principal
mente agora que estamos vivendo na aldeia global. 
Que bom que as diferenças vão se eliminando! Só 
que o que estã acontecendo é outra coisa, muito di
ferente de um processo natural de interação. 

Mais do que tudo isso, faço, porém, questão de 
declarar que tenho um grande amor pela nossa Pã-

LEI N~ 5.765, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1971 

Aprova alterações na ortografia da lfn
gua portuguesa e dã outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1 ~ De conformidade com o parecer conjun

to da Academia Brasileira de Letras e da Academia 
das Ciências de Lisboa. exarado a 22 de abril de 
1971, segundo o disposln no art III da Convenção 
Ortogrãfica celebrada a 29 de dezembro de 1943 
entre o Brasil e Portugal, fica abolido o trema dos 
hiatos ãtonos; o acento circunflexo diferencial na le
tra e e na letra o da sílaba tõnica das palavras ho
mógrafas de outras em que são abertas a letra e e a 
letra o, exceção feita da forma pôde, que se acen
tuará por oposição a pode; o acenln circunflexo e o 
grave com que se assinala a snaba subtônica dos 
vocãbulos derivados em que figura o sufixo mente 
ou sufixos iniciados por z. 

Art ~ A Academia Brasileira de Letras promo
verã, dentro do prazo de dois anos, a atualização do 
Vocabulãrio Comum, a organização do Vocabulãrio 
Onomástico e a republicação do Pequeno Vocabulá
rio Ortográfico da Línguà Portuguesa nosJerrnos da 
presente lei. 

Art· 32 Conceder-se-é às empresas editoras de 
livros e publicações o prazo de quatro anos para o 
cumprimento do que dispõe esta lei. 

Art 4" Esta -lei, que revoga as disposições ·em 
contrãrio, entrará em vigor trinta dias após a sua pu
blicação. 

Brasília. 18 de dezembro de 1971; 15QQda ln
dependência e 832 da República - EMILIO G. MÉ
DICI - Jarbas G. Passarinho. 

(À Comissão de Educação'- decisão 
terminativa.) · · 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - OS pro-- imperiosidade de medidas nesse sentido pelo Minis-
jetos serão publicados e remetidos às Comissões tério do Trabalho. 
competentes. Tais motivos justificam. à sobeja, o presente 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos requerimento. 
pelo Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador José Atenciosamente, 
Eduardo Duha. Sala das Sessões, 21 de novenibro de 1995. -

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N"-1.456, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, Parágrafo 

1 Q, da Constituição Federal, solicite esta Casa ao 
Exn'"P Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia, 
Dr. Raimundo Mendes de Brito, as seguintes infor
mações: 

O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
p3ssagens áreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério das Minas e Energia e a Empre
sa vinculadas ou controladas por aquele órgão. 

EsseS dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadaS no País. 

Atenciosamente, Senador Joao Rocha. 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. 

{A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N"-1.457, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50,§ 1~, da Cons

tib.ição Federal, solicite esta Casa ao EXJTl!' Sr. Mi
nistro do Trabalho, Dr. Paulo de Tarso Almeida Pai
va, as seguintes informações: 

. - Data prevista para a transferência da Delega
cia do Ministério do Trabalho do Tocantins, da cidade 
de Araguaína para Palmas, Capital daquele Estado; 

- Efetivas razões, pelas quais a referida Dele
gacia ainda não teve o assentamento de sua sede 
na Capital tocarrtinense. 

É, sobremaneira, constrangedora e embaraço
sa a delonga da transferência da Delegacia do T ra
balho do Tocantins para a Capital do Estado. A dele
gacia em questão, provisoriamente instalada no inte
rior, em Araguaína, obsta, pela sua aluai localiza
ção, facilidades a seu acesso pela população tocan
tinense. 

Assim é evidente a necessidade de que o ór
gão de tamanha importância tenha sua sede fixada 
na Capital do Estado, como também se evidencia a 

Senador Joao Rocha. 

{A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N"-1.458, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 1Q, da 

Constituição Federal, solicite esta Casa ao Exm> Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Pedro Sampaio 
Malan, as seguintes informações: _ 

- O volume de recUrsos que, à guisa de previ
·sãó, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério da Fazenda e a Empresas vin
culadas ou controladas por aquele órgão. 

·Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente. 
Senador João Rocha. 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

{A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N•1.459, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 1 ~. da 

Constituição Federal, solicite esta Casa ao Exrrl'- Sr. 
Ministro de Estado da lrxjústria. do Comércio e do 
Turismo, Dr> Dorothéa Furquim Wemeck, as seguin
tes informações: 

- O volume de recursos que, a guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo a Empresas vinculadas ou controladas por 
aquele órgão. · -

Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mentO do montante, com que o Governo Federal 

_ concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente. 
Senador Joao Rocha. 
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Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995.

(A Mes;J para decisifo.) 

REQUERIMENTO N•1.460, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Artigo 50, § 12, da 

Constituição Federal, solicite esta Casa ao Exm" Sr. 
Ministro de Estado da Justiça, Dr. Nelson Azevedo 
Jobim, as seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério da Justiça e a Empresas vincu
ladas ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capital importãn~ 
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorra para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente, 
Senador Joao Rocha. 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N"1.461, DE 1995 

Requeiro, nos termos do artigo 50, § 1•, dá 
Constituição Federal, solicite esta Casa ao Exm" Sr. 
Ministro de Estado da Marinha, Almirante-de-Esqua
dra Mauro César Rodrigues Pereira, as seguintes in
formações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são terão sido desembolsados durante os exercícios 
de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a pas
sagens aéreas, nacionais e internacionais, destina
das ao Ministério da Marinha e a Empresas vincula
das ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efelivo conheci
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Aienciosamente, 
Senador Joao Rocha 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995 

(A mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N•1.462, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 1", da Cons

titl.ição Federal, solicite esta Casa a:> Exm< Sr. Ministro 

de Estado da Previdência e Assistência Social, Dr. 
Reinhold Stephanes, as seguintes informações: 

~ O volume de recur ~'"' que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exerci
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social e a Empresas vinculadas ou controladas por 
aquele órgão. 

Esses dados aligOram-sa de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente. 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador Joao Rocha. 

(A Mesa para decisifo.) 

REQUI;RIMENTO N•1.463, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 1•. da 

Constituição Federal, solicite esta Casa ao Exm" Sr. 
Ministro-das Comunicações, Dr. Sérgio Roberto Viei
ra da Motta, as seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério das Comunicações e a Empre
sas vinculadas ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci- · 
menta do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente. 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador Joao Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

. REQUERIMENTO N•1.464, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50,§ 1•. da Cons

tituição Federal, solicite esta Casa ao Exm" Sr. Mi
nistro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e 
da Reforma Agrária, Dr. José Eduardo de Andrade 
Vieira, as seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guis::;. de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti-
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nadas ao Ministério da Agricultura, do Abastecimeo- Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -
to e da Reforma Agrária e a EmpresaS vinculadas ou Senador João Rocha. 
controladas por aquele órgão. (A Mesa para decisão.) 

Esses dados afiguram-se de capital importân-
cia para que a Câmara Alta tome efethio oonheci- REQUERIMENTO N~ 1.467, DE 1995 
mento do montante, com que o Governo Federal Senhor Presidente, 
concorre para o acréscimo da receita das compa- Requeiro, nos termos do artigo 50, § 1•. da 
nhias aéreas sediadas no Pais. Constituição Federal, solicite esta Casa ao Exmo Sr. 

Atenciosamente. Ministro de Estado da Educação e do Desporto, Dr. 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. - Paulo Renato Souza, as seguintes informações: 

Senador João Rocha. - O volume de recursos que, à guisa de previ-
IA Mesa para decisão.) são •. terão sido desembolsados durante os exerci-

REQUERIMENTO N~.1.4ô5, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 12, da 

Constituição Federal, solicHe esta Casa ao Exmº Sr. 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Dr. 
José Israel Vargas, as seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exerci
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e intemacion.ais, desti
nadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia a Em
presas vinculadas ou controladas por aquele órgão. 

. Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montar.te, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente. 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador João Rocha. 

(A Mesaparadeclsáo.) 
REQUERIMENTO N•1.466, DE 1995 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 12, da 

Constituição Federal, solicite esta Casa ao Exmº Sr. 
Ministro de Estado da Cultura. Dr. Francisco Corrêa 
Weffort, as seguintes informações:- O volume de re
cursos que, à guisa de previsão, terão sido desem
bolsados durante os exercícios de 1995 e de 1996, 
com despesas atinentes a passagens aéreas, nacio
nais e internacionais, destinadas ao Ministério da 
Cultura e a Empresas vinculadas ou controladas por 
aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente, 

cios de 1995 e de 1996, oom despesas a!inentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, destina
das ao Ministério da Educação e do Desporto e a Em
presas vinculadas ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capital importân
cia· para que a Câmara Alta torne efetivo conheci
mento · cfo montante, com que o Governo Federal 
concorre para >J acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no Pais. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador João Rocha. 

(A mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N~1.468, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro. nos termos do arl 50,§ 12, da Cons

tituição Federal, solicite esta Casa ao Exmº Sr. Titu
lar da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Dr. Ro
naldo Mota Sardenberg, as seguintes informações: 

- O volume de reCursos que, à guisa de previ- · 
são, tei'ão sido desembolsados durante os exercícios 
de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a passa
gens aéreas, nacionais e internacionais, destinadas à 
Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresas 
vinculadas ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador João Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N~ 1.469, DE 1995 

Requeiro, nos termos do art. 50,§ 12, da Cons
tituição Federal, solicite esta Casa ao Exmº Sr. Mi
nistro de Estado da Administração Federal e Refor-
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ma do Estado, Dr. Luiz Carlos Gonçalves Bresser passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti-
Pereira, as seguintes informações: nadas ao Ministério das Relações Exteriores e a em-

- O volume de recursos que, à guisa de previ-. presas vinculadas ou controladas por aquele órgão. 
são, terão sido desembolsados durante os exerci- ·Esses dados afiguram-se de capitai importàn-
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a cia para que a Câmara Alta tome efelivo conheci-
passagens àéreas, nacionais e internacionais, desti- mento do montante, com que o Governo Federal 
nadas ao Ministério da Administração Federal e Re- concorre para o acréscimo da receita das campa-
forma do Estado e a empresas vinctJadas ou contra- nhias aéreas sediadas no País. 
!adas por aquele órgão. Atenciosamente, 

Esses dados afiguram-se de capitai importàn- Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conhoo- Senador João Rocha. 
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da. ~aceita das. compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador João Rocha. 

(A Mesa para decislio.) 

REQUERIMENTO N21.470, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do arfigo 50, parágrafo 

1 ~. da Constituição Federal, solicite esta Casa ao 
Exm" Sr. Ministro de Estado da Aeronáutica, T enen
te-Brigadeiro-do-Ar Mauro José Miranda Gandra, as 
seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despeSa$ atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério· da Aeronáutica e a empresas 
vinculadas ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se decapitai importàn
Cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante, com que o Governo Federal 
cóncorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no Pais. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Se~ador João Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N~1.471, DE 1995 

·Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo. so; parágrafO 

1 Q, da Constituição Federal, solicite esta Casa ao 
Exm" Sr. Ministro das Relações Exteriores, Embai
xador Luiz Felipe Palmeira Lampréia, as seguintes 
informações: 

' - O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exerci
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO NQ 1.472, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do arL 50,§ 1~. da Cons

tituição Federal, solicite esta Casa ao ~ Sr. Mi
nistro de estado do Exército, General-de-Exército 
Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena, as seguintes 
informações: • 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exerci
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Mhiistério do Exército e a Empresas vincu
ladas ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capitai importàn
cia para que a Câmara Alta tome efetivo oonheci
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. - · 

Senador João Rocha. 

(A mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N~ 1.473, DE 1995 

· ·Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50,§ 1Q, da Cons

tituição Federal, solicite esta Casa ao Exm" Sr. Mi
nistro de Estado do Planejarnento e Orçamento, Dr. 
José Serra, as seguintes informações: 

-O yolume de _recursos ·que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, oom despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, destina
das ao Ministério do Planejamento e Orçamento e a 
Empresas vinculadas ou controladas por aquele órgão. 

· Esses dados afiguram-se de capitai importàn-
cia para que a Câmara Alta tome efetivo oonheci
mento do montante. com que o Governo Federal 
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concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador Joao Rocha. 

• (A mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N~ 1.474, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50,§ 12, da Cons

til!.ição Federal, solicite esta Casa ao Ex~ Sr. Mi
nistro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal, Dr. Gustavo Krause 
Gonçalves Sobrinho, as seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recur
sos Hídricos e da Amazônia Legal e a Empresas vin
culadas ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Cãmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante, com que o G"vemo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador Joao Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N~1.475, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50,§ 12, da Cons

tituição Federal, solicite esta Casa ao Exmº- Sr. Mi
nistro de Estado do Trabalho, Dr. Paulo de Tarso Al
meida Paiva, as seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério do Trabalho e a Empresas vin
culadas ou controladas por aquele órgão. 

Esses~ dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no Pafs. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador Jo:lo Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N"-1.476, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50,§ 12, da Cons

tituição Federal, solicite esta Casa ao Exmº Sr. Mi
nistro de Estado dos Transportes, Dr. Odacir Klein, 
as seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério dos Transportes e a Empresas 
vinculadas ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome éfetivo. c mheci
mento do montante, com que. o Governo l:ederal 
concorre para o acréscimo da receita das r;ompa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador Joao .Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO Ne 1.477, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50,§ 12 da Cons

tituição Federal, solicite esta Casa ao Ex~ Ministro 
de Estado Extraordinário dos Esportes, Dr. Edson 
Arantes do Nascimento, as seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas ao Ministério dos Esportes e a Empresas vin- · 
culadas ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci" 
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa-
nhias aéreas sediadas no País.~ ~ ~ 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

~ Senador João Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO Ne 1.478, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 5fl, § 1•. da 

Constituição Federal, solicne esta Casa :.o Ex~ Sr. 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, Dr. Clóvis 
de Barros Carvalho, as seguintes infonr.ações: 

O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exerci-
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cios de 1995 e de.1996, com despesas alinentes a concorre para o acréscimo da receita das compa-
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti- nhias aéraes sediadas no País. -
nadas à Casa Civil e a Empresa vinculadas ou con- Atenciosamente, 
!roladas por aquele órgão. Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Esses dados afiguram-se de capitai importân- Senador João Rocha. 
cia para que a Cãmara Alta tome efetivo conheci- (A Mesa para Decisão.;" 
mente do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente, 
.. Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador João Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N~ 1.479, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 12, da 

Constituição Federal, solicite esta Casa ao Exi'Tl"- Sr. 
Titular da Secretaria de Comunicação Social da Pre
sidência da República, Embaixador Sérgio Silva do 
Amarai, as seguintes informações: 

O volume de recursos que, à guisa de previsão 
terão sido desembolsados durante o exercício de 
1995 e de 1996, com despesas alinentes a passa
gens aéreas, nacionais e internacionais, destinadas 
à Secretaria de Comunicação Social e a Empresas 
vinculadas ou controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capitai importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéreas sediadas no País. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995.

Senador João Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N~ 1.480, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do ar!. 50,§ 1~. da Cons

tituição Federal, solicite esta Casa ao Exi'Tl"- Sr. Mi
nistro Chefe da Casa Militar, General-<le-Brigada Al
berio Mendes Cardoso, as seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas alinentes a 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, desti
nadas à Casa Militar e a Empresas vinculadas ou 
controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capitai importân
cia para que a Câmara Alta tome efetivo conheci
mento do montante, com que o Governo Federal 

REQUERIMENTO N21.481, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50,§ 12, da Cons

tituição Federal, solicite esta Casa ao Exrn" Sr. Mi
nistro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas, General-<le-Exército Benedito Onofre Be
zerra Leonel, as seguintes informações: 

- O volume de recursos que, à guisa de previ
são, terão sido desembolsados durante os exercí
cios de 1995 e de 1996, com despesas atinentes a 
passagens aéreas, naconais e internacionais, destina
das ao Estado-Maior das Forças Armadas e a Empre
sas vinculadas õu controladas por aquele órgão. 

Esses dados afiguram-se de capital importân
cia para que a Câmara Altá tome efetivo conheci
men!o do montante, com que o Governo Federal 
concorre para o acréscimo da receita das compa
nhias aéraes sediadas no País. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador João Rocha. 

(A Mesa para Decisão.) 

REQUERIMENTO N21.482, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50,§ 12, da Cons

tituição Federal, dirija-se esta Casa ao Exrn" Sr. Mi
nistro da Aeronãutica, Brigadeiro-<lo-Ar Mauro José 
Miranda Gandra, solicitando sejam por ele prestada 
ao Senado Federal, em adenda ao Requerimento de 
~ 1.227/95, as seguintes informações de competên
cia da lnfraero: 

1 - declinar taxa de juros anual cobrada das 
empresas aéreas que fizeram termo de acordo de 
parcelamento; · 

2 - apontar o que motivou o estabelf,cimen!o 
do prazo de 96 (noventa e seis) meses, para que as 
companhias aéreas parcelassem seus dé!litos com 
a lnfraero, inclusive aqueles d.ecorrentes de apro
priação indébita de Receitas de Tarifas já recolhidas 
pelos usuários do serviço; 

3 - discorrer sobre o tipo de controle exercido 
pela lnfraero em cada companhia aérea, no que res
peita ao levantamento dos seus créditos da tarifa de 
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embarque, incluída esta no valor dos bilhetes de 
passagens;- -. 

4 -- explicitar o prazo que as companhias aé
reas têm para recolher as tarifas de embarque, pa
gas nos bilhetes de passagens; 

5 - !lvidenciar a alegação da lnfraero para 
que a tarifa de embarque paga no bilhete de pas
sagem não seja recolhida diretamente nos postos 
bancários existentes nos aeroportos e nas agências 
de correios. 

Trata~e de dados complementares às informa
ções já remetidas a esta Casa, decorrentes de re
querimento anterior ao Exrn<'- Sr. Ministro da Aero
náutica, por mim subscrito. Tendo em vista as res
postas constantes nos documentos-resposta, . há, 
para completa inferência do assunto, imperiosa ne
cessidade de que se esclareçam os quesitos ora 
apresentados. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -

Senador Joao Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José·Sarney) -Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, na forma do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário em 
exerci cio, Senador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte: 

OF. Nº- 422/95 

Brasília, 14 de novembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência que o Senhor Deputado Coriolano Sales 
deixa de integrar, na qualidade de membro Suplen
te, a Comissão Mista do Congresso Nacional desti
nada a apreciar e emitir parecer sobre a Medida Pro
visória f1l! 1.160, de 26 de outubro de 1995, que "Al
tera a redação de dispositivos das Leis nl'-" 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho de 
1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá 
outras providências". 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço.- Depútado Miro Tei
xeira, Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O ofício 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -P~e à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do RE.queri
mento f1l! 1.076, de 1995, do Senador GRber
to Miranda, solicitando, nos termos r<'!)imen
tais, seja aprovado voto de aplauso pelos 70 
~mos do jornal O Globo, tendo 

Parecer favorável, sob f1l! 755, de 
1995, da Comissão 

- de Constituiçao, Justiça e Cidada
nia. A matéria consta da Ordem de Dia, nos 
termos do art. 255, Inciso 11, alínea •c•, f1l! 7, 
do Regimento Interno. 

Em votação em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2: 

Discussão, em turno supl;,mentar, do 
Substitutivo do Senado ao Projr.to de Lei da 
Câmara f1l! 101, de 1993 (ri" 1.258188, na 
Casa de origem), que estabelece diretrizes e 
bases da educação nacional, tendo 

Parecer, -sob f1l! 691, de 1995, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Em discussão o substitutivo. 
A SRA. EMILIA FERNANDES - Peço a pala-

vra, Sr. Presidente. · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 

palavra a Senadora Emília Fernandes, para discutir. 
A SRA. EM(LIA FERNANDES (PTB-RS. Para 

discutir .. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
SI% e Srs. Senadores, está o Senado Federal mais 
uma vez a analisar uma lei que consideramos a 
mais importante, que pode direci(Jnar os destinos de 
um país, porque está relacionaria e intimamente li
gada com a educação que será oferecida a nossos 
jovens e crianças, enfim, a homens e mulheres des
te País. 

Até então, como é do conhecimento dos Se
nhores, desde que chegamos a esta Casa, em feve
reiro deste ano, com o compromisso assumido fren
te à sociedade com os destinos desta lei que tramita 
há muitos anos já no Congresso Nacional, busca
mos com a seriedade que nos é peculiar acompa
nhar, verificar o que realmente estava sendo feito 
em relação à Lei de Diretrizes e Bases. da Educa-
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ção. Qual não foi nossa surpresa, Sr. Presidente, ao ção. Entendemos que isso deve ser construído atra-
ver que aquela lei, aquele substitutivo - de cuja ela- vés da gestão democrática participativa não apenas 
boração havíamos participado juntamente com pro- na ãrea administrativa, mas também financ2ira e pe-
fessores. sociedade e estudantes - foi deixado de dagógica. 
lado e estava sendo apresentado novo substitutivo. Por isso, estamos dando atenção especial aos 
Desde então, tentamos mostrar os atropelos ao Re- conselhos escolares, à organização dos diferentes 
gimento desta Casa no sentido de esquecer, de en- segmentos escolares e à elaboração e existência de 
gavetar um projeto que era participativo e, portanto, regimenlos escolares em todas as escola.S públicas 
tinha seu mérito e o compromisso da sociedade bra- e privadas deste Pais. 
sileira. Entendemos, também, que é preciso que se 

Hoje, após tantas manifestações, tanlos lem- esclareça, de forma evidente, explicitando os prin-
bretes de que não poderíamos atropelar o caminho cípios nacionalistas que nós queremos em relação 
traçado pela sociedade, vimos surgir um sétimo slbsti- aos conceilos pedagógicos e políticos da educa-
tutivo em apenas oito meses·pralicamente de trabalho, ção nacional. E a Lei de Diretrizes e Bases o as-
sendo que não tínhamos certeza de que a sociedade paço necessãrio para isso. Não podemos l)'ledir 
teria participado do processo de elaboração. palavras, economizar espaços, porque a LDB não 

Tentamos garantir a aprovação do substitutivo é para um governo,· nem para a interpretaÇãO de 
trabalhado e elaborado em conjunlo. Não consegui- governos. Ela pretende deixar claros que compro-
mos. Estamos diante de um substitutivo que foi missas este Pais quer assumir em relação à edu-
aprovado por esta Casa e que, no nosso entendi- cação nacion~. 
menlo e por inúmeras manifestações recebidas de Estamos lembrando também que o ensino 
diferentes segmenlos da sociedade, precisa ainda médio precisa ser responsabilidade prioritãria dos 
ser aprimorado. Estados. Nós sabemos que é preciso definir clara- . 

Hoje, no último prazo para apresentação de mente e cada vez mais as reSponsabilidades dos di-
emendas, vãrias emendas foram apresentadas. Par- ferentes sistemas de ensino, em nível federal, esta-
ticularmente, apresentamos 50 emendas, tentando dual e municipal. 
aprimorar algumas questões. Quero deixar isSo aqui O que nós estamos pedindo que seja suprimi-
registrado, porque ainda teremos espaço de discus- do dessa lei é a possibilidade de se colocar o ensino 
são, acredilo eu, na Comissão de Educação, onde en- médio em ciclos, porque ternos. a preocupação de 
traremos detalhadamente no mérilo destas questões. que, garantida na Lei de Diretrizes e Bases essa ex-

O substitutivo que estã aí posto precisava e pressão, continuaria o descompromisso dos gover-
precisa estabelecer com mais clareza e ~plitude os nos, em todos os níveis, com a manutenção das as-
princípios e fins da educação. Precisamos garantir colas de 12 grau, ou seja, de ensino fundamental e. 
um caráter nacional, democrático e pluralista ao pro- médio complelo. 
cesso educacional, com a valorização dos alunos, Pedimos ao Relator que dê atenção especial 
preparando-os realmente para a cidadania Apresen- às emendas que apresentamos, fundamentadas 
tarnos emenda nesse sentido. com responsabilidade, com coerência, baseadas em 

Entendemos que, entre os deveres do Estado, sugestões recebidas. 
precisamos assegurar o ensino aos nossos jovens e 
adultos através dos cursos supletivos, de forma gra
tuita, o que não é amparado pelo substitutivo. 

Esfan)os também vendo que hã uma tentativa 
do Governo de eliminar a extensão da obrigatorieda
de do ensino médio. Se, por outro lado, defendemos 
que hã necessidade da universalização do ensino 
médio, acreditamos também que deva ser mantida a 
extensão da obrigatoriedade, inclusive estendendo-a 
às pré-escolas, porque sabemos da importância, 
cada dia maior, da permanência do aluno na escola, 
para ampliar os seus conhecimentos. 

Estabelecemos, de forma clara, os direitos e 
deveres dos pais, alunos e profissionais da educa-

Uma modificação que entendemos ser pratica
mente revolucionária e que estamos propondo à 
consideração de V. Ex's é o aproveitamento da últi
ma série da pré-escola para o ensino fundamental. 
Entendemos que, gradativamente, devemos ampliar 
o ensino fundamental para nove anos, com a incor
poração a ele de uma série do pré-escolar. Sabe
mos hoje que os meios de comunicação, as creches 
e todo o avanço da sociedade fazem com que as 
crianças, aos seis anos, já estejam apt:. s a entrar 
num processo de ensino e aprendizagem mais com
prometido com bases pedagógicas, psicológicas e 
didãticas incorporadas com vistas ao seguimento do 
ensino fundamental. 
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Também estamos dando uma atenção especial 
à ed~ção artística e à educação física Queremos 
que elas continuem existindo no ensino fundamental 
e médio, mas não apenas como alividades. Temos 
que garantir espaço para essas duas disciplinas 
como discir>linas estruturadas, com professores ha
bilitados, valorizando-as. Portanto, queremos a aten
ção especial do Relator para este ponto. 

Também estamos pedindo a inclusão, no ensi
no médio, das disciplinas Filosofia e Sociologia, que 
são aquelas que realmente criqm e constróem um 
aluno critico, participativo, conhecedor da sua reali
dade, do mundo que o rodeia e das suas implicaçõ
es e até das possibilidades de mudança. 

Também estamos chamando a atenção para o 
fato de que precisamos verificar a questão da exi
gência de qualificação especial nas áreas da saúde, 
de engenharia e de direito. Entendemos que é im-
portante a avaliação da qualidade do ensino, mas 
não podemos restringi-la a essas áreas. Já existe 
matéria oriunda do Poder Executivo tratando desse 
assunto. Então, a Lei de Diretrizes e Bases não es
tabeleceria apenas essas três áreas, mas estabele
ceria a avaliação, e o Governo, gradalivamente, ano 
a ano, como está previsto em matérias que estão 
tramitando no Congresso Nacional, faria um trabalho 
de ·avafiação dos cursos que entendesse importan
tes inicialmente. 

Entendemos, também, qÍJe precisamos valori
zar cada ve:! mais o professor concursado, o profes
sor que pa.."5ou por concursos de provas e tftulos 
para mostrar o seu desempenho. Portento, não po
d~mos deixar brechas, corno existem no substitutivo, 
de que poderiam exercer o magistério nos cursos 
superiores, nas universidades, pessoas de notório 
s:!!ber apenas. Desejamos, sim, que os professores 
sejam pessoas de notório saber, mas que sejam 
qualificados e, acima de tudo, amparados pelo pró
prio· concurso, que não permitiria que houvesse ne
nhum Qaráter subjelivo, mas a capacidade e a habili
tação. 

- ·concluindo, entendemos que há outros aspec
tos que não podem ficar fora de uma lei maior da 

· educação neste País. Fala-se, em todo o projeto, em 
profissionais da educação e em. docentes. Quere
mos perguntar às Sr"s e Srs. Senadores se uma es
cola, se uma instituição funciona sem se ter clara
mente definidos quem são os profissionais da edu
cação. 

. Estamos apresentando emenda para tomar 
claro, para identificar quem são os profissionais des
sa área São os docentes, os administradores esco-

lares, os supervisores e os orientadores educacio
nais, assim como o pessoal técnico de apoio às açõ
es escolares e pessoas com habilitação. 

Dessa forma, acabamos de ressaltar alguns 
aspectos das emendas apresentadas. Mas fazemos 
um apelo principalmente aos integrantes das Comis
sões que analisarão esta matéria, aos Srs. Senado
res, ao Relator e ao próprio proponente do substituti
vo que demonstrem a sensibilidade que desejamos 
garantindo esses direitos. E, acima de tudo, colocan
do, de forma clara, que os professores aposentados 
e pensionistas, que já prestaram serviço à educa
ção, tenham garantias escritas e expressas nessa 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação que vai nor
tear os destinos do nosso País. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Antes de 

passar a palavra ao Senador Darcy Ribeiro, peço 
aos Srs. Senadores que ainda não digitaram suas 
presenças que.o façam. Vejo na bancada do Rio de 
Janeiro que a Senadora Benedita da Silva ainda não · 
registrou a sua presença. 

Com a palavra o Senador Darcy Ribeiro. 
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, chegamos ao dia 21, data prevista 
para a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
de Diretrizes e Bases. 

Informo a V. Exªs que já examinei grande nú
mero das emendas propostas e posso dizer, com 
grande alegria, que muitas delas melhoram o projeto 
seja na redação, seja na técnica legislativa, seja no . 
conteúdo de estrutura da educação. 

Creio que vou ter dias de alegria, de trabalho 
fecundo, por todas essas emendas que, já sei, so-. 
maram centenas. Vou, portento, dedicar-me profun
damente, dando atenção a cada uma delas para dis
cuti-las na Comissão de Constituição, ~ustiça e Ci
dadania e, sobretudo, na Comissão de Educação. 
Isso para voltar ao Senado trazendo aquele projeto 
de lei que mBihor represente o pensamento do Se
nado Federal e o pensamento do Brasil sobre essa 
questão fundamental, que é a educação. 

Não há proporção entre a ruindade de nossa 
educação e a ruindade de nossa sociedade. Progredi
mos muito mais em mil outros setores do que no setor 
da educação. Isso significa que muitos peíses conse
gliram assegurar a educação primária mr úto antes de 
alcançar o nível de desenvolvimento que temos. 

Creio que a Lei de Di retrizes e Bases da Edu
cação é o instrumento que permitirá ao Brasil suprir 
essa falha, pois é uma lei de expressão do que tec-
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nicamente é necessãrio para cumprir, na minha ava- Por isso, sentimo-nos, neste momento, tam-
liaçãode 10anos, atarefadecolocartodasascrian- bém confortados, Senador Darcy Ribeiro. Tenho a 
ças numa escola de Primeiro Grau, dando-lhes uma certeza de que a convicção dos demais Senadores e 
professora de turma da methor quaiidade. Também . Senadoras que se manifestaram através da apre-
é tarefa nossa melhorar, tanto quanto possível, o en- sentação de emendas é a de que, por meio desse 
sino médio-e o ensino superior. debate realizado no Senado Federal, durante esses 

O fundamental, entretanto, é que tenhamos a meses, estaremos contribuindo também, mesmo 
garantia de que, nesse prazo de 1 O anos, o País que modestamente, para o aperfeiçoamento do seu 
faça o esforço necessário para formar o seu magis- parecer, transformando-o na grande Lei de Diretri-
tério de milhões de professores de turma e para co- zes e Bases da Educação que o Brasil deseja O en-
locar cada criança dentro de uma escola caminharnento desta discussão, neste momento, é 

Garanto aos Srs. Senadores que o projeto tal no sentido de registrar que também estamos afere-
como está formulado e com o aperfeiçoamento que cendo emendas que representam o universo da ex-
agora está alcançando, através de tantas emendas, pectativa dos segmentos educacionais do meu Esta-
fará com que tenhamos uma Lei de educação mo- do, na valorização de seus profissionais, que, certa-
dama, enxuta, eficaz e de salvação do Brasil. mente, abrirá caminhos que possibilitarão o avanço 

Muito obriQado. da educação no nosso Pais, . sem que haja nessa 
A SRA. JUNIA MARISE - Sr. Presidente, peço nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação quai-

a palavra para discutir. quer espécie de discriminação a todos que estão 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a hoje defendendo a integridade desse patrimônio, 

palavra a Senadora Júnia Marise para discutir o que é a educaÇão brasileira · 
substitutivo. Na condição de líder do nosso Partido, quero 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discu- manifestar a nossa confiança de que essas e as de-
ti r. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr%. e mais emendas apresentadas como sugestão para o 
Srs. Senadores, depois de ouvir a palavra do Sena- aperfeiçoamento da nova Lei de Diretrizes e Bases 
dor Darcy Ribeiro, certamente a educação brasileira da Educação, recebam, por parte do nosso Relator, 
e o Senado Federal se sentem, hoje, confortados a compreensão de que estamos pontificando na 
diante da postura adotada por S. Ex•, Relator desta contribuição para que o Brasil possa ter, assim, sob 
proposta da Lei de Diretryzes e Bases da Educação. a sua chancela, com o seu parecer, uma Lei de Di re-
Mais do que isso, ao manifestar o seu desejo de que trizes e Bases da Educação que tenha o sentimento 
nesses próximos dez anos, pelo menos, as crianças nacional de apoio de todos os segmem.Js do nosso 
brasileiras tenham direito e acesso à escola no nosso Pais. Tenho a certeza de que, seja nas universida-
País e por meio da formulação de uma nova proposta des, nas escolas públicas de Primeiro e Segundo. 
educacional isso possa vir a acontecer, entendemos Graus, em todos os selares da atividade educacio-
que o esforço conjunto levará o Brasil a ter uma lei nal do nosso País, todos aguardam, com ansiedade, 
educacional das mais avançadas, das mais modernas a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 
e, sobretudo, dentro da nossa realidade brasileira Educação, porque sabem que, com ela, certamente 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, nestes o País vai avançar na área da educação. 
últimos dias, participando de debates profundos com Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
o setor universitário referente à área d'!l educação, Muito obrigada. 
no meu Estado Minas Gerais, pude extrair algumas O SR. PRESIDENTE (José Samey}- C .. mtinua 
sugestões valiosas que redundaram na apresenta- em discussão a matéria. (Pausa.) 
ção de· algumas emendas que encaminhei para Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
apreciação do Relator, Senador Darcy Ribeiro. discussão. 

Quando S. Ex" anuncia, neste momento, que Scbre a mesa. emendas que serão lidas peio Sr. 12 

sugestões e emendas estão sendo apresentadas SecretáOO em exercício, Senador José Eduardo DLtra. 
por vários Senadores ao aperfeiçoamento do seu 
parecer, isso certamente demonstra não apenas a 
grandeza do Senador Darcy Ribeiro como também a 
sua larga experiência na área educacional do nosso 
Pafs, considerado um dos grandes mestres da edu
cação brasileira 

São lidas as seguintes: 

(') Emendas (de plenário, oferecidas em turno 
suplementar) ao Projeto de Lei da Câmara n2 101, 
de 1993, (NO- 1.258, de 1988 na Casa de origem), 
que fixa Diretriies e Bases da Educação Nacional. 
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Senadores Emendas Senadores Emendas 
Antonio Carlos Magalhães 196226 _ Josaphat Marinho 007 010 020 024 

Antonio Carlos Valadares 043 064 076 171 
182189201 

025.092 102 137 
258 306308 

.. . 
Arlindo Porto 309 José Eduardo Outra 161 162 168 173 

180 187 203 204 
Artur da T ávola 014 034 046 047 214 

052 058 070 072 
082 100 107 119 José lonácio Ferreira 237 

123 141 145 179 José Roberto Arruda 028 054 147 153 
231 260 287 290 221 224 230 232 
301 307 234 234-A 261 276 

-

Benedita da Silva 115 120 128 296 
297 298 

281 284 291 292 
293 294305 

Bernardo Cabral . 177 186 207 223 Júnia Marise 018 021 022 134 
159 181 188 216 

Edison Lobão 098 146 155 157 
174 184 200 205 
212 227 233 236 
250 257 259 277 

Eduardo Suplicy 002 005 015 029 
036 190. 193 199 
215 246 266 

248 256 262 288 

Lúcio Alcântara 013 026 031 033 . 035 039 041 048 
066 067 071 077 
080 081 083 . 089 
095 109 111 121 
140 158 169 192 

Eduardo Suplicy e Marina Silva 038 042 055 065 068 198 208 210 220 
073 085 086 090 091 228 238 263 265 
093 097 105 106 110 271 279 280 282 
124 136 154 255 295 283 300 
303 Nabor Júnior 135 

Emma Fernandes 003 004 006 009 
016 019 030 032 
037 040 057 063 
069 . 07 4 079 087 
094 096 101 108 
114 118 122 125 
127 130 131 132 
134 138 142 156 
163 164 165 172 
209 218 239 241 
247 249 252 254 
264 267 272 289 

PedroPiva 149151 268 273 

-Roberto Requião 001 008 011 012 
- 017 023 044 049. 

050 060 061 062 . 
075 078 084 1 03 
113 126 129 133 
143 160 166 167 
170 178 183 195 
219 222 240 242 
244 245 253 270 
275278302 

310 312 RomeuTuma 150 191 213 229 - - ---- -- -

Francelino Pereira 274299 235285 

Geraldo Melo 175 286 

Gilvam Borges 197 206 225 251 
304 

Sebastião Rocha . 051 059 088 144 
185194211 

Sérgio Machado 027 053 099 104 
112 116 135 139 

Huoo Naooleão 056117217 148 152 
!ris Rezende 045 176 T eotonio Vilela Filho 311 
Jáder Barbalho 269 

(1 Publicad?s em suplemento à presente edição. 



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 151 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -As emen- 49 do Decre1o-lei n"- 2.848, de 7 de dezembro de 
das vão à publicação. 1984, na redação dada pela'Lei n"-7.209, de 11 de 

A matéria volta às Comissões de Educação e julho de 1984). As penas administrativas devem 
de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame adotar como medida de valor o parilmetro de atuali-
das emendas. zação a Unidade Fiscal de Referência- UFIR, ou ín-

0 SR: PRESIDENTE (José Samey) - A Presi- dice que venha a substituí-la, nos termos do art 1~ 
dência convoca sessão conjunta do Congresso Na- da Lei n"- 8.383, de 30 de dezembro de 1991. 
cional, a realizar-se amanhã, às 19h, no Plenário da Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. ·• 
Cãmara dos Deputados, destinada à apreciação de José lg nticio Ferreira. 
medidas provisórias e de requerimentos de criação O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A matéria 
de Comissão Mista volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

A Presidência recorda ao Plenário que está nia, para exame da emenda. 
convocada uma sessão do Congresso Nacional, O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4: 
para às 19h de hoje, destinada à apreciação dos 
Projetas de Lei n"-s 18, 39, 41, 45, 47, 53, de 1995, 
que tratam de abertura de créditos especiais. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 3: 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Cãmara n"- 153, de 1993 (n"- 1.348/88, na
quela Casa), que institui a obrfgatori6dade 
da indicação do RG ou CPF e do CGC do 
devedor nas certidões relativas a protesto 
de títulos, tendo 

Parecer, sob n"- 683, de 1995, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Em discussão o substitutivo, em tumó suple
mentar. (Pausa.) 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador José Eduardo Outra 

É lida a seguinte: 

EMENDA~ 1-PLEN 

Dê-se ao caput do art 2• a seguinte redação: 

"Art. 2º- O responsável pela expedição 
de certidões· que não atendam os requisitos 
constantes do artigo anterior, será punido 
com pena de multa, no valor de 20 (vinte) 
Unidades Fiscais de Referência (UFIR), ou 
índice equivalente que venha à substituí-lo. 

Justificação 

O dia-multa é tradicionalmente utilizado para 
arbitramento de penalidade de natureza criminal (art. 

Discussão, em turno suplementar, ·do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Cãmara n"- 114, de 1994 (n"- 209/91, na 
Casa de origem), que regula o § 7• do art 
226 da Constituição Federal, que trata do 
planejamento familiar, estabelece penalida
des e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n"- 699, de 1995, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno suple
mentar. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador José Eduar
do Outra. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA ~ 1 - PLEN 

Dispositivo emendado: Art. 1 O, inciso 11. 
Altere-se a contratação da preposição "de" 

com o artigo "o", antecedente à expressão futuro 
concepto para que seja escrita apenas a preposição 
"de". ficando assim redigido o dispositivo: 

"Ar!. 1 O ............... _ ............. - ............ _ .......... . 
I - .................................. - ................ _. 
11 - risco à vida ou à saúde da mulher 

ou de futuro concepto, testemunhado em re
latório escrito e assinado por dois médicos." 

Justificação 

Há intenso debate no ãmbito da Medicina Le
gal quanto à determinação no momento em que, 
grávida a mulher, efetivamente já se tem o feto em 
formação. Não seria' descabido imaginar que intér
pretes possam, na eventuaiidade de aprovação do 
texto, tal como posto, sustentar uma distinção leg~l 
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entre o ovo e o embrião humano, para afirmar que o esterelização de pessoas absolutamente incapazes 
legislador te_ria vislumbrado uma nova possibilidade exigindo-se para tanto autorização judicial, evitando-
de interrupção de gravidez, desde que não consti- se assim eventuais abusos de todo indesejáveis. 
tuído o feto propriamente. Neste caso estaria aberta Sala das sessões, 21 de novembro de 1995. -
uma brecha para, sob o manto da esterilização, tole- Bernardo Cabral. 
rar-se a prática de aborto eugenésico, quando hã O SR. CARLOS PA TROCfNIO - Sr. Presiden-
probabilidade ou indício razoãvel de que a criança te, peço a palavra pela ordem. 
nasça com deformidade ou enfermidade incurãvel. O O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
debate e eventual alteração da legislação penal palavra o Senador Carlos Patrocínio. 
quanto à legitimidade dessa prãtica são necessãrios, O SR. CARLOS PA TROCfNIO (PFL-TO. Sem 
mas devem ser feitos no âmbito da discussão da revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de elo-
atualidade do Código Penal que ainda não admite giar o Senado Federal e as Comissões por onde Ira-
corno ato lícito com exclusão de antijuridicidade, o mitou esse projeto de lei. Entretanto, gostaria de, no 
aborto eugenésico. momento oportuno, Sr. Presidente, apresentar 

Desta forma,é preferivel adotar a expressão de emendas na Comissão, se houver esta possibilida-
fu!uro concepto, para que fique claro estar o legisla- de. 
dor tratando de uma situação hipotética, não dando 
margem à interpretação que englobe o fato de a mu
lher já estar em gravidez, porém em estágio inicial, 
em momento oportuno - e ao amparo dessa lei -
para ser submetida a intervenção cirúrica abortiva A 
exatidão gramatical, aqui mais do que recomendá
vel, seria absolutamente necessãria, para que sejam 
evitadas polêmicas que devem ter foro próprio para 
discussão. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -
Senadora Benedita da Silva- Senadora Marina Silva. 

EMENDA N• 2- PLEN 

Acrescente-se ao § 2fl do art. 1 O o seguinte: 

•exceto nos casos de corJlli'Oifada neces
sidade, por cesariana sucessivas anteriores". 

Justificação 

Após a terceira ou quarta cesariana, normal
mente hã a necessidade de se fazer laqueadura das 
trompas, em razão do comprometimento da muscu
latura uterina 

Para evitar-se nova cirurgia, essa intervenção 
se impõe. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -
Senador Carlos Patrocfnio. 

EMENDA N• 3- PLEN 

Dê-se ao art. 1 O, § 62, a seguinte redação: 

"A esterilização cirúrgica em pessoas--
absolutamente incapazes somente poderã 
ocorrer mediante autorização judicial regula
mentada na forma da Lei". 

Justificaçao 

A alteração proposta tem por objetivo tomar 
mais rigorosa a exigência para que seja permitida 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A matéria 
voltarã às Comissões ·de Assuntos Sociais e d; 
Constituição, Justiça e Cidadania, para exame das 
emendas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lidq pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador José Eduar-
do Outra. · 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•1.483, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do ar!. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº- 114, 'de 
1994 (nº- 209/91, na Casa de origem), que regula o § 
7" do art. 226 da Constituição Federal, que trata do 
planejarnento familiar, estabelece penalidades e dá· 
outras providências. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -
Jader Barbalho - Sérgio Machado - Hugo Napo
leao- Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

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

Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da segun

da sessão ordinária subseqüente, nos termos do ar!. 
345, item 11, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº-. !?. de 1995 (nº-
5.653/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe so
bre limites de potência dos aproveitamentos 



Novembro de 1995 ANAIS IlO SENADO FEDERAL !53 

das quedas d'égua e outras fontes de ener- O SR. JOSt:: ROBERTO ARRUDA - Sim, Sr. 
gia hidráulica de capacidade reduzida e dá Presidente. 
outras providências, tendo O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota-

Pareceres, sob n% 412 e 608, de ção o requerimento. 
1995, da Comissão Concedo a palavra a V. Ex~ 

• - de Serviços de Infra-Estrutura, 1~ O SR JOSt:: ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
pronunciamento: favorável ao Projeto, nos Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
termos do Substitutivo que oferece, com - Sr. Presidente, Srs. Senadores, este projeto trata 
voto em separado do Senador José Eduardo de um assunto da maior importância para o País. 
Outra; 2" pronunciamento: pela rejeição No momento em que desejamos ab'air o capital 
das emendas n% 2 a 4, de Plenário, ratifi- privado para os setores produtivos da economia, ele 
cando o seu parecer anterior. desregulamenta parte importante do aproveitamento 

A matéria constou da Ordem do Dia do dia 4 das quedas d'água para geração de energia elétrica 
de outubro último quando teve a sua discussão adia- O que desejamos, em absoluta consonância 
da para hoje. com o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério 

Sobre a mesa. requerimento que será li:lo pelo Sr. de Minas e Energia, é fazer com que brasileiros que 
1~ Secretário em exen::fcb. Senador José Eduardo Dlira. tenham propriedades onde existam quedas d'água 

É lido o seguinte: possam fazer esse aproveitamento até 1 oo quilo-
REQUERIMENTO N"' 1.484, DE 1995 watls, livremente, para uso próprio, e até 1.000 qui-

. lowatfs, com autonzação do poder concedente. 
Senhor Presidente, Este assúnto foi discutido amplamente na Ca-
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento missão de Infra-Estrutura Depois de apresentadas à 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto Comissão, as oporb.mas emendas do Senador José 
de Lei da Câmara ~ 5, de 1995, a fim de que sobre Eduardo Outra foram analisadas e recusadas. 
ele seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça Fazer com que este projeto, depois de ampla-
e Cidadania mente -discutido na Comissão de Infra-Estrutura, 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. seja encaminhado a uma outra comissão, na nossa 
-José Eduardo Outra. opinião, é descabido. Se há alguma discussão, ela 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Rejeitado deve ser realizada aqui em plenário para que este 
o requerimento, passa-se à discussão· da matéria projeto possa seguir o seu curso . 

. O SR. JOSt:: ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi- Sr. Presidente, portanto, na nossa opinião, o 
dente, peço a palavra pela ordém. requerimento que visa o adiamento da matéria deve-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a ria ser recusado pelo Plenário porque a mesma dis-
palavra o Senador José Roberto Arruda pela ordem. cussão jã teve lugar no âmbito da Comissão de Intra- · 

O SR JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. Estrutura, fórum apropriado para essa discussão. 
Pela ordem.) -Sr. Presidente, o requerimento do Se- 0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi-
nador José Eduardo Outra não foi votado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foi votado. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Neste ma

memo, não. Ele apenas foi lido. 
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Gostaria 

que-V. Exªfal~sede pé. 
Ó,SR. JOSt:: ROBERTO ARRUDA- Sr. Presi

dente, o· requerimentO- do Senador José Eduardo 
Outra foi lido, mas ainda não foi colocado em vota
ção. Antes de ser colocado em votação, penso que 
caberia discuti-lo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Estou 
consultando as notas taquigráficas, para verificar se 
o requerimento foi votado pelo Plenário. (Pausa) 

• Agradeço a V. Ex• a colaboração. 
V. Ex' deseja encaminhar a votação do reque

rimento? 

dente, peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA(PT-SE. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concordo plena
mente com o Senador José Roberto Arruda que este 
projeto é de extrema importância para o nosso País, 
principalmente a discussão que provoca nessa ques
tão relacionada à concessão de serviços públicos. 

Ressalto o competente parecr. r que o Senador 
José Roberto Arruda emitiu na Comissão de Infra
Estrutura. Entendo, efetivamente, que o projeto é de 
extrema importância para o nosso País, da mesma 
forma que a discussão da privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce, que foi objeto de requerimento apro-
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vado por este Plenério para ser reexaminado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Sem subterfúgios e sem querer adotar medidas 
protelalórias, qual é o fundamento do meu requeri
mento? No meu entendimento, nesse projeto existe 
uma área de superposição entre esse texto e maté
rias já aprovadas neste Senado Federal, a saber: a 
medida provisória de concessão de serviços públi
cos e o projeto que criou a figura do prpdutor inde
pendente de energia 

Por entender que existe essa superposição dos 
três projetos, alguns, inclusive, já aprovados por este 
Plenário, caberia à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania dirimir as dúvidas relacionadas a este pro
jeto e possibilitar que ele seja aperfeiçoado à luz de 
projetes de mesma natureza que já foram aprovados 
por este Plenário. Por isso solicito seja ouvida a Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em vota
ção o requerimento. 

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

Rejeitado. 
Rejeitado o requerimento, passa-se à discus

são da matéria (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Levy Dias.. 
~ lido o seguinte: 

REQUERIMENT~ W-1.485, DE 1995 

Senhor Presidente, . 
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda no. 2-Pien, de minha autoria, ao Pro
jeto de Lei da Cãmara nQ 5195. 

Sala das Sessões, 21 de noverrbro de 1995: -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecersentado~(Pausa) 

Rejeitado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1~Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 
~ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N~ 1.486, DE 1995 

Nos tennos do ar!. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque para votação em separa-

do, da Emenda no. 3-PLEN, de minha autoria, ao 
Projeto de Lei da Câmara no. 5/95. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -
José Eduardo Outra. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O reque
rimento lido depende de votação, em cujo encami
nhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Se
nadores que o desejarem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUmA (PT -8E. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, sinceramente não entendo o comporta
mento do Plenário e dos líderes do Governo. O Se
nador José Roberto Arruda encaminhou em contrá
rio ao requerimento de se levar a discussão à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania sob o 
argumento de tjue a discussão do projeto deveria 
ser feita neste Plenário, inclusive das emendas que 
apresentamos na Comissão de Infra-Estrutura. No 
entanto, quando apresentamos requerimento para 
que sejam votadas em separado ·as emendas - o 
que possibilitaria essa discussão - os líderes do Go
verno votam contra. 

-auero saber se se quer discutir as emendas, o 
projeto; ou não. Por isso apelo no sentido de que, 
pelo menos, o requerimento de votação em separa
do das emendas tenha a discussão permitida, de 
acordo com os argumentos apresentados pelo Se
nador José Roberto Arruda 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Lima 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para um breve esclarecimento. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, tem razão o autor do requeri
mento. Em verdade, o que se discutiu anteridrmente 
foi a remessa da matéria ao exame da Comissão de 
Consti1uição, Justiça e Cidadania Mas nada impede 
q!le se examine, em separado, cada emenda apre
sentada. 

O PMDB encaminha favoravelmente ao reque-
rimento. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
çikl o requerimento de destaque par<. a Emenda ri' 3. 

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

Aprovado. 

--- ---------------------
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· Sobre a mesa, pedido de destaque que sera liOO 
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•1.487, DE 1995 

SenhOr Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regirnen10 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n" 4-Pien, de minha autoria, ao Pro
jeto de Lei da Câmara n" 5195. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Errrvota
ção o requerimento de destaque para a Emenda ri' 4. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecersentados.(Pa~) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -As emen

das destacadas serão votadas oportunamente. 
Em votação o substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N•1-CJ (Substitutivo) 

Dispõe sobre limites de potência 
dos aproveitarneniDs das quedas d'água 
e de outras fontes de energia hidráulica 
de capacidade reduzida e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
M 1•0 § 2'do art. 139, o art. 140 e o art. 141 do 

Decreto ri' 26.643, de 1 o de julho de 1934, o Código de 
Águas, passam a vigorar i:om a seguinte redação: · · 

"Art. 139. ·····················--·····-·····-··-· 
§ 2' Também ficam excetuados os 

aproveitamentos de quedas d'água e de ou
tras fontes de energia hidráulica de potência 
inferior a 100 (cem) kw para uso exclusivo 
do respectivo proprietário. 

Art 140. São considerados de utilidade 
pública e dependem de concessão, outorga
da mediante processo de licitação, na moda
lidade de concorrência ou conforme lei es
pecífica, os aproveitamentos de quedas d'á· 
gua e outras fontes de energia hidráulica 
que se destinem aos serviços públicos de 
energia elétrica ou ao comércio integral ou 
parcial da energia produzida, com potência 
superior a 1.000 (um mil) kw. 

Parágrafo (llioo. São tarrtlém considera
dos de úilidade p(blica e dependem de con
cessà:l, outorgada por meio de processo discri
cionário do Poder Conoedette, verificadas as 
prioridades estabelecidas pelo planejarnen10 
setorial incfiC8!ivo para os aproveitamentos a 
que se refere o caput, os aproveitamentos com 
potência stperior a 1.000 (um· miOkw que se 
destinem ao 1JS0 exclusivo do concessionário. 

Art 141. Dependem de autorização os 
aproveitamentos de potência igual ou supe
rior a 1 00 (cem) kw e igual ou inferior a 
1.000 (um mil) kw para uso exclusivo do res
pectivo proprietário ou titular de direito de ri
beirinidade." 

Arl 2' São de utilidade pública e dependem de 
permissão, outorgada mediante licitação, os aprovei
tamentos das quedas d'água e de outras fontes de 
energia hidrãulica que se destinem aos serviços pú
blicos de ener!lia elétrica ou ao comércio integral ou 
parcial da energia produzida, de qualquer potência 
não superior a 1.000 (um miQ kw. . 

Art 3" A dispensa de autorização, permissão 
ou concessão não isenta os beneficiários de apro
veitamentos de quedas d'água ou de outras fontes 
de energia hidráulica de cumprimento das exigên
cias ambientais pertinentes, feitas pelos órgãos 
competentes integrantes do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA, criado pela Lei ri' 
6.938, de 31 de agosto de 1981 , com as modificaçõ
es introduzidas pela Lei n" 7.804, de 18 de julho de 
1989, e demais alterações legais supervenientes. 

Arl 4" O Presidente da República poderá dele- · 
gar ao Ministro de Estado de Minas e Energia a ou
torga de atas de concessão e permissão de energia 
elétrica relativas a aproveitamentos de quedas d'á
gua e de outras fontes de energia hidráulica, bem 
como o Ministro de Estado de Minas e Energia po
derá delegar ao titular do órgão setorial específico a 
outorga de aros de concessão e perniissão de servi
ços públicos de distribuição de energia elétrica, e de 
autorização de aproveitamentos de quedas d'água e 
de outras fontes de energia hidráulica ou de usinas 
de geração elétrica de origem térmica 

§ 1• O Ministro de Estado de Minas e Energia 
poderá subdelegar ao titular do órgão setorial espe
cífiCO a outorga de aros de concessão e permissão de 
energia elétrica relativas a aproveitamentos de quedas 
d'água e de outras fontes de energia hidráulica 

§ 2" Os respectivos contratos serão firmados, 
como representante da União, pelo titular do órgão 
setorial específico. 
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Art .52- Esta lei entra em vigor na data de sua O SR. PRESIDENTE" (José Sarney) - Com a 
publicação. _ _ _ palavra o Senador José Eduardo Outra, justificando 

Art. 6º- Revogam-se ~ disposições em contrário. a sua emenda 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota- O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 

ção a Emenda nQ 3, com parecer contrário. encaminhar. Sem revisão do orador.) - Inicialmente, 
Se o Plenário assim o desejar, determinarei a Sr. Presidente, gostaria de um esclarecimento. O re-

leitura da emenda querimento relativo à Emenda nQ 2 foi rejeitado? 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) - O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foi rejei-

Sr. Presidente, gostaria de solicitar a leitura das lado o requerimento de destaque à Emenda nQ 2. Foi 
emendas. votado englobadamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - lnfelizmen-
mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1" Secretário te, Sr. Presidente, porque, inclusive, era a que consi-
em exerci cio, Senador Levy Dias. derávarnos mais importante. 

é lida a seguinte: Sr. ~residente, consideramos este projeto efeti-
vamente Importante e queremos ressaltar o relalóno 

EMENDA N"3-PLEN 

Art 52- O presidente da República poderá dele
gar ao Ministro d~ Minas e Energia a outorga dos 
atos de concessão e permissão de energia elétrica 
relativas a aproveitamentos de quedas d'água e de 
outras fontes de energia hidráulica e de concessão e 
permissão de serviços públicos de distribuição de 
energia elétrica 

Justificaçao 

A nova formulação do art 4", do substitutivo do 
Relator, que institui um novo sistema de delegação e 
sub-delegação, responsável por transferir as compe
tências do Presidente da República e do Ministro 
das Minas e Energia, quanto aos atos de outorga de 
concessão e permissão de energia elétiica relativas 
a aproveitamentos de quedas d'água :e de outras 
fontes de energia hidráulica, assim col)ió os atos de 
concessão e permissão de serviços públicos de dis
tribuição de energia elélrica, para o titular do órgão 
setorial específico, nos parece totalmente imprópria. 

A nossa discordãncia de transferir a competên
cia da outorga dos aios de concessão e permissão 
dos serviços públicos de maneira geral, baseia-5e 
no fato incontestável que o nosso país não conta 
com legislação que garanta a existência de órgãos 
de regulamentação e fiscalização de concessões de 
serviços públicos fortes, independentes e invulnerá
veis às pressões do setor privado. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995. --Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pergunto 
ao Senador José Eduardo Outra se deseja encami
nhar a matéria 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sim, Sr. 
Presidente. 

do Senador José Roberto Arruda, que retorna algu
mas questões do projeto original, que previa a dis
pensa de autorização para potenciais de energia 
elétrica até 1 00 kw. O projeto original da Câmara ha
via ampliado Pí!ra 500 kw, salvo. engano, e o Sena
dor José Roberto Arruda propôs a redação original. 

As emendas apresentam algumas preocupaçõ
es. Em primeiro lugar, o parecer do Senador José Ro
berto ArrWa. sobre a Emenda n" 2 prevê, no § 1" do art. 
~. salvo engano, úm sistema de delegação e subdele
gação de poderes do Presidente da Rep(blica para o -
Ministério de Min~ e Energia, e daí para o ti!Uar dos 
serviços p(blicos responsáveis por essa questão. 

A argumentação em contrário à nossa emenda, 
que propõe a supressãó dessa subdelegação ... 
Aliás, a emenda que foi 6da corno sendo de nQ 3 
está aqui como sendo de nQ 4, que é a emenda que 
trata da delegação; por isso está havendo confusão · 
no enCaminhamento. Nos Avulsos, a Emenda nQ 4 é 
a que trata da supressão de subdelegação do direito 
de concessão. Gostaria de fazer um esclarecimento 
sobre a questão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
informa que, nos Avulsos, há um erro quanto à nu
meração das Emendas 3 e 4. Quanto à Emenda nQ 
2, que foi rejeitada pelo Plenário, o destaque está 
perfeitamente correto. Estamos, pois, encaminhando 
a Emenda nQ 3 no Projeto e n" 4 nos Avulsos, visto 
que t~ouve um equívoco. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Quero sa
ber efetivamente qual a emenda que está em dis
cussão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aquela 
que foi lida pelo 1" Secretário, ou seja, a de nQ 4 no 
Avulsos e de n" 3 no Projeto. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - O art. 4" ori-
ginal diz o seguinte: -
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"Art. 4'!. O Presidente da Repililica po
derá delegar ao Ministro de Estado de Minas 
e Energia a outorga de atos de concessão e 
permissão de energia elétrica relativas a 
aproveitamento de quedas d'água e de ou
tras "fontes de energia hidráulica, bem como 
o Ministro de Estado de Minas e Energia po
derá delegar ao titular do órgão setorial es
pecífico a outorga de atas de concessão •.• ". 

A nossa emenda propõe a supressão dessa 
subdelegação ao titular do órgão especial específi
co. Assim, terfamos a seguinte redação: 

•o Presidente da Repct>lica poderá de
legar ao Ministro de Estado âe Minas e 
Energia a outorga de atas de concessão e 
permissão de energia elétrica relativas a 
aproveitamento de quedas d'água e de ou
tras fontes de energia hidráulica de conces
são e permissão do serviços públicos .•• ". 

A justificativa do nobre Relator, contrária à 
emenda, é no sentido da desburocratização, com o 
objetivo de fortalecimento dos órgãos reguladores e 
fiscalizadores desse processo de concessão. 

Concordamos plenamente com isso. Ocorre 
que, à luz da realidade brasileira, da legislação vigen
te e da estrutura dos órgãos, particularmente do ór
·gão especifico que é o DNAEE, não existe a mínima 
possibilidade de ele ter essa prerrogativa Em função 
disso, propomos a supressão da parte final do artigo, 
ficando simplesmente com a delegação do Presiden
te da República ao Ministro das Minas e Energia 

Entendemos que é temerária a possibilidade 
de haver essa subdelegação ao titular dos órgãos, 
na medida em que eles não têm atuatmerrte, e esta 
é a realidade do nosso Pais, estrutura necessária 
para assumir uma prerrogativa como essa 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, como Relator, peço a palavra para um escla
recimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador José Roberto Arruda, Relator 
da matéria, para esclarecer a Casa sobre o seu pa
recer contrário à emenda 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria deixar re
gistrado o meu respeito ao Senador José Eduardo 
Dutra pelo estudo que fez sobre a matéria. Mas, tra
ta-se de uma questão conceituai. 

No Brasil, há milhares de pequenas quedas dá
gua, passíveis de aproveitamento para geração de 
energia elétrica dos chamados autoprodutores. Des-

burocratizar, desregulamentar significa facilitar o uso 
das pequenas quedas dágua para geração de ener
gia elétrica independente. 

Por que isso é bom para o País? Porque o Es
tado brasileiro não dispõe de recursos para investi
mentos que permitam a construção de uma usina 
em pequenas quedas d'água e a venda de energia 
tão necessária àquele cidadão, àquela pequena in
dústria ou agroindústria 

O que pretende o projeto, aprovado na Comis
são de Serviços e Intra-Estrutura, é facilitar o uso 
dessas pequenas quedas d'água, principalmente pe
los proprietários das terras onde elas estão snuadas, 
como ocorre no interior deste País. 

As emendas do Senador José Eduardo Dutra -
que, repna, respena bastante- pretendem fazer com 
que a pequena queda d'água, lá do interior da Paraí
ba, do interior do Maranhão ou do interior de Minas, 
para ser aproveitada pelo fazendeiro para fazer fun
cionar o moinh9, tenha que ter a autorização do Pre
sidente da República que, no máximo, poderá dele
gá-la ao Ministro de Estado de Minas e Energia 

Quem conhece e quem deve conhecer a. sua 
região é o Departamento Nacional de Àguas e Ener~ 
gia Elétrica, o qual, através de seus órgãos descen
tralizados, deve analisar a conveniência ou não de 
se dar essa autorização. 

Ainda uma vez mais, somos pela descentralizaçãl, 
pela desreguamentação e, prirtipalmente, pela fa::iita
ção do uso das pequenas quedas cfágua na geração irr 
dependerte de energia elétrica. É isso que vai gelai" de
senvolvimento no interior deste Pafs, desbLI"OCralitando 
o que hoje é õma1imo, pois o cidadão brasieiro tem que 
vir a. Brasilia para tentar obter o direito de aproveitar uma · 
queda cfágua que está dentro da sua propriedade. 

Por isso, vamos nianter o nosso voto no proje
to original do substitutívo que apresentamos, des
centralizando e5sas decisões e autorizando o apro
veitamento de quedas d'água, em absoluta conso
nância com o que pretende o Ministério de Minas e 
Energia neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção a emenda do Senador José Eduardo Dutra 

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

Rejeitada 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa Emenda n" 4, também de autoria do Senador 
José Eduardo Dutra, que será lida pelo Sr. 1 ~ Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. Nos Avulsos, 
a referida emenda corresponde á de n" 3. ~ ~ 

É lida a seguinte: 
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EMENDA N2 4- PLEN 
Art. 3" Os aproveitamentos de quedas d'água e 

outras fontes de energia hidráulica, de potência inferior 
a 1.000kw, que se destinarem ao uso exclusivo do pro
priétário ou titular de direito de ribeirinidade, depende
rão :ie concessão, outorgada por meio de processo 
discricionário do Poder Concedente, stbordinadas ás 
diretrizes de planejamento setorial do Poder Plblico. 

Parágrafo único. Os beneficiários dos aprovei
tamentos de potência inferior a 1.000 (um mil) kw, 
na hipótese da constituição de um projeto de maior 
porte que interfira no sítio de localização destes 
aproveitamentos, deverão ser indenizados na pro
porção da quantidade de energia gerada por estes 
aproveitamentos. 

Justificação 
A obsolescência do Código das Águas e a per

manente demanda de crescimento do complexo ener
gético de nosso país, exigea introdução de um dispo
sitivo .à legislação em vigor que ofereça solução ás si
tuações de existência de aproveitamentos de capaci
dade reduzida em sítios que necessttem de instalaçãO 
de projetes de maior porte energético, stbordinada ás 
diretrizes de planejarnento setorial do Poder Plblico. 

As desapropriações que se fizerem necessá
rias deverão se orientar pela proporção de energia ge
rada pelos aproveitamentos de capacidade reduzida 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1993. - Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José 8aJne0 -Corx:ecb a pa
lalra ao Sena::lor José Eduardo DtJm. para erxarirtla". 

· O SR. JOSÉ E.DUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, a emenda em questão estava estreitamente vin
culada à Emenda n2 2, por isso ressaltei que a 
emenda mais importante não foi discutida. 

Quando o Senador José Roberto Arruda faz re
ferência às pequenas quedas dágua no interior de 
Sergipe e da Paraíba, na verdade não se refere ao 
objeto da minha Emenda f12 2, que se refere à su
pr_essão do parágrafo único do art 140, que diz: 

"São também considerados de utilida
de pública e dependem de concessão, ou
torgada por meio de processo discricionário 
do Poder Concedente, verificadas as priori
dades estabelecidas pelo planejamento se
tonal indicativo •.• os aproveitamentos supe
riores a 1.000 (um mi~ kw que se destinem 
ao uso exclusivo do concessionário." 

Na verdade, pela legislação vigente, não existe 
nenhum impedimento a que este autoprodutor de 
energia elétrica, que receberia uma concessão ou
torgada - e a partir de agora, uma vez que foi rejeita-

da a emenda anterior, talvez até pelo chefe da re
gião- oriunda do poder discricionário, do Poder Con
cedente, ele poderá transformar-5e em um produtor 
independente e poderá inclusive comercializar parte 
ou a totalidade dessa energia 

Por isso, lamentamos.que a primeira emenda não 
tenha sido aprovada, mas registramos aqui a nossa 
precJCt.!:)ação com o que poderá ocorrer a partir da apro
vl:Ção desse projeto da forma como ele está reágido. 

Mutto obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para um esclarecimento. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como Re

lator, V. E# poderá prestar informações ao Plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro

berto Arruda 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 

Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.} -
Sr. Presidente, sros e Srs. Senadores, Senador José 
Eduardo Outra, como é fato, esta emenda fica prejudica
da em função de haver sido recusa:la a Emenda ri' 2. 

Gostaria de acrescentar que a aúorizaçã> a ser 
dada pejo Poder Concedente, pelo Departamento Nacio
nal de Águas e Energia Eétri:a, é para aúoprodução. 
Portanto, não há que se criar, no nosso enterdirnento, 
uma segunda regra para probir o que a lei já proíbe, pois 
~ para autoproduçào, e, obvianente, o autoprodt.tor 
terá que oonsumir a sua energia Claro, seriam regras 
superpostas e incabíveis. Por isso somos pela rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n2 4. 

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

~ Rejeitada 
Rejeitada a emenda, a matéria volta à Comis

são Diretora para a redação do vencido, a fim de ser· 
submetida ao turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item n• 6: 
Discl ssão. em turno IÍli::o, do Parecer ri' 

~ 692, de 1995, da Comissão de Constittição, Jus
tiça e Cida:lania, sobre o Requerimento rf. 472, 
de 1995, do Senador Lúcio Alcântara. de Cons,jj
a quanto à bar 1 itl:ção de PiO(JOS!l!s de Emenda à 
ConstitUç:OO de ink:ia!iva do Presidente da Repú
briCa, com as conclusões que especifica 

Discussão do parecer em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A Presidência fará a devida comunicação à Pre

sidência da Replblica e à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o Parecer aprovado: 
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PARECER 
No 692, DE 1995 

Da Comlssao de Constltulçao, Justi
ça e Cidadania, sobre o Requerimento 112 
472, de 1995, "de Consul1a do Plenário, 
fonnulada por Iniciativa do Senador Lú
cio Alcântara no sentido de que seja as. 
clareclda se a apniS&ntaçao de PEC de 
Iniciativa do Senhor Presidenta da Repú
blica pode ter Inicio no Senado". 

Relator: Senador Bernardo Qabral 

I - Do Relatório 

É submetida a esta douta Comissão. pelo 
Exrrí' sr. Presidente do Senado Federal, com funda
merm no artigo 101, V, do Regimento Interno, Con
sulta. provocada em PlenáriO pelo nobre Senador 
Lúcio Alcàntara. sobre a aplicação da norma inscul
pida no caput do artigo 64, da ConstituiçaO .F~e~. 
às propostas de emenda~~· de m•aatiVa 
do Sr. Presidente da República. 

A Const.ita tem por fundamento a ausência de 
previsão constitucional,· expressa. acerca do infcio 
da tramitação legislativa da proposta de emenda à 
ConstitrJição, oriunda do Poder Exeamvo. . 

É asseverado no tem da Consulta: 
·o Direito Constitucional brasileiro con

te~tou. ~ma Úlica vez, na vigência da 
Constituição do Império, de 1824 - em seu 
artigo 17 4 - previsão expressa seglXldo a 
qual a proposta da emenda à Constituição 
iniciaria sua tramitação legislativa a partir da 
.câmara dos Deputados. 

Com o advento da República, todas as 
Constituiçiles brasileiras que se sucederam, 
até a de 1988, ou não previam a co~tên-

cia do Presidente para propor emendas à 
Constituição (v.g. 1891, art. 90; 1934, art. 
178; 1946, art. 216) ou, prevendo a compe
tência do Presidente da Replblica para pro
por alteração à Constituição, não estabele
ciam, no entan10, de forma expressa, que a 
proposta tiVesse a sua tramitação iniciada 
pela Câmara dos Deputados (v.g. 1937, art. 
174 e 1967, art. 30, § 3"J ou, ainda, previa a 
tramitação no Congresso Nacional e, por 
conseguinte, nas duas Casas ao mesmo 
tempo (v.g. 1969, art. 48). 

A Carta Magna de 1988, vigente, tam
bém não contemplou dispositivo expresso, 
acerca da tramitação, a partir da Câmara 
dos Depulados, da proposta de emenda à 
Constituição Federal da iniciativa do Presi
dente da República (vide art. 60). A exem
plo das demais Coi'ISiituições brasileiras es
tabeleceu o infcio da tramitação pela Câma
ra dos Oepulados apenas para os proje10s 
de lei de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca (vide art. 64)." 

E. ao final. é a Consul1a fonnulada 
nos seguintes itens: 

"1 - Qual é a regra que estabelece ter, 
se~. inicio na Câmara dos Depülaclos a 
tramitação da proposta de emenda à cOnsti
tuição Federal, apresentada pelo Presidente 
da República? 

2 - Se inexiste previsão expressa. quer 
na Constituição Federal quer em outro tex10 
normativo, trata-se, então, da 1n1 costln1e? 
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3 - O costume pode ser fonte do Direi
to Constitucional no Direito brasileiro? 

4 - Sendo alterado o costume é possí
vel o estlbelecimento do princípio âa aHer
nàpcia, isto é, as propostas de emenda à 
Constituição, de iniciativa do Poder Executi
vo, teriam a sua tramitação legislativa inicia
da ora pela Câmara dos Deputados, ora 
pelo Senado Federal, alternadamente?" 

Este é o Rela1ério. 

11 - Da Análise 

1. Blcamerallsmo 
A partir da proclamação da Replblica, em 

1889, o Estado brasileiro, inspirado no exemplo dos 
Estados Unidos da Améric2, adotlu o modelo federalí
vo e manteve a eslru1l.ra bicarneral de Pariament>.1 

O bicarneralismo do Parlamento pátrio, existen
te desde o Império, é fundado na regra da coiabora
ção recíproca, que tem sido exercida pelas duas Ca
sas. funcionando uma como revisora da outra. T en
dQ, ambas. a iniciativa das leis, no sentido amplo do 
termo, e de sua apreciação.1 

2 -Iniciativa da Lei e ln iciativa de Emenda à 
Constituição - Regra Geral e Regra Excepcional, 
Histórico Constitucional. 

-Adotando o espírito bicameral, a Constituição 
de 1824 contempiava, em seu art 52, a seguinte 
disposição normativa: 

1 Em artigo put:lk::ado na Revista de IÕformaçaio Legislativa Sobe 
o .ti' tu lo •eonvocaçlo Exb'aordinária do Congresso Nacional•, a 
Dr& Sara Ramos de F".gueiredo se datém sctlre o tema do btcame
rars:smo observaOOo que •na formaçlo desse pod!tr, o Legislativo 
tom-se discutido, e ainclll há, nos dias da hoje, ~em dsa.rta as 
vantagens o desvantagens do sistema ~I o blcamtraL 
Alguns pensam q.~e a dvisao do Legislatf\<o em â.Jaa Casas reP"' 
resenta uma superfetaç.Ao, uma demanda inútil, senAo prejucicia.l 
no sistema representativo. .. Além do exemp6o da Constituiçao mo-
delar dos Estach:. Unidos da América. os dOfei"lsorea do sistema 
bicameral anoontnun arrimo forte na prática tradiOonai da Ingla
terra•. 
Estendendo-se sobre o assunto, a ilustre pesquisadora e ex-<iire
tora do Senado Federal traz à oolaçAo manifeetaç6es oontra e a 
favor, ora do unicameralisrno , ora do bicameralismo, oomo por 
exe~. JoAo Barbalho, em sua ot:ra "Uma ou duas C4.maras 
legislativas•: e Carlos Maximiliano em seus •eomentáríoa A 
Comtib.Jiçlo Brasileira de 1891• (ln op. clt.. Revista de lntormaçAo 
LegishJ.tiYa, paga. 75'76, dezembro, 1965). 
2 CF. •Art, 61 -A iniciativa du leis compiementares e orrliflá"rias 
cabe a c:p.~~uar men"Dro ou oomiaa4o da CAmara dos Deputa-

-.doe. do Senado Federal ou do Congresso Nacional ... • 

Art 52. A proposição, oposição e 
aprovação do projeto de lei compete a cada 
uma das Câmaras. 

Essa era a regra .geral. Havia, tarri:lém na 
Constituição Imperial disposições normativas excep
cionais que rezavam: 

• Art. 53. O Poder executivo exerce por 
qualquer dos ministros de Estado a proposi
ção que lhe compete na formação das leis; e 
só depois de examinada, por uma comissão 
da Câmara dos Deputados, onde deve ter 
princípio, poderá ser convertida em projeto 
de lei. 

Art 55. Se a Câmara dos Depu'..ados, 
· aclotar o projeto o remeterá à dos Senado

res com a seguinte fórmula: a Câmara dos 
Deput}dos envia à Câmara dos Senadores 
a proposição junto do poder executivo (com 
emendas ou sem elas), e pensa que ela 
tem lugar. 

Art 17 4. Se passados quatro anos de
pois de jurada a Constituição do Brasil, se 
reconhecer que algum dos seus artigos me
rece reforma, se fará a proposição por escri
to, a qual deve ter origem na Câmara dos 
Deputados, e ser apoiada pela terça parte 
deles.• 

Comentando o processo legislativo nas Consti-· 
tuições brasileiras e no Direito .comparado Dagober
to Liberato Cantizano, professor da Universidade do 
Rio Grande do Sul, observa, ao estudar o processo 
de emenda à Constituição, sob égide da Carta de 
1824: 

Disso se tira a ilação de que o ritmo· 
de sua elaboração era idêntico ao das leis, 
depois de superar a fase inicial ... 

Com advento da República, a Constiltição de 
1891 manteve o bicaneralismo e estabeleceu que o 
Senado seria a Casa dos representantes dos Esta- · 
dos-membros compondo, juntamente com a Câmara 
dos Deputados, o Poder Legislativo, • •.. exercido 
pelo Congresso Nacional .•• • (ar!. 16 e § 1 "). 

Como regra geral a Constituição de 1891 con
. templava, em seu artigo 35, o seguinte: 

• Art. 36. Salva as exceções do art 29 
todos os projetos de lei podem ter origem in-
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distintamente na Càma1a, ou no Senado, sob 
a iniciativa de qualquer dos seus membros. • 

Por sua vez, o artigo 29, que contef11llava as 
exceções, rezava: 

"Ar!. 29. Cof1'1)ete à Câmara a inciativa 
do adiamento da sessão legislativa e de to
das as leis de impostos, Ça lei de fixação 
das forças de terra e mar, da discussao de 
projatcs oferecidos pelo Poder Executivo e a 
declaração da procedência ou improcedên
cia da aCIISaçâo contra o Presidente da Ae
plblica. .. "(grifo nosso) 

No tocante a emendas à Constituição havia a 
previsão do artigo 90, que em nenhum momento tez 
referência à cof1'1)etência do Presidente da Repúbli
ca para deflagrar o processo legislativo. Estabelecia 
esse artigo o seguinte: 

• Art. 90. A Constituição poderá ser re
formada por inciativa do Congresso Nacio
nal ou das Assembléias dos Estados. 

§ 1• Considerar-se-á proposta a refor
ma, quando, sendo apresentada por uma 
quarta parte, pelo menos, dos membros de 
qualquer das Câmaras do Congresso Nacio
nal, for aceita em três discussões, por dois 
terços dos votos em uma e em outra Câma
ra, ou quando for solicitada por dois. terços 
dos Estados, no decurso de um ano, repre
sentando cada Estado pela maioria de votos 
de sua Assembléia 

§ 2• Essa proposta dar-se-á por 
aprovada, se no ano seguinte·o for, me
diante três discussões, por . maioria de 
dois terços dos votos nas duas Câmaras 
do Congresso. 

J in •o Processo Legislativo nas ConstitutçOea t:JrasileiraS 8-no dt
reito oomparado•. 1 J. ed. Rio do Janeiro. 
Ed.Fore,..,_ 1985. págs.144 a 173. 

Erii 1934 o bicameralismo no Brasil sofreu mo
dificação de forma, embora não tanto de conteúdo, 
sendo atribuído ao Senado Federal o papel de cola
borador da Câmara dos Deputados, no exercício do 
Poder Legislativo (ar!. 22) e de coordenador dos Po
deres Federais entre si (art. 88). 

A regra geral do art. 41 da Constituição de 
1934 conferia ao Plenário do Senado Federai a ini-

• ciativa legislativa e, no exerci cio do seu papel de oo-

laborador da Câmara dos Deputados, o Senado Fe
deral tinha competência para _iniciar .o processo le
gislativo por qualquer dos seus membros ou comis
sões. Era-lhe, também, conferida competência ex-

. clusiva para iniciar o processo legislativo referente a 
leis sobre " ... a intervenção federal, e, em geral das 
que interessem determinadamente a um ou mais Es~ 
lados" (art. 41 , § 32). 

Os parágrafos 1• e 2"-, do art. 41, estabeleciam, 
por sua vez, a competência legislativa exclusiva da 
Câmara dos Deputados e do Presidente da Repúbli
ca. Essa previsão era cof11llementada pelos coman
dos normativos insculpidos nos artigos 42 e 43, que 
rezavam: 

• Art. 42. Transcorridos sessenta d~ 
do recebimento de um projeto de lei pela 
Câmara, o Presidente desta, a requerimento 
de qualquer Deputado rnancfá.lo-á incluir na 
Ordem do Dia. para ser discutido e votado· 
indepenâentemente de parecer. ' 

Art. 43. Aprovado peta Câmara dos 
Deputados sem modifiicações, o projeto de 
lei iniciado no Senado Federal, ou o que não 
dependa da coiaboração deste, será envia
do ao Presidente da República que, aquies
cendo, o sancionará e promulgará. 

Parágrafo único. Não tendo sido o pro
jeto iniciado no Senado Federal, mas de
pendendo de sua colaboração, ser-lhe-á 
submetido ... • 

lnexistia, por conseguinte, na regra geral do ar
tigo 41 ,. previsão expressa atribuidora da competên
cia. à Câmara dos Deputados, para iniciar a tramita
ção legislativa dos projetas de lei propostos pelo Po
der Executivo. E inexistia, também. norma excepcio-
nal que contivesse essa previsão. . 

Já no que diz respeito à emenda à Constitui
ção, a Lei Maior de 1934, em seu artigo 178, fazia a 
distinção entre emenda e revisão. Em nenhum dos 
casos era atribufda competência ao Presidente da _ 
República (havia a previsão de iniciativa dos Esta
dos) e em qualquer caso o processo poderia ser ini
ciado ora na Câmara. ora no Senado. 

Rezava o art. 178 da Constituição de 1934: 

• Art. 178. A Constituição poderá ser 
emendada quando as alteraçõeS propostas 
não modificarem a estru!lm! politica do Esta
do (arts. 1 a 14, 17 a 21); a organização ou 
a competência dos poderes da soberania 
(Capltulos 11, III e IV, do Título I; o Capítulo 
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V, do Titulo I; o Tí!ulo 11; o TítJJo III; e os 
ans. 175,177, 181, este mesrro arl178); e 
reviste, no caso contrário. 

§ 12 Na primeira hipótese, a proposta 
deverá ser formulada de modo preciso, com 
indicaÇão dos dispositivos a emendar e serâ 
de iniciativa: 

a) de uma quarta parte, pelo menos, 
dos membros da Camara dos Deputados ou 
do Senado Federal; 

b) de mais da metade dos Estados, 
nos decursos de dois anos, manifestando-59 
cada uma das unidades federativas pela 
maioria da Assembléia respectiva. 

............ _ ............................................. .. 
§ 22 Na seg!Ria hipótese a proposta 

de revisão será apresentada na Câmara dos 
Deputados, ou no Senado Federal, e apoia
da, pelo menos, por dois qo..in1Ds dos seus 
membros, ou Slbmetida a qualquer desses 
órgãos por dois terços das Assembléias, em 
virtr.xle de dellleração da maioria absoluta 
de cada uma destas. Se ambos por maioria 
de votos aceitarem a revisão, proceder-se-á, 
pela forma que determinarem, à elaboração 
do anteprojeto. Este será s!bmetido, na Le
gislatura seguinte, a três discussões e vota
ções em duas sessões legislativas, numa o 
noutra casa. 

~. 

···················-··-·---············-····-···----
A Carta de 1937 inovou, bastante, no processo 

legislativo. Vedou a iniciativa individual, do Parla
mentar em projetos de lei. A iniciativa somente po
deria ser adotada por um terço dos Deputados ou de 
merrtlros do Conselho Federal ( a nova denomina- · 
ção do Senado Federal, arl 64, § 1•). Assim, a apre
sentação dos projetos de lei caberia, em princípio, 
ao Governo (Poder Executivo, cf. arl 64). Pela regra 
geral, o projeto poderia ser s!brnetido, para iniciar a 
tramitação legislativa, a qualquer das camaras (arl 
65, parágrafo único e arl 66). Havia, também, re
gras excepcionais que previam o início de discussão 
e votação de detenninados projetes na Câmara (arl 
49) e de outros no Conselho Federal (arl 54). 

Em seus comentãrios ao processo legislativo 
apiicedo às emendas constitucionais o professor Da
goberto Uberato Cantlzano, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, observou:4 

"A Constituição de 1 O de noverrtlro de 
1937 tarrbám previa, em seu arl 17 4, que 
poderia ser 'emendada, modificada ou refor
mada por iniciativa do Presidente da Repú
blica ou da Câmara dos Deputados'. 

Corro o Poder Legislativo mnca fu1cic>
nou no regime de Constittiç!ío de 1937, e suas 
emendas foram formadas pelo entao Presi
dente da Replblica. .. com a denominação de 
"Leis Constitucionais" ... não vemos grande in
teresse em trasladar, para <r:~Li, o processo 
que seria adotado em sua ernentação ... " 

Em 1946 a regra geral da co"1l91ência para 
iniciar o processo de elaboração da lei estava con
templada no arl 67, que abibula ao Presidente da 
República e a qualquer membro ou Comissão da 
camara dos Deputados e do Senado Federal a ini
ciativa legislativa. No parágrafo 32 desse artigo cons
tava a seguinte ngrma excepcional: 

• Art.67 ...... _ ................... - ........ - ... - .. . 
oouoooooooooooooooooouooooooouuon•-·-•-•ooouoooono 

§ 32 A discussão dos projetQ!l de lei de 
iniciativa do Presidente da Rep(blica.come
çará na Câmara dos Deputados. • 

Esse preceito foi mantida no Ato Institucional 
n2 2, de 27-1 0-1965 e na Emenda Constitucional n2 
17, de 26-11-1965, que alteraram o dispositivo cons
titucional. 

. No que tange à proposta de emenda à Consti
tuição, o artigo 217 da Carta Magna de 1946 supri
miu qualquer referência à co"1l91ência do Presiden
te da Replblica para propor emendas à Constitt.i
ção. Assim, somente a Câmara dos Deputados, o 
Senado Federal e a metade das Assembléias Legis
lativas eram detentor;IS dessa co~têni:ia E ine
xistia previsão expressa sobre a Câmara competen
te para receber a proposta originária das Assem
bléias Legislativas. 

A Carta de 1967 manteve, em seu artigo 59, a 
co"1l91ência geral para a iniciativa das leis, inovan
do, porém, ao introduzir os Tribunais Federais, com 
jurisdição nacional, como detentores da competên
cia legislativa. No parágrafo único, desse mesmo ar
tigo, foi inserida previsão excepcional dispondo so
bre o início de discussão e votação dos projetos de 
iniciativa do Presidente da República na Câmara dos 
Deputados. 

COm relação a emendas à Constituição, a car
ta de 1967 não s6 restabeleceu a co"1l91ência do 
Presidente da Repü:llica como previu, expressamen-
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te. que a proposta das Assembléias Legislativas se
ria apresentada ao Senado Federal (art 50 e seu§ 49-). 

A redação do texto constitucional de 1967 era 
a seguinte: 

• "Art. 50. A Consli!Ução poderá ser 
emendada por proposta: 

1·- de merrilros da Câmara dos Depu
tados ou do Senado Federal; 

11 - do Presidente da Rep(blica; 
III - de Assembléias Legislativas dos 

Estados. 
••••••••••-••••-uo-.-o~••••••u••••••---••••••-•••••••• 

§ 31' A proposta. quando apresentada à 
Càmala dos Deputados ou Senado Federal, 
deverá ter a assinatura da quarta parte de 
seus membros. 

§ 4l' Será apresentada ao Senado Fe
deral a proposta aceita por mais da metade 
das Assembléias Legislativas dos Estados, 
manifestando-se cada uma delas pela maio
ria dos seus membros. 

Art. 51. Em qualquer dos casos do art 
50, itens I, 11 e III, a proposta ser'á discutida 
e votada em reuniao do Congresso Nacio
nal, dentro de sessenta dias a contar do seu 
recebimento ou apresentação. em duas ses
sões, e considerada aprovada quando obti
ver em ambas as votações a maioria absolu
ta dos votos dos merrilros das duas Casas 
do Congresso." 

Com a Emenda no 1/69 a Carta Magna brasilei
ra continuou a prever a regra geral de iniciativa das 
leis, incluindo a competência do Poder Judiciário 
(art. 56), e a exceção no tocante aos projetes de ini
ciativa do Presidente da Replblica. cuja discUssao e 
votação deveriam ser iniciadas na Câmara dos De
putados (parágrafo único, do art. 56). A inovação fi
cou por conta da inclusão do regime de urgência, hi
pótese na qual o projeto de lei originário do Poder 
Executivo poderia ser votado em sessão conjunta do 
Congresso Nacional (art. 51, § 2"). e da previsão, 
contida.no artigo 66, que estabeleceu a votação, em 
sessãO conjunta. do projetl de lei orçamentária 

Já a norma referente à reforma da Constitli
ção sofreu considerável mudança com o advento 
da Emenda n" 1/69. As Assembléias Legislativas 
perderam a competência para propor mudança à 
Constituição e as propostas - quer de membros 
da Câmara ou do Senado, quer do Presidente da 
República- passaram a ser discutidas e votadas 

em sessões conjuntas do Congresso Nacional 
(art. 47). 

A norma do artigo 47, da Carta de 1969, sofreu 
alteraÇ{ies consecutivas, tendo sido a última com a 
Emenda Constitucional n" 22185. Em todas, porém, 
foi mantida a previsão de sessão conjunta- camara 
e Senado - para a apreciação da proposta de emen
da à Constituição. 

A Carta vigente, de 1988, seguindo o padrl!G 
observado pelas Constituiçiies anteriores. prevê a 
regra geral da iniciativa legislativa, inovando ape
nas no tocante à competência atribuída ao Mini&: 
tério Público e aos cidadãos (ar!. 61 ). Também 
contempla a exceção expressa à regra geral no 
que diz respeito aos projetes de lei de iniciativa do 
Presidente da República, cuja tramitação legislati
va deve ser iniciada na Càma!a dos Deputado:s. 
Inovou, porém, ao incluir nessa exceção os proje
tes de iniciativa .do Supremo Tribunal e dos Tribu
nais SuperiorE!s (art. 64). 

Quanto às emendas constitucionais o Texto 
vigente recuperou a previsao da iniciativa das 
Assembléias Legislativas, porém nao observou 
como o fez a Constituição de 1967 - a compe
tência do Senado Federal para receber a pro
posta oriunda dos Estados. E. no que diz respei
to à tramitação, a Carta atual estabelece que a 
discussão e votação das propostas de emenc;fa à 
Constituiçãodar-se-aoemcadaCasadoCongresso 
Nacional. Fica si lente, porém, acercada competên
cia para o recebimento da proposição originária do 
PodeExecutivo. 

Reza a Constituição de 1988, em seu artigo 60: 

"Ar!. 60. A Consli!Ução poderá ser 
· . emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos mem
bros da Càmala dos Deputados ou do Sena
do Federal; 

11 -do Presidente da. República; 
III - de mais da metade das Assem

bléias Legislativas das unidades da Federa
ção, manifestando-se. cada uma delas. pela 
maioria relativa de seus membros. 

§ 2" A proposta será discutida e votada 
em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois h.mos, considemndo-se aprovada se 
obtiver, em ambos. três quintos dos votos 
dos respectivos membros. 

• •••••••-••••U-oooono--•-•u•••-••••--•u-onoo•••• _ 
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3 -lnterpretJÇao das Normas Constitucionais 
A. exceção da Constituição de 1824 (art 174) 

· nenhuma outra Lei Maior brasileira conteve a previ
são· da competência privativa da Câmara dos Depu
tados para iniciar o processo de reforma ou altera
ção da ConStituição. 

Todas as Cartas que sucederam à de 1824 es
tabeleceram essa competência a ser exercida, sob o 
sistema bicameral, por ambas as Casas. detentoras 
da iniciativa do processo legislativo. 

Também quase todas as ConstitLições brasilei
ras estabeleceram, expressamente, a competência 
da Câmara dos Deputados para receber e iniciar o 
processo legislativo dos projetas de lei originários do 
Poder Executivo (1824, 1891,1967,1959, 1988). 

Porém, repetimos. nenhLma ConstitLição, à 
exceçao da Carta de 1824, estabeleceu de forma 
expressa, a competência da Câmara dos Deputados 
para iniciar a disct JSSão e votação das propostas de 
emenda à Constituição de iniciativa do Presidente 
da Rep(blica. 

Corno, então, explicar a observância do mes
mo ritual, até hoje, estabelecido pela Carta de 18247 
Com base no costume?, ou com base na analogia, 
haja vista que, comprovadamente, inexiste, hoje, 
previsão constitucional expressa no mesmo sentido. 

A Conruta, que ora analisamos e pretendemos 
responder aborda Lm terna inusitado, sem prece
dentes na his1ória do nosso Congresso Nacional. E, 
na Consulta está a questão: "0 costume pode ser 
fonte do Dire~o ConstitUcional no Direito brasileiro"? 

Essa dúvida nos leva a desdobrá-la nos se
guintes questionamentos: 

A nossa Constituição é uma ConstitLição rígida 
que estabelece um processo legislativo específico, 
de quortlm mais elevado e procedimentos mais rígi
dos, para sua alteração - o que pressupõe que seja 
escrita. E uma Constituição escrita pode ser alterada 
pelo costume? Ou, nesse caso especifico, pode dar 
continuidade a uma prática estabelecida em Consti
tuição que a antecedeu sem, no entanto, contemplá
la expressamente? A não previsão expressa carac
terizou uma lacuna e o costume veio preenchê-la? 
Ou, sob outro ângulo, essa lacuna estaria sendo 
preenchida pela aplicação analógica- à hipótese de 
proposta de emenda constitucional de iniciativa do 
Presidente da República- da norma constitucional, 
expressa em quase todas as Cartas Magnas brasi
leiras, estabelecedora da competência privativa da 
Gamara dos Deputados para receber os projetos de 
lei oriundos do Poder Executivo? ~ possível dar-$9 

interpretação extensiva a uma norma que contém 
uma exceção? 

A esses questionamentos, que nos surgem ao 
analisar a Consulta, encontramos resposta na doutri
na jurídica ao discorrer, se não sobre o mesmo pro
blema, sobre matéria correlata. 

Em sua obra Tratado das ConsfituiÇ{Jes Brasi
leiras, Clàudio Pacheco, ao abordar o tema da refor
ma da Constituição, faz observar, no item 24, intitulado 
"Renovação de Emenda Rejeitada"S, o segLinte: 

"Não està prevista a possibilidade de 
renovação da emenda rejeitada Não está 
imposto prazo algum em que a renevação 
não se admitiria Na elaboração legislativa 
ordinária, como jà vimos, o art 77 só permi
te que se renove o projeto de lei rejeitado ou 
não sancionado, na mesma sessão legislati
va, mediante proposta da maioria absoluta 
dos membros de qualquer das Câmaras. 

Msim, por regra, o projeto . repelido 
numa sessão legislativa, não pode ser reno
vado na mesma sessão. Isto é uma restriçáo 
ao direito de proposta, ou de iniciativa, dos 
merrlxos das casas do Congresso, pelo que 
não nos parece aplicável por analogia ao 
procedimento de ravisAo constitucional. Pre
ferimos assim entender que a emenda rejei
tada será novamente recebida, embora na 
mesma sessão legislativa com que se deu a 
rejeição, se de novo for proposta pela quarta 
parte dos membros da Câmara ou do Sena
do." (grifo nosso). 

5. op. cit. vo1. XIII, Rio do Janeiro Ed. Frnitas - 1965. pág. 407. 

Ainda Clàudio Pa:heco6, ao analisar o dir~o de 
iniciativa do Presidente da Rep(bfiCa, sob a vigência 
de Constituição de 1946, faz referência ao voto proferi
do pelo então Deputado Antonio Balbino na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 

0 Op. cit. ,.,1. VI pág eo. 
"A passagem mais alta desse voto, em 

que mais se afirma a extraordinária capaci
dade mental e cLitural desse ilustre politico 

. e jurista, é aquela em que, inicialmente, ele 
advoga, para aplicar a di~o que esta
belecia a exclusividade da iniciativa do Pre
sidente da República em determinadas ma
térias, Lm critério de interpretação mais li
sonjeiro à competência nonnal do Cowres
so para a elaboração legislativa Sustenta 
então que, quando se trata de interpretar os 
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textos que dispõem sobre as exceções. às 
regras gerais de competências, dos quais é 
típico o § ~do art 67 da atual Constituição. 
a lição do mais puro teor é àquela que deter
mina ser a competência matéria de direito 
est!ito, devendo prevalecer a competência 
comum nas dúvidas entre ela e a espeCial"_ 

Sustenta mais tarde que •o Congresso 
pode sempre e até tem o dever de interpre
tar muito estritamente todos os ditames que, 
na Constitl.ição, importem em restringir a 
sua soberana faculdade de legislar" e tam
bém mais adiante insista em que "não seria 
muilo compreensível entender-se, com am
plitude, um dispositivo constitucional, qual o 
do § ~ do arl 67, no sentido de trazer por 
força dele, mais 6rnitações do que as ex
pressas no seu contax1D à função legislativa 
do Pariamento, quando tal disposição, além 
de excepcional, em relação à nattireza da 
atribuição conferida ao Executivo em detri
mento do Legislativo, está também ao arre
pio da notória tendência das Constill.içOes 
de 1934 e 1946 no sentido de ateÍluar a oni
potência do órgão exect1ivo, como era nos 
termos da Constituição de 1891, a qual, em
bora essencilamenta presidencialista, não 
continha preceito de tal alcance". 

Insiste mais em que, "ainda sob esta 
aspecto, pois, pelos elementos históricos, 
que também delimitam e determinam o que 
se pode chamar de espír~o das Constitt.içõ
es, quer me parecer que se estaria a impor 
o entendimento restritivo da norma excep
cional do § ~ do art 67". 

Encoitlramos na célebre obra Hermenêutica e 
Aplicação do Direito, do preclaro jurisconsulto e Mi
nistro da Suprema Corte brasileira, Caries Maximilia
no, os seguintes ensinamentos: 

1. no que diz respeito às disposições excepcio
nais e à interpretação extensiva ou estr~? 

1 '-· ' 
op. dt. pág3. 2251236. 

"272. As disposições excepcionais são 
estabelecidas por motivos ou considerações 
particulares, contra outras normas jurídicas, 
ou contra o Direito comum; por isso não se 
estendem além dos casos e tempos que de
signam expressamente ••• 

Impõe-se tarrbém a exegese e~ à 
norma que estabelece uma incapacidade 

qualquer, ou comina a decadência de um di
reito: esta é designada pelas expressões le
gais - •ou restringe dire~·-

275. Consideram-se excepcionais, 
quer estejam insertos em repositórios de Di
reito Comum, quer se achem nos de Direito 
Especial, as disposições: ... 

p) dão competênCia excepcional, ou 
especialíssima ••. 

276. Parece oportuna a generalização 
da regra exposta acerca de determinadas 
espécies de preceitos, esciarecer como se 
entende e aplica uma norma excepcional. É 
de direito estrito; reduz-se à hipótese ex
pressa: na dúvida, segue-se a regra geral. 
Eis porque se diz que a exceção confirma a 
regra nos casos não excetuados. 

287. O processo de exegese das leis 
de tal natureza é sintetizado na parêmia cé
lebre, gue seria irrçrudente e6mi'lar sem 
maior exame - interpretam-se restritamente as 
disposições clerrogatórias do Direit:l corn.m •. 

Quanta dúvida resolve, num rei~· 
go, aquela sí ntase expressiva - interpretam
se restritivamente as disposições derroga1ó
rias do Direito comum. 

Responde, em sentido negativo, à pri
meira interrogação: o Direito Excepcional 
comporta o recurso à analogia? Ainda en-. 
frenta, e com vantagem, a segunda: é ele 
COilll!ll'ável com. a exegese extensiva? Nes
te último caso, persista o adágio em ampa
rar a recusa; acompanham-no reputados _ 
mestres; outros divergem, porém mais na 
aparência do que na realidade: esboçam um 
sim acompanhado de reservas que o aproxi
mam do não. Quando se pronunciam pelo 
efeito extensivo, fazem-no com o intuilo de 
excluir o restritivo, tomado esta na acepção 
tradicional. Timbram em evitar que se apli
que menos do que a norma adm~e; porém 
não pretendem o oposto - ir além do que o 
texto prescreve. O seu intento é tirar da re
gra tudo o que na mesma se contém, nem 
mais, nem menos. Essa interpretação bas
tante se aproxima da que os clássicos apeli
davam declarativa; denomina-se estrita: 
busca o sentido exalo; não dilata, nem res
tringe. 

Com as reservas expostas, a parêmia 
terá sempre cabimen10 e utilidade. Se fora 
lícilo retocar a forma tradicional, substill.ir-
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se-ia apenas o advérbio: ao invés de restriti
va, estritamente. Se prevalecer o escrúpulo 
em emendar adágios, de leve sequer, basta
rá que se entenda a letra de outrora de acor
do qom as idéias de hoje: o brocardo sinteti
za o dever de aplicar o conceito excepcional 
só à espécie que ele exprime, nada acresci
do, nem suprimido ao que a norma encerra, 
observa a mesma, portanto, em toda a sua 
plenitude." 

2 - No que diz respeito à analogia:8 

I op. át. pága. 2061215. 

"240. Funda-se a analogia, não como 
se pensou outrora, na vontade presumida do 
legislador, e, sim, no princípio de verdadeira 
justiça, de igualdade jurídica, o qual exige 
que as espécies semelha:1tes sejam regula
das por normas semelhantes; neste sentido 
aquele processo tradicional constitui genuí
no elemento sociológico da Aplicação do Di
reito. 

243. O manejo acertado da analogia 
exige, da parte de quem a emprega, inteli
gência, discemimen1D, rigor de lógica, não 
comporta uma ação passiva, mecânica. O 
processo não é simples, destituído de peri
gos; facilmente conduz a erros deploráveis o 
aplicador descuidado. 

I. Pressl.4)Õe: 1 "l uma hipótese não 
prevista, senão se trataria apenas de inter
pretação extensiva; 2•) a relação contempla
da no texto, embora diversa da que se exa
mina, deve ser semelhante, ter com ela um 
elemento de identidade; 30) este elemento 
não pode ser qualquer,-e, sim, essencial, 
fundamental, isto é, o fato jurídico· que deu 
origem ao dispositivo. Não bastam afinida
des aparentes, semelhança formal; exige-se 
a real, verdadeira igualdade sob um ou mai5 
aspectos, consistentes no fato de se encon
trar, num· e noutro caso, o mesmo princípio 
básico e de ser uma só a idéia geradora tan
to da regra existente como da que se busca
va. A hipótese nova e a que se compara 
com ela, precisam assemelhar-se na razão 
de decidir. Evitenrse as semelhanças apa
rentes. sobre pontos secundários. O proces
so é perfeito, em sua relatividade, quando a 
frase jurídica existente e a que da mesma se 
infere deparam eomo entrosadas as mes
mas idéias fundamentais. 

••••nno oooooooo..~••••••••••••••••••••••••••••••••••-••• 

245. III. O recurso à analogia tem cabi
mento quanto a prescrições de Direito co
mum; não do excepcional, nem do penal. No 
campo destes dois a lei s6 se aplica aos ca
sos que especifiCa 

O fundameniO da primeira restrição é o 
seguinte: o processo analógico transporta a 
disposição forrn[jada para uma espécie jurí
dica a outra hipótese não contemplada no 
texto; ou, quando este s6 encerra exceções, 
os casos não incluídos entre elas conside
ram-se como sujeitos à regra geral. 

Não se contunda. entretanto, o Direito 
excepcional com o especial ou particular; 
neste cabem a analogia e a exegese exten
siva 

246. IV. Em matéria de privilégios, bem 
como em se tratando de dispositivos que li
mitam a liberdade, ou restringem quaisquer 
outros direitos, não se admite o uso da ana
logia 

250. Do exposto já ficou evidente não 
ser lícito equiparar a analogia à interpreta
ção extensiva. Embora se apareçam à pri
meira vista, divergem sob mais de um as
peciO. A última se além "ao conhecimeniO 
de uma regra legal em sua particularidade 
em face de outro querer jurídico, ao passo 
que a primeira se ocf.4)a com a semelhança 
entre duas q~Oes de direito". Na analogia 
há um pensameniO fundamental em dois ca
sos concretos; na interpretação é uma idéia · 
estendida dilatada. desenvolvida, até com
preender outro falO abrangido pela mesma 
implicitamente. Uma submete duas hipóte
ses práticas à mesma regra legal; a outra, a 
analogia desdobra um preceito de modo que 
se confunda com outro que lhe fica próximo. 

A analogia ocf.4)a-se com uma lacuna 
do Direito Positivo, com hipótese não p<evis
ta em dispositivo nenhum, e resolve esla por 
meio de soluções estabelecidas para caso 
afins; a interpretação extensiva completa a 
norma existente, trata de espécie já regula
da pelo Código, enquadrado no sentido de 
um preceito explíciiO, erroora não se com
preenda na letra deste. 

Os dois efeitos diferem, quaniO aos 
pressupostos. ao fim e ao resuitado: a ana
logia pressupõe falta de dispositivo expres
so, a interpretação pressupõe a existência 



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 167 

do mesmo; a primeira tem por escopo a pes
quisa de uma idéia superior aplicável tam
bém ao caso não contemplado no texto; a 
segunda busca o sentido amplo de um pre
ceito estabelecido; aquela de fato revela 
umà norma nova, esta apenas esclarece a 
antiga; numa o que se entende é o princípio; 
na outra, na interpretação, é a própria regra 
que se dilata. 

Em resumo; a interpretação revela o 
que a regra legal exprime, o que da mesma 
decorre diretamente. se a examinam com in
teligência e espírito liberal; a analogia serve
se dos elementos de um dispositivo e com o 
seu auxílio formlia preceito novo, quase 
nada diverso do existente, para resolver hi
pótese não prevista de modo explícito, nem 
i<nplfcito, em norma alglJ'M. 

Identificam-se a analogia e a exegese 
ampla, quanto a uma particularidade, têm 
um ponto comum: uma e outra servem para 
resolver casos rião expressos pelas pala
vras da lei." 

3. No que diz respeito ao costume:9 

~, op.-c:il---pág .. 188/194 

"207. ·····················-···--····----------
Exerce o costume duas funções: a de 

Direito Subsidiário, para co~etar o Direito 
Escrito e lhe preencher as lacunas e a de 
elemento de hermenêutica, auxiliar da exe
gese. Só no primeiro caso, isto é, quando 
adquire autoridade compulsória, força de lei, 
o art. 1.807 lhes extingue a eficácia; pois os 
costumes e usos anteriores ajudam a inter
pretar os dispositivos do Código, que dos 
mesmos emergiram evolutivamente. Como 
elemento de Hermenêutica o costuma não é 
aproveitado por obrigação; fica o ~ empre
go, neste particular, ao critério do aplicador 
do Direito, como acontece, aliás, com os de
mais fatores do trabalho interpretativo. 

21 o. Há três espécies de costumes: o 
secundum legam, previsto tex1D escrito, 
que a ele se refere, ou manda observá-lo 
em certos casos como Direito Subsidiário; o 
praeter legam, que substill.i a lei nos casos 
pela mesma deixado em silêncio; preenche 
as lacunas das normas positivas e serve 
também como elemen10 de interpretação; e 
o contra legam, que se forma em sentido 
contrário ao das disposições escritas. 

O primeiro é o mais prestigioso, univer
salmente aceito, até mesmo por aqueles 
que, em geral, não admrtem o costume com 
Direito Subsidiário. 

O contra legam, o costume i~ocita-
mente revogatório dos textos positivos. con
suetudo obrogatorla, apesar dos esforços 
de uma corrente ultra-adiantada de doutrina 
jurídica, ainda não encontra apoio nos pretó
rios, nem tampouco em cátedras universitá
rias; deve ser posto à margem; assim exige 
a letra do art. 4" da Introdução do Código Ci
vil: •a lei só se revoga, ou derroga por outra 
lei". Consuetudlnls ususque longoevl non 
vills auctorttas est: verum non usque 
adeo sul valltura momento, utu aut ratio
nem vlncat, aut legam: "não é pequena a 
au10ridade do costume e do uso diutumo; 
contudo não prevalecerá a ponto de sobre
por-se Q..razão ou à lei". 

213 ............ _ ..................................... . 
Em resumo: tem valor jurídico uso ou 

costume, diutumo, constante, ;,nifoime e 
não coutrário ao direito vigente. • 

4- No que diz respeito oo Direito Conslitu:ional: 10 

1 O op. at. pégs. 3041305 

"363 - Por ser a Constrtuição também 
uma lei, que tem apenas mais força do que 
as outras às quais sobreleva em caso de 
conflito, contribuem para a inteligência da 
mesma os processos e regras de Herme- -
nêutica expostos comumente para o Direito 
Privado: ó elemen10 filológico, o histórico, o 
teleológico, os fa10res sociais etc. Entretan
to, por causa do objetivo colimado e do fa10 
de abranger matéria vastíssima em um com
plexo restrrto, nem sempre se resolvem as 
dúvidas ou se atinge o alcance preciso das 
disposições escritas, com aplicar os precei
tos da vulgar exegese jurídica, adequados a 
leis minuciosas, relativamente mais perfeitas 
e destinadas a fins particulares mais ou me
nos efêmeros. Dentre as próprias regras 
clássicas, algumas se empregam especial
mente e de modo peculiar à interpretação 
constitucional. 

Existem preceitos que só servem para 
o Direito Plbtico. Há mister fixá-los e com
preend~ bem. São eles, em seguida, ex
postos e explicados; aclara-se, também, o 
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uso particular que algumas regras interpre
tativas das leis originárias têm na exegese 
<;lo estatuto básico. - -

370 - VII. Embora as expressões nas 
leis supremas sejam, mais do que nas ordi
nárias, vatadas em linguagem técnica, nem 
por isso entenderão aquelas como escritas 
em estilo arrevesado e difícil, inacessível à 
maioria. e, sim, em termos çlaros, precisos. 
Não ;;e resolve contra a letra expressa da 
Constituoção, baseado no elemento histórico 
ou no chamado Direito natural. C~re-se o 
que ressalta dos termos da norma suprema, 
salvo o casei de forte presunção em contrá
rio; às vezes o próprio contexto oferece ful
damento para o restringir, distender ou, sim
plesmente, detenninar. 

Não podem os tribunais declarar ine
xistente um decneto, legislativo ou executivo, 
apenas por ser contrário aos princípios da 
justiça. às nações fundamentais do Direito: é 
de rigor que viole a Constituição, i~ícita ou 
explicitamente. Em todo caso, do expostç sa 
não conclui que o só elementl filológico 
baste para dar o verdadeiro sentido e- alcan
ce das disposições escritas. 

371 - VIII. O elemento histórico auxina 
a exegese do Código básico, mantida a cau
tela de só atribuir aos debates no seio da 
Constituinte o valor relalillo que 5e deve dar, 
em geral, aos trabalhos pariamentares. 

A história da Constituição e a de cada 
um dos seus dispositivos contribuem para 
se interpretar o texiO respectivo. Estudem-se 
as ooigens do Código fundamental, as fontes 
de cada artigo, as causas da inserção das 
diversas providências na lei, os fins que se 
tiveram em mira ao criar determinado institu
to, ou vedar certos atos. Tente-se com
preender o estatuto brasileiro à luz da Histó
ria e da evolução dos princípios republica
nos; examine-se quais as idéias dominantes 
na época do advento do novo regime, o que 
se pretendeu manter, o que se preferiu der
rocar. Compare-se o texlo vigente com a 
Constituição Imperial e a dos Estados Uni
dos, não olvidando que o espíriiO destas 
duas,.bemco!llQ.os casos.da COmmonl.aw 
e Equity, colhidos em clássicos e brilhantes 
comentários, geram o escrupuloso intérprete 
da lei básica de 24 de fevereiro de 1891. 

372 - IX. Quando a nova Constituição 
mantém, em alguns dos seus artigos, a 
mesma linguagem da antiga, presume-se 
que se pretendeu não mudar a lei nesse 
particular, e a outra continua em vigor, isiO 
é, aplica-se à atual a interpretação aceita 
para a anterior. O texto do Código funda
mental do Império e os respectivos comen
tários facilitam a exegese do estatuto repu
blicano, assim como o Direito inglês é invo
cado pelos publicistas dos Estados Unidos. 
Ainda mais: os direitos assegurados pela 
Constituiç.ão antiga prevalecem, na vigência 
da nova, nos pontos em que esta não revo-
gou aquela • 

374- XI. Quando a Constituição confe
re poder geral ou prescreve dever franqueia 
também, i~icitamente, todos os poderes 
particulares, necessários para o exercício de 
um, ou CU!11lrimenl0 do outro. 

t fo;ça não seja a lei fundamental ca
suística, não desça a minúcias catalogan
do poderes especiais, esmerilhando provi
dências. S&ja entendida inteligentemente: 
se teve em mira os fins, forneceu meios 
para os atingir. Variam estes com o tem
po e as circunstâncias: descobri-los e 
aplicá-los é a tarefa complexa dos que 
administram. 

A regra enunciada é completada por 
duas mais: a) or.je se mencionam os meios 
para o exercício de um poder outorgado, 
não será lícito il'fl)licitamente admitir novos 
ou diferentes meios, sob o pretexto de se
rem mais eficazes ou convenientes; b) onde 
um poder é conferido em termos gerais, in
terpreta-se como estendendo-se de acordo 
com os mesmos termos, salvo se alguma 
clara restrição for deciuzível do próprio con
texto, por se achar ali expressa ou implícita 

3n - XIV. Interpretam-se estritamente 
os dispositivos que instituem exceções às 
regras gerais firmadas pela Constituição. 
Assim se entendem os que favorecem algu
mas profissões, classes, ou indivíduos, eJ{

cluern outros, estabelecem incompatibilida
des, asseguram prerrogativas, ou cerceiam, 
embora temporariamente, a liberdade, ou as 
garantias da propriedade._Nadwida._siga
se a regra geral. 

Entretanlo em Direilo PCillico esse pre
ceito não pode ser aplicado à risca: o fim 
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para que foi inserto o artigo na lei, sobreleva 
a tt..do. Não se admite interpretação estrita 
que entrave a realização plena do ~copo vi
sado pelo texto. Dentro da letra rigorosa 
dele procure-se o objetivo da norma supre
ma; seja este atingido, e será perfeita a exe
gese." 

Ainda recorrendo aos ensinamentos doutriná
rios extraímos da obra "Fundamentos da Constitti
ção", dos insignes juristas portugueses Gomes Ca
notilho e Vital Moreira 1 1

, a seguinte lição: 

cp. cit., Coimbra Ed 1991. págs. 5eJ59. 

"A unidade de sentido da Constituição 
é um dos pos11Jiados fundamentais da inter
pretação. Esta unidade, porém, não signifiCa 
qualquer plenitt..de _lógica do ordenamento 
consiitucional, a ponto de ser considerado 
como um sistema acabado sem deficiências 
ou ausências de previsão constitu::ional. 
Também a Constittição pode apresenla[ la
cunas. 

Lacuna constitucional existe apenas 
quando certo problema. que deveria ter so
lução constilu::ional, a não tem explicita na 
Constituição. Não é fácil muitas vezes saber 
se se está perante uma lacuna constitu::io
nal (que deva ser integrada dentro do con
texto de Constittição) ou perante matéria 
não pertencente ao espaço constitu::ional, 
cuja solução fica nas mãos do legislador. In

dícios da existência de uma lacuna constitu
cional são, designadamente, o facto de ca
sos semelhantes estarem previstos na 
Constituição ou o facto de a matéria a que a 
questão omissa pertence ter uma disciplina 
constitucional abrangente e pormenorizada 
Um caso típico de lacuna constitu::ional era 
o do art 199 da CRP, na sua primitiva ver
são, no que respeitava a saber quem tinha 
competência para suspender os membros do 
Governo sujeitos a procedimento crirnnal. 

Deve também distinguir-se rigorosa
mente a lacuna autêntica da lacuna aparen
te, pois neste último caso o problema à pri
meira vista sem solução constitucional está 
afinal directamente ·resolvido algures na 
Constituição ... 

Quando, porém, se estiver em face de 
uma verdadeira lacuna a força normativa da 

Constituição impõe que seja a partir dos cri
térios e das soluções acolhidas nela prõpria 
que sé integram os problemas lacunosos, 
seja mediante recurso à analogia sl!jâ por 
apelo aos princípios gerais que possam ·ser 
relevantes para o caso. 

Quer dizer: mesmo que se _entenda 
que a colmatação de lacunas i~Tlllica a for
mulação de 'enunciados criativos de norri'la
s', a 'produção' destas normas é ainda ·a 
concretização de normas e princípios consti
tucionais. Neste serrtido, a integração é uma 
explicitação de normas implícitas, mas conio 
a norma é ta!Ttlém um produto ou variável 
dependente da interpretação, é muito difícil 
separar com rigor 'a produção integrativa de 
normas' da interpretação dos enunciados ou 
dispositivos constitucionais pré-existenteS; 

O instrumenfário relórico ou os argu
mento& Produtivos são, como se disse, ft.n
damentalmenta, o argumento da analogia (· 
a simile) e o argumento que faz apelo aos 
princípios gerais de direito. Exe~oo: nas 

_ eleições para o Parlamento Europeu,· errbo
ra não previstas na Constituição, aplicam-se 
os principies e normas constitucionais relati
vas às eleições políticas (vide Ac. TC 
328;89, OR,I, 414); do mesmo modo, o regi
me geral da punição das infrações discipli
nares, não obstante a Constituição se referir 
apenas ao processo disciplinar no ãmbito da 
função pública (art 269'-3), aplica-se tam
bém às relações entre a Administração e · 
terceiros que envolvam uma relação espe
cial de subordinação." 

Discorrendo sobre os métodos de interpretação 
constitucional preleciona Alberto Ramón Leal: 1 2 

12ln •IJ:>s Mói:ldosdo ln1Brpretaa6n Com!it!Jdonal'. RDP 53<>1. p57. 

"Los costumbres, prácticas, usos, con
venciones y normas de correción constitu
cional en que se expresa la vida política real 
integran la Constitución material y su conoci
miento es necesario para determinar el regí
men político excistente. el grado de eficacia 
y el contenido verdadero de la Constitu::ión 
formal." · 

4. PrecedentB Histórico 
Existiu, no Congresso Nacional, caso análogo, 

semelhante, porém não idêntico, o qual ensejou a 
elaboração do Parecer n" 801, de 1951, da Cernis-
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são de Consti11..ição e Justiça do Senado Federal, 
sotire ·o Projeto de Decreto Legislativo n2 32, de 
1950, oriundo da Mensagem n2106, de 1950, relata
do pelo Senador Ivo D' Aquino. 

O caso, objeto de Parecer, surgiu ae impugna
ção, apres€mtadà pela Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados, à competência 
do Senàdo Federal para tomar conhecimento incial 
de Mensagens do Presidente da Replblica, relativas 
à apro•açãl' de convênios ou tratados entre o Brasil 
e outros Es\ados, uma vez que a Comissão de Fi
nanças do Senado havia elaborado o Projeto de De
creto Legislativo no. 32, de 1950, em razão de men
sagem presidencial encaminhada diretamente ao 
Senado. 

!O asseverado no Parecer: 

"Os ilustres deputados, que entende
ram ser inconstitucional a iniciativa do Sena
do para apreciar aquela matéria, estrivam-se 
r.o § 3" do art. 67 da Constituição Federal, 
que reza o seguinte: 

"A discussão dos projetas de lei de ini
ciativa do Presidente da República começa
rá na Câmara dos Deputados". 

Comentando-os, diz Rui Barbosa 
(Com. À Const. Fed. Bras. - vol. 11 - pág, 
518) que, a seu ver, não pode haver ar
gumentação alguma que venha provar 
que o Senado não pode iniciar discussão 
sobre tratados feitos pelo Governo. E, se 
não se <mgana, a combinação do art. 36 
com o 37 e o 29 não podem dar lugar a 
controvérsia 

O art. 37 da Const~uição de 1891, a que 
se referia Rui BartJosa, rezava o seguinte: 

"O projeto de lei, adotado em uma das 
Câmaras. será submetido à outra; e esta, se 
o aprovar, envía-lo-á ao Poder Execliivo, que, 
aquiescendo, o sancionará e promulgará." 

Na Constituição vigente, diverso em 
substância não é o texto do seu artigo 68: 

"0 projeto de lei adotado numa das 
Câmaras será re.~isto pela outra. que, aprovan
do-o, o enviará à sanção ou à promulgação". 

E, continuando em seu comentàrio, 
ainda assim se expressa o emérito constitu
cionalista: 

"Há uma diferença entre tratados e 
leis. Sobre leis o COngresso delibera e o Po
der Executivo sanciona; quanlo, porém, aos 

tratados, o Poder Exeeutivo oelibera e o le
gislador é quem sanciona" 

Há portanto, pela Constituição, uma 
grande diferença entre lei e tratados". 

Assim é de parecer a Comissão de 
Constituição e Justiça que, para aprovação 
de trstados ou convenções com Estados es
trangeiros. pode o Presidente da República 
encaminhá-lo a qualquer das duas Casas do 
Congresso, regendo-se a matéria pelos arti
gos 67 e 68 e não pelo § 3" do art. 67, da 
Constituição Federal." 

A interpretação adotada no Parecer retrotrans
crito se aplica à situação presente: a Constituição vi
gente, em seu artigo 64, contempla norma que prevê 
a iniciativa da discussão e votação, na Câmara dos 
Deputados, dos projetas de lei originários do Poder 
Executivo, não.das propostas de emendas à Consti
tuição oriundas desse mesmo Poder. Projetas de lei 
e propostas de emendas à Constituição são espé
cies - diversas - do gênero preposição; dessarte, ao 
se referir a projetas de lei o artigo 64 da Constituição 
atual restringiu a uma das espécies de proposição a 
competência da Càmara dos o,- .utados para iniciar 
o processo de discussão e votação. 

lU -Das ConclusOes 

Por todo o exposto é lícito concluirmos que: 
t. sim, ·consoante demonstrado pela doutrina 

especializada o costume pode ser fonte do Direito 
Constitucional, mesmo que este seja embasado em 
uma Constituição '35Crita e rígida; 

2. inexiste, também conforme demonstrado in
clusive na própria Consulta, regra escrita, na Consti
tuição vigente, que estabeleça a obrigatoriedade do 
início da tram~ação legislativa das propostas de 
emenda à Constituição de iniciativa do Presidente 
da República pela Câmara dos Deputados; 

3. no entanto, mesmo inexistindo regra expres
sa, na Carta Magna vigente, estabelecendo o inicio 
da discussão e votação da proposta de emenda à 
Constituição originária do Poder Executivo. a adoção 
dessa prática não se configura um costume, no sen
tido de Direito Subsidiário, preenchedor de lacuna 
jurídica; 

4. pois, também, inE»iiste -lacuna no Di rei to 
ConstituCional brasileiro, no que se refere ao aspec
to suscitado nesta Consulta; 

5. inexistindo lacuna, também não se .cogita de 
aplicação analógica da regra do artigo 64, da Consti-
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tuição Federal, à hipó!ese de proposta de emenda à 
Const~uiçã:>, de inicíaliva do Presidente da República; 

6. trata-se indubitavelmente, a norma contida 
no artigo 64 da Constituição Federal, de uma regra 
excepcional, que contempla uma exceção à regra 
geral, contida no artigo 61, do mesmo texto constitu
cional; 

7. a tramitação legislativa da proposta de 
emenda à Constituição, originária do Poder Executi
vo, não configura aplicação extensiva da regra ex
cepcional do artigo 64, pois devem ser interpretadas 
de forma estrita as exceções, haja vista que essas 
confirmam a regra geral. E, na dúvida, deve-se se
guir a regra geral; 

8. a regra geral, na hipótese sob consulta, é a 
insculpida no artigo 60 da Carta Magna que faculta a 
ambas as Casas Legislativas iniciar a tramitação le
gislativa da proposta de emenda à Constituição; 

9. o encaminhamento à Cãmara dos Deputa
dos, pelo Poder Executivo, das propostas de emen
da à Constitt.ição de sua autoria se fundamenta não 
em aplicação extensiva, repita-se, mas sim na regra 
geral do artigo 60 da Lei Maior, que, por sua vez. ta
culta ao Poder ExecUtivo encaminhar a proposta, 
tan1D para a Câmara dos Deputados, quanto para o 
Senado Federal; 

1 o. donde se conclui que, fundado no sistema
bicameral do Poder Legislativo, adotado pela Consti-

tuição brasileira (cooperação das duas Casas Legis
lativas) e com base na regra geral insculpída no a<ti
go 60 da Constituição vigente, o Poder Executivo 
pode - sendo-lhe farutado - encaminhar suas pro
postas de emendas ao tex1D constitucional, ora para 
a Câmara dos Deputados, ora para o Senado Fede
ral, pois a regra do artigo 64, que o obriga a encami
nhar os proje1Ds de lei de sua au1Dria para a Câma
ra, é uma regra excepcional que deve ser interpreta
do de forma estrita abrangendo, apenas, a hipótese 
do proje1D de lei, não se estendendo, por conseguin
te, à hipótese da proposta de emenda à Constitui
ção, consoante pontifica o insigne hermeneuta das 
letras jurfdicas brasileiras, Carlos Maximiliano: • A in
terpretação estrita busca o sentido exa1D da norma, 
não dilata, nem restringe. • 

Este é o nosso parecer. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995:·:: 

lris Rezende, Presidente - Bernardo cabral, Rela
tor- José lgnácio -Romeu Tuma -Bernardo Ca
bral - Ney Suassuna - Jefferson Peres - France
lina Pereira - Luiz Alberto- José Eduardo- Ade
mi r Andrade- Ramez Tebet 

É a seguinte a declaração de vo1D en
caminhada 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sr. 
Senador Eduardo Suplicy encaminhou à Mesa· de
claração de voto, que será publicada na forma regi
mental. 

PARECER N"- 692, DE 1995, DA CCJ,SOBRE O REQUERIMENTO N"- 472195 

O parecer em tela decorre de requerimento formulado pelo Senador Lúcio Alcântara. 
para que a CCJ. se pronunciasse a respeito da possibilidade de Proposta de Emenda à 
Constituição, de iniciativa do Senhor Presidente da República, ter início no Senado. A 
CCJ concluiu afirmativamente, a partir de relatório e voto do Senador Bernardo CabraL 
Ou seja, qüalquer proposição de iniciativa do Presidente da República, que tenha por 
objeto alterar a Constituição pode ter sua tramitação no Congresso Nacional iniciada a 
partir do Senado. Para o Senador Bernardo Cabral a Constituição estabelece o início da 
tramitação de matéria de iniciativa oâo Presidente da República pela Câmara dos 
Deputados apenas para projetos de lei (art. 64, caput, CF). Argumentando que a regra 
insculpida no art. 64, configuraria norma excepcional, que não comportaria interpretaçãÓ 
extensiva -- portanto, não abrangendo proposta de emenda à Constituição - entendeu o 
relator ser perfeitamente cabível o início de exame de PECs de iniciativa do Presidente 
da República pelo Senado FederaL 
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Com o devido respeito que merece o representante do Estado do Amazonas, 
parece-nos que, na interpretação dada ao texto constitu:;ional, deveriam ser melhor 
observados os elementos sistemático, histórico e teleológico, técnica recomendada por 
PAULO DOURADO DE GUSMÃO ( Manual de Direito Constitucional. Rio de 
Janeiro, Freitas Bastos, 1957, pp. 25-31), o que leva a entendimento diverso. 

JOSÉ AFONSO DA SILVA, que se destaca entre os mais respeitados 
doutrinadores constitucionalistas brasileiros, admite a iniciativa popular, em matéria 
constitucional, embora o art. 60 da Lei Maior não arrole esta espécie dentre as fórmulas 
autorizadas para o início de trâmite de proposta que tenha objetivo modificar a 
ConstituiÇão (Curso de Drreíw Constitudional Positivo. r edição. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1991, p. 56). Saliente-se que a iniciativa popular está expressamente 
consignada como procedimento de impulso inaugural de projeto de lei no § 2° do art. 61 
de nosso Estatuto Político. Nem por isso um de nossos maiores juristas viu ali a 
impos!:ibilidade de que o povo possa, diretamente, propor alteração da Carta 
Constitucional. Assim deduziu reportando-se ao princípio·· constituCional basilar da 
soberonia popular que perpassa o texto da Constituição (art. 1°, parágrafo único e art. 14, 
II e III, CF). Se fosse inap!icáve.I a interpretação extenSiva, ao fundamento de que a 
iniciativa popular é tratada em dispositivo excepcional, inviável seria admitir a iniciativa 
populár em âmbito constituinte derivado. 

Mutatis mutcmdis, entendemos ser também possível a interpretação extensiva do 
art. 64 da Lei Maior, no bojo de um desenvolvimento hermenêutico amplamente 
sistêrnico, e não apenas contraposto ao art. 60 ·da Carta Magna, considerados 
especialmente os fins a que se destinarn as normas constitucionais estruturantes do poder 
político. Vaie, de passagem, recordar os ens-inamentos de CHARLES. BLACK, grande 
comentarista do Direito Constitucional norte-americano, para quem "a Constitution rs 1101 

to he .interpreted (!n narrow or technical prmcíples. hut liberally and on great broad 
fines" (BLACK, C: Handhook of American Constitutional Law. St. Paul, Minn, West 
PublishingCo., 1910, §47,-p. 75). · -

Analisando-se o bicameralismo do Poder Legislativo brasileiro, de forma 
articulada e em vista de seus objetivos, ninguém pode questionar ser o Senado Federal 
uma câmara essencialmente revisora do trabalho legiferante operado pelos deputados, a 
fim que prevaleça, na atividade legislativa o equilíbrio e a moderação. A respeitada 
constitucionalista ROSAH RUSSO MANO a ·esse propósito disse: "o bicameralismo 
sistemático encarna, na Câmara Alta, o demento conservador da estrutura constitucional. 
Face aos excessos da primeira, devem espargir-se a cautela e o comedimento da semmda. 
Esta, pois, refreia, contém, esmorece o úrl.péto da Câmará Baixa, buscando estabelecer 
harmonia e equilíbrio. E aduzindo, explicou que o requisito de idade miníma para 
composição do Senado deve-se a que "dos mesmos se aguarda maior ponderação face às 
paixões e ao desejo de inovar, muitas vezes negativamente _oriundos da Câmara dos 
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câmara baixa. símbolo dasfárças do progresso social" (Prmcípios Gerais do Direiw 
Constitucional Moderno. 4" ed. S. Paulo, Saraiva, 1962, p. 197). 

BISCARETTI DI RUFFIA, por seu tt~mo, em sua magistral obra Diritto 
Cosiitu=u!nale arremata: "no que se relere à fimç·ão legislativa. nota-se uma tendênc10 
muiw difundida de conferir (segundo os mais diversos casos: de modo implícito ou 
explícito. e com menor ou maior intensidade) à segunda Câmara só um papel de 
colaboração subordinada" (trad. espanhola. Madrid, Tecnos, 1973, p. 315). 

Toda a Constituição, de 88, ao reportar-se às duas Casas do Congresso Nacional, o 
faz de forma tal que o Senado Federal seja sempre sucedâneo da Câmara dos Deputados. 
Aliás, o Parecer da CCJ nos recorda que, tanto pela Constituição de 67 (art. 51), como 
pela Emenda. ConstituCional n° 1/69 (art. 47), as propostas de emendas à Constituição 
eram votadas em sessão conjunta iio Congresso Nacional. E nas s_essõ-es conjuntas. do 
Congresso Nacional, como se sabe, qualquer proposição é apreciada inicialmente na 
Câmara dos Deputados e só após ali ter sido aprovada é submetida ao exame do Senado 
Federal. · · 

Há um sistema de ordenação das atividades legislativas que reforça o entendimento 
de ser o Senado Federal,. ressalvadas suas prerrogàtivas exclusivas e as de ·iniciativa 
explicitamente concorrente, um órgão essencialmente revisor da Câmara dos Deputados. 
a fim de que o bom senso e o equilíbrio sempre prevaleçam nos trabalhos parlamentares. 

O parecer da CCJ, admitindo o costume como fonte de direito constitucional, 
procurar dar a entender que somente a prática consuetudinária, a partir de nosso primeiro 
texto constitucional, o de 1824, que é o único a, expressamente, determinar o início das 
matérias constitt1ciohais a partir da Câmara dos Depütados, partindo a iniciativa do Poder 
Executivo, pode explicar o porquê de, se._n;pre, as PECs oriundas da Presidência da 
República terem iniciado tramitação pela Câmara dos Deputados. Abrindo parênteses; 
cumpre reparar o parecer, neste particular, ao referir-se, desde àquela época à 
"competência da Câmara dos Deputados para iniciar a discussão e votação das propostas 
de emenda à Constituíção de imciativa do Presidente da República"; quando é notório 
que aquela Carta foi outorgada por Sua Majestade Imperial. Dom Pedro L 

Na verdade, a regra existe por força de uma correta interpretação racional d:l. 
Constituição de 88, coin observância, sim. dos elementos históricos, mas sem desprezar 
os lógicos e sistemáticos. 

Tendo em vista que a constitt1cionalização da partiiha do poder estatal tem por 
escopo impedir o governo autocrático, garantia que se completa com a necessidade de 
estabilidade das regras de . procedimento no jogo político (Estado Democrático de 
Dtretw, art. I 0 , caput, CF), admitir uma pretensa discricionariedade do Presidente da 
República quanto à escolha de para onde remeter uma proposta de emenda à 
Constituição tem por conseqüência um ativismo constitucional irresponsável e solapador 
da nobre função senatorial. Deixar que UITla PEC possa, ao alvitre do Presidente da 
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República, vir para cá e que outra vá para acolá, legitimaria o oportunismo politico, em 
face do humor prevalecep.te em cada Casa para com as vontades de Sua Excel&nc_ia. 
Urna proposta de emenda á Constituição não pode ser manipulada "em zig-zig-zá",'co.mo 
na brincadeira de infância, dos "escravos de Jó que jogavam caxangá". _. _ 

Neste caso, deveríamos ser escravos da lei, e não vassalos de um· soberano que 
queira posar de déspota esclarecido. Dizia Cícero: "escravos da lei, para sermos livres:·. 

Por outro lado, apenas para argumentar, se o Presidente da República pode -
escolher, nada impede que envie duas proposições idênticas de emenda à Constituição, 
simultaneamente às duas Casas. Nesse caso, teríamos os seguintes problemas para os 
quais a Constituição não apresenta solução: aprovadas concomitantemente, sem 
alterações, corno seria· exercido o papel de revisão recíproca, _se não haveria nada a 
rever? Aprovadas ambas, ao mesmo tempo, com alterações, irnpor-se7ia a previsão da 
chamada comissão de conferência (conjerence committee) -'·denominada por algtms 
doutrinadores corno .:'a terceira casa" -- para compatibilização dos textos, corno só i 
acontecer no Congresso Nacional norte-americano, por f~rça de expressa disposição da 
Constituição de 1787. Ora, é notório que a Constituição Brasileira não adini.te a comissão 
de conferência. Sendo assim, a interpretação proposta pela CCJ pode, nessa hipótese, 
ensejar um verdadeiro caos ·no procedimento constituinte derivado, quando, 
contrariamente, estamos precisando de serenidade e equilíbrio no trato das matérias ·
constitucionais, responsabilidade maior deste Senado. 

Fato é que o relator elaborou seu parecer sustentando, na espécie, a necessidade de 
interpretação restritiva do art. 64, caput, da Constituição. E cita o inolvidável Carlos 
Maximiliano. Mas, com a devida vênia, a interpretação restritiva, na linha preconizada 
pelo douto magistrado da Suprema Corte, consoante o mencionado item 272 de sua 
marcante obra Hermenêutica e Aplicação do Direiro, neste caso, deve ser observada; 
não ém relação ao art. 64, mas em face do dispositivo que tratá da exceção de um agente 
político, que não é membro do Parlamento, dispor da prerrogativa de propor emenda à 
Lei Maior, ou seja, o art. 60, inciso II, que versa sobre essa faculdade do Presidente da 
República. -

Com efeito, inobservada a interpretação restritiva aqui, isto é, em relação ao art. 
60, inciso II da Constituição, as conseqüências seriam danosas: a necessária rigidez 
fonnal-procedirnental de reforma da Carta estaria rompida, por arnplíssirna faculdade 
atribuída a alguém que não faz parte do Legislativo, vetor básico e resultante de qualquer 
modificação de nossa Constituição: nada obstaria, em conseqüência, por forçosa 
isonornia, que se pudesse entender que a um terço dos deputados estaria reconhecido o 
direito de oferecer proposta de emenda constitucional ao Senado para aqui ter tramitação 
inicial ou vice-versa! Quando da interpretação chega-se a ilação absurda, o intérprete 
deve abandonar o caminho percorrido. Frisava KOHLER que '"dentre os vários possíveis 
pensamentos da lei, há de preferir-se aquele mediante o qual a lei exteriorize o sentido 
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mais_razoáyel, mais salutar e produza o ef~ito mais benéfico" (apud DE ANDRADE, 
Manuel A. Domingues. Ensaio sobre a Teoria da Interpretação das Leis, 3"- ed .. 
Cóimbra, Arrnênio Amado, 1978, pp. 26-27). -

. Finalmente, devemos ter em mente os ensinamentos de PAULINO 
JACQUES (op. cit. in Revista de lnformacão Legislativa vol. 13. n" 50. Brasília, Senado 
Federá!, abr/jun 1976, p. 75) para quem o Senado é mais do que a câmara revisora de 
urna assembléia popular; é, na verdade, um colegiado de moderação e coordenação, 
inclusive em relação aos outros Poderes. 

Por todo o exposto, concluímos contrariamente ao .Parecer em questão, para 
finnar a posição de que as propostas de emenda à Constituição, de inicilitiva do 
Pr~sigente da República, devam necessariamente iniciar-se na Câmara dos Deputados. 

Eduardo SUplicy 

O SR. PRESIDENTE·(José Samey) - Item n~ 7: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n° 23, de 1991 , de autoria do 
Senador Almir Gabriel, que dispõe sobre a organização da Seguridade 
Social, institui o Plano de Custeio e dá outras providências. 
A Presidência, nos termos do Parecer n° 302, de 1995, da Comissão 

de Assuntos Sociais, e do que dispõe o § 1° do art. 334 do Regimento Interno, 
declara prejudicado o Projeto de Lei do Senado n° 23, de 1991. 

O projeto vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto declarado prejudicado: 

PROJETO DE LEI DO SEI'fADO 
!'1023, DE 1991 

IU•JI. ..,.,... • -·-1..-.. ~· 
-...,rJ.~.W -.r.tal, .t••tlt•J. ,.,,.. 
,.. H CU•kl.o • ~ _t,.•• -1-
~hct••· 

LEI ORB&NICA DA &EOURlDADE SCClAL 

TITULO 1 

"''rt l'P -" kturidaok 'lo<>cUI c-rH .. dc u• con:hor.t~ 

ifttl'lrado dc acllc• de :Lnociattva do• .-oot.,.•• .-.OI>Ucoto c da aoc:t.cola• 

• it. aaa:Lathda IIOCUl, 

t - un1~raaUIIa41• lia Câ•rtura c llo at .. uUM'ItOI 

n - unHor•liiHe • .,,...lvalhct• ,_ ....... uc, .. 

SOV".,:I.C" àa POPulacht. urlll•n•• ., rura:L•. 

UI M .,,.lcUv:Ldull' • lli•hUtuti.vul- "• •u·•tac;lo 

,_ ••-f'ic&- c H'I'Yico•• 

!Y - irrHu.t:LIIilid.,lllc lllo valar •- llll'll .. ffci!M, 
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dt' tral>alhaCDro:c ...... ~ ... ~,.'"'".,. ,....,.o:nt•aoa 

T~Tua,.Q I I 

tado. 9ilrantlda -diante •olttic•• '"'""'••h., ..:onóouc.,• •·c .,.,_.o 
,.cdu.;.io <10 r•sco d• doiJnca" .,.,. .,..,,..,. ., ... ....,..., ao a~II"I1IO .. ,,..,..... 

.. -. 
I - aC..,.H uni_.... I. o: >11uatltári,., 

Il - ~,. .. .,, ... ,to ••• acilo:<> 11" so:rY4.011 atravU olot ,.,..... 

UI - do:•c ... trall.Jiaçlo, co• dtf"otclo Úft:I.Ca ,... caoa 

:at lYIIIad•• ~ .......... t 1Yas, 

u - part•c:•••cilo ola co.....,•<lade ,,. scstlo. •uca11• 

zaclo e aco_,....,.._,.to da• :ac:Oot• c •o:rvicon de •a.tde, 

T.tTULQ III 

clo, v••• ,. .... .,,,.~..,. st"io• ~:ar• a aaftut.,.ncio dt' '"""-• •l'luradc• c 

"'""d ... te• e• f<'ncllo "" '"cpacuue. :~.c•de •"'"'"••• a.. to:•~~ d~ 

cu.], da ...,.., tr:ata• o:•t:a h·• • ,..,,,u.-ntachs '"~ecifica•. obo:llt'

co:rã GS '""'""'to:• ~•'tnci11iat. e d:l.ratrh:ll"s. 

t - "'"""r•tdall.dad,.. •c •arttchaçlt'l no• 111an"'" 

•r•v:l.llicnc:~.ár>oi; ..,d,antt' contril!ouiclo 1 

III - cãlculo oot. bll"ftt'fic•n• con<tidt'ra,.d~-•" '" ••-

liÕr~os•OII"•cont r•C~u·Jo. corrt11UI'os ecno:tar\•-..tt•• 

IU - aro:t.cr .... clo do valO"!" ""•1 du• D•r.;,ficlos, 

V- ~r.-vldfr.cz• ca.,.le••nt'r fatultat'"'· cu11tC"ad:. 

TfTIJLQ IV 

ASStaTeHCIA SOC!AL 

Art 49 • A "'"'"'~tinc 1 :. Soc,a; i: a ~ollt>~• t.ocn' 

~• ~rovG .o at•ndi11C'nto das ,..,<::.,.11<hd.,., ~nicas, tr•:,•aldas..-o:., 

C"""tr>b").Clo i< Se,.urtcade Soe tal. 

cl.al, <11 ~"' tratP ••t& lei • r•tul .. acftta<::Oe• e•~•ciflcaa, t'lt<ed"~ 

cera ii• HtiUi,.te-. diretr1:111•· 

,•, . 
I - desc.,ntr.t 1:1aclo PI> I it tca~••••ntst~at ''"'"' 

n - part1c1~•clo •• •-ulaclo ... fur•ul•clo e ...... 

trate ••• M:s.-. ea tot1011 oa .. :r._.t •. 

T:fTtA.D V 

Q~GANIZ.CaO DA .EGURIDADC 80ClAL 

A~t 9 ~lt • M aclka ."•• '"••• de s:aUtle, ~r.-vldlftua 

•octa1 ,.. ••11i•tlncia IIOCial, c..,f.,.,_ o '"'"'"to,., C~:i:tulo n ofo 

.Titulo IJUI da Ccn•tUuitiC'I I'II'Oeral. serlo o~t•ni:ruas ftO Sht-• 

Mactonal IIII" Sctourtdad,.. llocul, "" far•• •-.ta 1•1. 

411de Soc1111. órtk •u•rtor "" deltb...-aclo coleat•~•· •- • ~arti• 

c1.~ac:lc da Un'lo, 11101 EatUos. do Di•trito F•d,.al, dos ""ntci~tos 

• 4e ~~ro:..,ntante!l ofa soctctlade cinl. 

dPtr,..- o~ .,...,,, ollri-.atorn . ...,..tc. 1 (u•) da ár•a de sao.iol•· 1 c ... } 

da ''"" <I• •reYidiftcta 110Cta1 • l f,..) da llirca 4• •••••tinc:i:a 

cial, 

n - 1 h••) ...... es.cntute ofoa 10'11 ........ ••t•lfuai• .. 

1 (o .. ) das prefotitllras IIWiic:l.•a1•. 1n4ica4oa •elas ..,ndat1e11 rur•

sentath•a~ dn••• e•tcra• •• Gd\,..,....,, 
~ .. ; 

IU-' Caeh) l'etorotMntutes •• SOCiedaofe csvil: 

a) 3 Ctrfs) tnllalh ... oru, Utoilli< 1 (U) ilelu ,.,. .. ,.._ 

.... tut• 011011 p_t_._, 

IY - 3 ctrl•l ,..,.r......,.tt.rttes nla • ....,. .. ,,..,..r.ata •oa 

conselhltl Mt.,.tailo .atUfe ua •• ~•• llre• ofa kaurld"e Sectal, 

<'onfor- o •tunt. 11a1 lU• ...,ec:ífic:aa ou tia lteti:L-t• <1111 eo, ••• 

t til - O C01111eU•e W.Cion.l da S.tuud ..... locial urã 

•rnUttle por ~W dltl illtl'tra~~.tn de -- a MI' detlitnatlo ~elo l'"r..

•Uente da lt...U.Uca e oH••ar"- ••- 1-...:rt<tarh-E•oteu~•-, ,...e ,.,.. 

articubrá c- os c ... seU•ot. .:..toriaU. "e c•"• 'rea 
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• ·• - h ra•r•-«.,.te• ..._ tn~au.u ...... <li" _. 

~r.-N.rt.es a • .,.. ,.,...._u,-. _\_1 .. ....-le .t••U:...._ ••l•• 
I'Kt~·'!'" c:cntr•u ••:~•hc:ua c cot>h·a•rac!l .... .,~r•ana•• • t., .. ,.,. 

cate. 4c 2 (do>sl ano!, f'O<I..,<Io •cr rccllf>duzt4o~ """ Unu:• Yl'P 

t •11 - ,.,. ára•• 4or aâu'lle. •rcY1dlnc'a ~ooc1•l • 

•••tlftcta •oc1al o~••nu·•-••-lo •• Gllf>•Cli<OI Sa(orn•• ac ca6~ 

........ 'ce~a .,.,.,,..,,..,,.,.,ta• da jJo'ltJio, ~"' E•talfcl, ao lhu,.•to Faollr• 

cial. 

reun:lr-.e-•'• oroi:Lftarta .... te a caola tO"t-atr• """ cooo....caclio •• -"• 

...... ,,...,.t•. ou evtO"aDO"IIIIUiart.-.. te •er c:onvKaclio lllle ...,. """id..,.tol' 

.... ,.., ti:J h .. te .. co) •• NUa -•roa~ 

• ni - -- 1111 ........ PDI'....,tura el<ittll•• ,. .... o c-•

,..,,..,.to •• reunths olo c:-acll•• conati.tulrlio 6oous ••• ••••ac:tt..,.• 

ftltldaa ... rur...,..ta•••· 

I - catalelecln' · •• oliO"C'tO"IZCS serare e as •ol{tl• 

cas de :lfttea-aeKo ..,.tre a• loreas, <Maer..,.llllo o oli .. oatc. ftO tnets: 

IIU do artlso 194 ola eonst:t..tuh:le ... dera\, 

nMce:Lra e aoc::t.al oloa reeur- e • olHe-o llllos ,.,.._,. .... real :L• 

zalllloa, 

IU - UO"ec:t.a.r • .,.,...,.,. oa ter- dcs con""":los 

.Jtr•ad,. ..,h• a ...... r:IIISÀ Soc':La\ e a rNe toaac,rt.a •ara a ••esta

ela ~ .. ...=..;.uCM, 

IV - .,.,ec::Lar • ._..,....,..,. oa .. ,..,.,._. --:t.• e a\11-

r:lanua.t.s ola S..ur:lolaole Set:::lal• 

.,.llcac:lo 

III - •recu,ar e .,..,....,.. .. - ~-r-• • areJct" ola: 

de O'ftllrso. 11111 ...... a lllle -•:1.• g k'Ma-lv:l. ... te lec:lal • 

Yl - .,.ravar e """SIP:lflhar •111 dr•h c_..t ... te a 

TlfTUI..O UI 

F!NANCIA .. I[NTO DA SI:CJUitiDADE •CC:tA~. 

l:I<ITIItODUC:IO 

t!Ma 11 •oc:10'<1ad•. da far•a ollret• e 11ultreta. too• ter-• <llo art ••• 

-- tn aa ~-•Utu.I.,So Fncral a <l•nta let. HC1ut., ·•·cu .. u ,,. __ 

n111"t•• ... Un>IO, d<K E•taclo•. 'llo O••tr>ta Fe••rat olas "-!ouciato• I' 

ollrt U -No &.llllto f••o:ral, a orca""'" ... Scturt

•••"' Coo:' la! i C-otlto ••• '""'"'"te• reo:onta• 

IU - •- tralaU•aolor .. , tfiCtolante • .,.... o seu ••h'· 

r:~oo-ole-c-trltluiclo. 

luao~ 

'I • · iftcUet~te• &Mre a ,.ecet.ta lllle CIMicar- lllle . 

DOa CONTai .... :ZIITita 

KCIIOI 

l'ra.oata orc-tária M11a1 lllla .....,.1"11111 .. • Soc:t.at. H_,.DCMI 

,.,.t. aR - 1'- ,,._t ... DI'C._..t,r:l.aa Muats .,.. ahr• 

rl-ia ola a.,ur:~llllale Social Hrla e\ .. cora .... ea .,..,~..,to Pelos 

dr,a..s ._.,.. a c-he. 

Art. ,_ - M ,,.,.. ..... aãoute. ,.,....,, .. lflc.t.a •oct.al • 

aaa:Latlftcta "'DC:Lal ·do •~et• lfe leia .....,ific;aa, _. .,..,...,1 ..... u

rla .,.. ara ... :L:nclo' • f....,c:l-te. 
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exter>.,,., e• o~s•n••..,• o;u:•••• br•••l,.lros ou int,.rn••~an••• "'"~ 

~·•~•I ...,J& <? •e..,ro .,fetivo; :uncla 'IV~ lá doa>~>.l>ado O' 

conlrat.•do, salvo se • .,, .. rado <*n .. uóno na f~r•a da \C't~s\aclo 

,.u..,.te <!o •••• do <1-u::i:llo. 

QC' natureza co"tl"lUO a ••••"" au '••iHa. no iõ.t>tto re:so-

al o t1tular de hraa 1nd1Y>clual urD,...• au rural, : 

lo) a .,.,.,..,., fÕsica, f'TC.Ticl:ár>a ..... nlo, .... .,..,z.,..a 

c:ar~iter •orraanpte ou te-orár1o, 41reta...,.te ou atra.....;,s ""' •re•os-

to-. e to,. auxilio de eaaretados, vtllh:allos a •val..-tr titulo, ain

da ..,... d~ foraa nlo cotot"•ua, 

ath·idad• •c:on&oo1c1 ocl• natu1'~a urlo.,.a 01.1 rural. c:oe fiftl luc1'stl-

...... ou .. to; 

IV - <:o;~- tra.balhadar aut6fta-• .,..,. ,.,..,sta serYitc 

d• .. ature~ urloana «o rural, - c:aráter ......,tual, a uaa 011 aaia p-

"""••· ••• ralaclo de .,_,..,,,., 

•a. eue .,.,.,.,<!o_ Por .. 1 .. ••nt>do. salvo se hllldO o.,,.,..,~.,,., • ...,.t ... 

~ ~ •. .,,..ui"c•a So<:tal ea ra:rita de autra at1 ... 1<!14or, ou a o'·tra n~t..-

tlVO, 

cl o oras•l.,>ro,elv>l -trabalha 100 r .. terior •••• 

ortan••- of>CU>l lnternac>onal do;~ ""a\ o llrasH ri: -aoro o:ft,t>YO. 

cC"r ••••• at1v~dades, >ftd>Y><II .. I...,.te ou o:• ret•- ole e~<:<n.,.1a fa-

tll>ar, ou :Olncl~ <lUC' c:o. o ~u .. il>o .,.,...,.tua! IIII terco:1ros. be• c-~ 

o~ • ... les ecuiParados, d<:sde ...... traDau...... cocJ"rovsda..::..,, 

caca u•a delas. 

ofllrt, 13 - 0 ••~Yldor <:"1YU OU ail1ta1' 4:0 UtnJo, dOI 

Ettados. <lo Distr>ta F'edo:r .. l ou dos l'lu•uc:i•ao;~s. ,be .. -=- o lias rn

P«t ,,. •• autarcu>as e fundacl!es, é o:•cluiolo do Rl!tlae Geral de Pre-

vlotlncia soc:1al con...Ot:tancaado nesta lei, d"dl' .-a o:t:teJa -Jeitc 

a sntc•a prO.r1o de .,,.....,Ldfncaa soc:1a1 

F'arãtrafo linlco - Caso nte lllrYidor VCOiha a •••r-

cOft<:_it.,.t .. entl', u- - aa1t at1,.14Uca abrant.l.llas.•elo •~~

.,,_ Gn'al de PriiYidlncta S'oc:ial, torna-- ••turada obr~t•t0r>o.,.. 

r,.\IC!iõO ........ a nHt atiYU\UIIII. 

llrt. 1"- é "'llturUo facultatt .. o a ••101' 111 18 (da-

ZO>tO) .,.,,.. <111 td.,Y ..., .... hliar ao ltctl- c;.ral de lf'rev1diiflc1 .. 

Soua\. -di•nte cqntr>buaclo, n• foraa do art110 lB <fllstl lei, 

desde cuc nio 'leJi> sesu.·ado !M'r>satóf'10, na for•a do utiiO 1Z de•-

t• lei. 

I -ye ••o<tu•or, o •vcl'1ro, a. aeeart c o arr•dan.-
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IU - o lfttnranta da r .. >J:La lia ••••aa rl'ft:rillla nc. 

anct.., I ou U. ,.... c- ela traloalloa, oe.al'f'YUO o IIUu-ta 110 hei• 

..., I <110 • ~ ~a art uo UY •• c ... at Hui c la Fe<ll.,.al, 

I Zlil - t,.t..,...,.._ c_,.,..,._ •• •cooo-•• faa:L\ia~ a 

atav:LIIalla '"' -o t.-MaUoo •- ...,,._ •• r .. naa • :t."llau..,•ll.-1 

~ .... oar:L• sulilaut•l)c:La " I •-rcillo •• cOR<IiciJ..t •• lll>tua •••-•h· 

cuo • COlUoraela, "" utiUzaclo III' -r•••lloto _..,.c- a aJUII 

••- o rnc11 ore' at:Lvieade ec~~t~.S.ac• ,.rtoua- ""'""'· c- f:Ln11 lu• 

cr.t:L-• ou não, b'"' c- .,. órtlo• • CfttiO,of•a til. •••~1uatrac:'E: 

•úa.I:Lca du·eta • 1ndar•ta e fundKIIItlat. 

II - ••retador d-eatico • -a -.n-.- - r .. naa .... 

alla:Lt-' a •• .. .....,.v:Lco, ••• rtnl.lillalll' htcrat:L.,., .-r .... aolo lloMat:• 

,..,.,,rafo ún:Lo;O • t .. :L••r.-. a ._ ....... ••ra " 

~~:h·Uoa Hata lei, a •••soa U•ica- •~rc.,, •or c ... ta ·.,,..,,.,., 

aUv:LCalle I'COIIhica ,.,.., ..... .,.. raral .. co. f:t.na hw::rau- - nh, 

.... c- a c-•ra.UY&, a aasoc:t.aclo- fllotl,lllallle llle -~- 111atll• 

r.n - UnaiUMe. a anallio lll:t.•l-t:t.ca • a ruarUtle C'-lar ft 

C:-~TULD ll 

I - ,..,. rrcurao., orillftllloa <lo ore-to ftaca), n<l'· 

e ... a'â•lo. III u•t"ral coiN'rt,. .. a lllaa ,._....,,.. .. ., .. ll&a .. oal r de .... ·,. 

llntr..:le arral &Q órt~lcK a Mtlif&4H c--t" llls S.t~l.r:I.IIIM<I' 

Social> 

,.arit~rato Unico • illo U..ilo é rewOf'ldv~rl ~~~· cob•r• 

tura 4& ........,tuai• 1n•uf:l.ctlncla• flftanc~rn-aa da ~url<lad• Soc:tal. 

c....-l!TULD :UI 

occao • 

CONfRISUie&D DOa aiEOUfl:llliiDOa I:MPRCOADD, EM"'EIIJIIIIIDD 

~STICD lt T~~ IIIIIVUI.SO 

llrt. · Ú' -·· CO..trifllu:l.do Iro -iõu·uo ._,.., ..... ,,.. 

• 111..-at.lC'O, I" 1110 trUalhaoiOt' avulaa, é calc~&lalla -1111antr 

a a•Ucaelo llla cot'reu .... lll'"'tC atí ... ota, oe for- .. Jo cu ... latl.,... 

••r• o aeu aal,ç,J0-111.-contr:l.k:l.cl• -Pisal, Ob...,..,..,., o llnao .. to "'" 

art:I.IG 1!6 lll ... ta let, llle acorlllo c- a s"u1nt• tafll.•la: 

Sal'âria-llle-c ... trilt•nclo 

atlll· ~ ...... .. 
ft 'St .... ," atlll ln .... ,M 
de IS ....... até u·•·•"·" 

. .. ...• 
11,0 

hr,torafa olfttc:o - Oa YalOt"ora llle •at'rio-o;l.-.:et~trl· 

ltu:t.cl"o seria reiiJuat&do., a aart :l.t' ola ol&tlo oe .,.trallla H vi&Ot" On• 

ta let, "'" - óoc:a e c- os -- Íllollc ... ..., H do r~raJuata• 

HCaG 11 

CONTRIMJICIIO DOS aiEGUIItllliiDOS TRASM.HilDOit oiWT&NOMO. 

IE~IO C F.cuLTATIVO 

llrt. 11 • A alhueta ole COfttr:t.ltutÍ:h elo • ..,,.rado -

•r..a..to, facaltaU-. tr .. alhaolor au.t"'- a •-t•andos, arHcaola 

....,,.. a r....e.U- sal,rto-tM-C...,tr:Uudcla ...,., tio" 

1 ~·, .. (..,. ,._ c ... t•) ...,.,.. - ••ltrin-41.-cont .. i

•• .-•- ,.,..., 001 t.ftfertor a cr• 51. .... M Ccl.,.._ta • .. ,.. 

ll - teS Cviftte por ~tol 11ara os ..... ,, I&U.rtal~ 

... .....,..,. lilotc•.- 01 wlor" lllo Nl,r:l.o--4.--tri

••t.c .. ..,.la r•aJ•atatlo-. a ••rt1r tia lata 41a nttrH4 n .,.t1or •.-.-

t• lri .. ...., - éaca e c- ... - !IMite" •• - da reiiJ~<ata• 

-•• "" -f"tct-. •• ,.,._ .... t....,liiCtllla - ...... 1-ta. 
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CIII~II!TULO !V 

lilrt, t•- III cantrUu"tc:lo a t&r'la lh• .-r•••• tlntl• 

,...,.. io S.,ur-iolatl• Social, alO da 0111 .. -to 010 utitG H. ê ""' 

I - ;e.es Cvu•t• ~ar c-tal -r• o total c:11 r....,n•• 

•••••- crafitacaa, • .... t .. er tHulo, no <1.-corr.,. 11110 .ta, 

•- ..,.uruoo. .._r•a•doa, ._reaâr:t.ea, tr.-alhador•a a.,..l&<K • au

ta..- - lh• ,re&tlo MrY:I.IEO&I 

II - •ara ftl!.ltiCl&..,.to ola c-1-tac:lo 1111 ........ 

tacka ~o" acU..,.ta ola trH&ll•o, a· (lfo:l.a •or c ... tc.J :t.nc:t.lrntn 

..... , o total C&a r•-n.,.ac:&H. ••••• eu c:rnn..,aa, 010 d.-corr•r la 

-.la 101: letllllr&tlot. - ....... .,. e •-IIIOSI 

t ii - Mo c:aao Ca _..,cos 1:-rcht•, banca. fe tn• 

-•ttiWtltoa, lllanc~t~ ca deunvolvl .. nto, .:&1••• .-con&.lcaa, aoc:tatla

lla de crilltto, lin~t~c:l.-ta • in-.tt-..ta, •ocledaoln ola crHUo 

1-lliârlo. IIOC:I.ed&tl ... corretaras, •Uatrllll,.idoraa de t'tul- e .,.. 

IO'ra• .,.lliârlos, ..,rnac •• arrlnol-to ..,cu.ttl, c-•rattwa 

•• créclto, .., ....... da ... urltl ,.r:t.vuos e cuttaltnclo, ••-tn 

auta...._. tia ..,""" •rtvalll.,. • c.,.naunclo. a1111t•• ... tan- 111 

....... .,. artwdos • •• =H no e ..,.t illao ... •• ,. • ..,.u!ncla 11"iv.n 

Mertaa I i'<lelo.allaa, aiO 1111 coootr:t.llutca.. r•fariCaa 11o1ata artll.aa • 

no &Pti&o i!t' ... sta l~rl, 4- II..,.Ua a COIItPllluic:lo adtclon&ia 111 .I!:,:SX 

(dota '"ta:l.ros 1 CiftC:O llofct- •or eento) ...,.. .. , a III••• de eâtcula 

ti•U~tllla 1to 110c1- I 'lll ... t• artsao. 

t tO - Mia l11tear .. • r.-H"ac:So •• ••rc:elaa •• .., .. 

trat11 o t .. 'lllo &rUp H •••ta lat. 

lh't. H - ..... c:antrt•uic&HI a c:a'l"" 'III& ._ ...... .,., __ 

ns ... t ... 'llloa htY'I"...,.to • •• l...:ro. lla .. ttnatlaa • ......,,,,..,.., &oc.talo 

alft dO llt-Dito - artt•o 1• 'lll ... ta l•i.• ... ca'c•IM- -•t•t• a 

.,.llcaclo ti&& ..... i01t ... alà..,otaa, 

i - ex t•ta - cllftt•J .-.. .. - rftatt:a 11r11ta 

<l"ll.ocllill..), na ._._ 1-':...,l<~eltla - ....,l...,.te1 

· :n: - te.: u ... .,. cllfttot ...,,., a 1-.cr• 1 ~wll.lle ,.. 

..... c,cll.o 111c.,.....,.. - :11 H ~ra •• c..,. -· - .. ola •r-'• 

ale •ara e r.a.t• 41 hMia~ .,. for• III o aru." :ti 11a Lei 011 e. «14"' 

... llt ... ~ll'lol ... ,,.,.., 

t iR - Mo c.- da& 110at lt<~tciJ.es ftn ... c.:t,raa c:Ualllaa 

,.a, a :&Iii: •• art:r.110 1• llnta lel. a aU-a •• cOIIIItr:t.a .. tcle tia t 10ct

'- n "••t• :art1 .. • ,... t:rs ,_,_ • .,.., c:l'ftt••· 

• :tlP-O llluosto nea~• arttH 10lo .. ultca ... ,. ... 

-· ... - trata .... u .. a -..ta lei. 

~(.TULO V 

Art, at - ,. c•trUodcS. ,.. llll!"r"u.r ..-.uca ê 

,.. :l.t.n c .... •• c-t•J .... "rt.-...-c.ttS.,.tcle "'' _ .. .,...,. 

CAPITULO Vl 

COMTRl..,lC:U 110 HODUTOR ll'I..IRAL • DO I'Cac:AMII C 

ao .-tt .. czaa 

Al't. • - C.trt'- c- I,U ctrh .,.... CllftteJ <1111 

receita •rwt• • ...-.... ta .. c-ctaUa.clo ft - .... .._.., 

I - e Oretltd; .... a •af'Cir&No a -tn O e er,.....,.llttl• 

rt.e ,...;.a. • ,...~ ... • • __..... 'U't-al -· - ,..rw ..... 
-c- -• at&ritl.,... aa r .. a. ft ec....sa. ~lta.r, . 

n - a ...... ·~•*" .... •u.u_... - .......... 
•lera .attri ...... r....cdrta • ... .-ira. • M ..,..,l"IIC .. H •t-

rata . 

s• - a. ....... l"efert.._ - &ache 'I ~~este aru

... aiR Q c.tr:UN&c1e •r•••t"''• ,... - tll'llta o ~ • ....,. .. 

c•trtkir tMo .._. .. ,.. artl" te ~. la1. aa ~:aaoiiSCS. .. _..,.,. 

._ fac:Yitatl- •uaua .. aru .. t.a c.nta lrl. 

• .. - .. -- ·~-~- ... - t .. ~ •• iaet .. n: ,..._ 
te .ru .. e.tru.i t.-.& • ..,., .. teri-to. 11 '-• .._ ..-t&o

te • '" ~~eata tn • ....,., .. l - c.<~&sla .. --...·_,...,te • 1. 

- ......,. .... l ,........ • KarM • ..-ti---.. - • letra 

., lllel.. III .. •U ... 11 o c- e ............ •u. .. artll... ti 

Mata c.at • 

I • • ht ...... o H.-..:S. ......... etou .. ol<lat• 

wu.aa ... ....-.. .. • erla- •'-•• wMtat • .._. ••• <III! MI: ... 

•lot••• - ..-..:u. ............ .-ttca-t•- ............... 
.... , .. '-': ... _ .. -......u..: ... ,. ......... - ....... 
............ .__. ___ t ••• u ..... ----·· ...... 

_. ..... _.._... reatra.-te. --· ~acle. --.••
...., at.ftaUacle • ._. .. .._ c_,_to. ~:.t..r:e .... tu ..... 

-· t ..... ._..,.__ .. ......,...,.. ..... mu... "" .... 
atra'IIOih. ... .,...•,--. 

CAI"fTUL.O VSI 

COMTIIJ:..,I~ aGMI: A lti:C:CIT411 DC C a C msllle K H-
~eTIIC08 
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t ••- c:-at.--aa-M c..,c,...-• •• •r-HtJ.c" tN .. 
e _,__ c:-.. - H -':tiM ........... , let ... l .. , -*tt, 

,_,_,_ ....... u ....... f'_i ..... , ... c ••• - .. u.. ...... •• 
Ht:.._l • -lc'-'•1. 

' 11 - ..... •'-it• ............ , .... u ........ . 
-.- .... ,...... Uwtâ • , ... , • N?ft.._ .. ...._...,. • ...... .. 
Ced ........ ._ ................ ~ ............ _. 

...._IMP..S., eM• c....._ ft._,. • lat, .. IMI..S- HttH• 

IU1l a• w.t• ......... u .. a ...,.. ..... la .. u .............. u.,.a -·· ·- .. -~ .......... , .... . 
.................... _...._ .................. . 

vi-ta IM:Ul "'f'M • ... C_...,a .... ~aJ • rec•tta U•t4a 

... --- -~u. .................................... . 

a ...... ,.. - ••• _ ....... 1-clw.ai- " ,....., .. hllllt.tiA1t ..,. a 

...... '" .tlu ...... .,. .. -~ ...... • <~~•-"• - • ... • ..... u.--. 
uau .. Mil • •· • .• • -.ta aruee. 

11 - PW& • .............. .-ice: a ,._..,-. r.

tlatr- - cartat.ra .. Tr•an• • ,,. .. ,,ua-&a loctal, ... ,..,.... 

•• -- a -- ...... ,_, ......... 1-'• ..,. a c-r-aS. 

•• "''-•'• - .. ..,.;t~:Cta • .. ,..,.., n ,._acloo 

·~~ -...... ·~u. ........ ~ • _, ....... . 
•r.Urta. t f~CJ~Itatl-1 t MlWt....,M, c••-• • •t-• - ,... ... 
u ..... ...-••••. 

. ,. -..._.. ............ -~.-.... ·····-·· 
- a rana ... _.,... .... .,..._ .. ccr• ,. .... a .. Jiirt..u-c•-

trta .. ,,._ ..,., ..,...,.c,_.l - ..-,... M •tas H traHIIoa .. .tl-.. 
na •- ...... IKU;a - .... 1-ta . 

....,.. •U~ M .__ • ...... ....._ e.cial. 11.- • ... , .. ,_ .... ,.u ... • c.,.~,..,. ..... ,, .. ,_ 

CAPII1'11LO VIl J 

OUTitA& llti:CCITAe 

Art. R4 - C.at :l.t- ....... rectltaa ft ...... ,.IMk 

t ""• - • uaua dai• .. -•4r1-*-co'\trillait:la • 

H 1 <..,., -14r:l.a ·~•••· t--. •• ... vai• --•· •una • ..,.._ 

r4r:l.<l. c-r .... a aJallt ... • a •- M tr .. •ll•• afd1~ •v•q .• -· 
IM:.I.al• I d- D llaU• el'•t-,.. .. IUia-<f•-t•truo .. ts .. ,.. 

__. .. , ... 
n - a ..__ .. r..CW.ltla - Mr""'c• M ... ,_. 

c:.._'-!, ··~· ....... aolirMCa ~ ...... ,_,,..., 

lll ... u ncettas ............. • "'"'-ele .. 
trw -""'IM& • .. ,__._ •• • ~..-ta.., "-• 

·~·~· 
v .. - ._ .......................................... ... 

VI • ..tr .. r-=tit .. •r....Sat .... l .. tsiMia ......... 

dftca - ,._...,.,_•• .. .tttau ... 

&M..AitiD--K-cGMntr.ureaa 

1--·~~ ........ u. .... -•-· ... _ 
..-ele a.ffll-ta ..... ,.., - ao ... n .... a _,...., Utala, -.. .... 

- .. r.-.t~ttz carr...,eftllll' l - .. _,... .. aJal• olaflnl•• .. 

laS. 

t • .. • Uldta -.., ..... au• .. ~•Ut&ukh • 
•• Cf'S U't .... ,M «c•t• a _...., •• •• craau--», ... ..,.M... a 

..... u.. .. ........ Cfttf' ... - ................. , ••• - ~- • c-

._ - '••te" - • .... ~•ft_.l! -.. ...,. • .,ll:ct-. 

I .. - G illcl- tan:al.,. .. te.. ta (a, at lUcacla aata

lat .. ra a "'"''~_.f'lHUie, .. ..,._ a.t..,..lft'.ll.tta 

I 11' - • valer tatal ,._ 41l,rl" ~••••• ...... .-.

IIICftt.. a ses (Cta~ta .... c-ta) • r-aca., tflt .. ra • -"~ 

rt._.,e-c .. trUov.icle •-'•- .,.,.,. tata.l. 

lfa leio 

IIJ •• a.~•-~-•• • • IOIII:lcl-al _.....,1 rec .. tc

l'ele ..,..,_ta •- tu- ,. Ui .. S.,.., •• :M 41< • -..:...... n 

,.,., 
d e -cela -'• ... ..,. """-'" .... IICaroe c- ""-

• .,._ ._ aU_t .. le ........... ••la MU;tat ... te .. TrMalM1 -

·- •• Le'i ...... ·t. .... 14 ..... .,.u ... ,,.,. •• 
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., .,. ...... •• t4-r:La• .... .,.., .. ..,t ... ._ u.n ... ~· 

J"ialacla trâall•lat•• 

•' • 11.-tinc.la r•o:ni•• • th11le •• .,,_ "' ... ia 

~.-,...... f .... , ... ••-tDI'f ... II.IIIIMftl._ .. ·- t- .. ..,.,,c ... 
I.IUII'IIIL.at:S. M i.ru .. ft n Lri •• 7,.,., •• a9 N -' ...... • H ,...,., 

I) a ••rcela r.c...,llla a títlll• H -1.-tr .. ..,.,t• -
fer-·ft l .. ialacS. """r'lat 

n • i•artlllda l'et:.illa • t~tllla .... -·- •• 0:-
.. 1-tlclo I"MMcac:IL•al M nt .. l.il.rSe, ._.,.. .... - t.,._ •• 
L.l'l..t ............ 7 ............ ,,.,.. 

Jl a ... ruc&.acla- 111(.r-- r""'!lt...., •• ._,..,_ 

M, ........ •••• - crH1tMa M ••• c- 1ai -.c(.flc•. 

.. t. 26 - 8 Ml~l ....... •• - trata • f.IIClM UI 
•• aruaa r.1 tinta lai • ......... , .......... .c • ._.. • tMorla ....U•-
ta: 

• • • • • • 7 • • .. 

•• • • .. 
• • .. .. .. .. .. 

I 11 - O. ftl•n .. "'*'~ .. trl .. lcle ..,. .. 

rn.l~~t~tun, a IJU'U.r • tiUa .. ntr.,.. • n..,. -.ta l.S, .. 

- Ãta • c- " - f.,.lce. - .... rn.J...t-t• .._ ..,_ 

-fíctea, •• fer• ...t.._l.clft - r ... l-t•. 

I d - .......... - .. fUla .. liqlee ..,... Ã' 

l"rewltlfnct.a leclal c- facanau-... - Mc.,.lttcta ... au. ... t,.... 

•~dta a •alÚ'i ....... , 4 .. _.,. ... .. clUM Uteial • taMia. 

S--Oa .......... -r...-., lllc:l_l..,. • ....,._,_ 

ce, • tr•allo..&er Mt-, - ••- a ~. -1•1-ta, 

aUwlÃlfa ...,.na a MI*~• ..... ......,..._._- .... ....., 

ct .... u4 • ·.-s ... l..te • a ••• .,,....._ • .,..,. artt.,tica •t
''" •- - • '•d•, •tu- ... u.rt .. -c.-c-.tr:l.ktcl•• atuun-
..... -lftar~t.. .._...... ......,_ ... ,.,.. acn- .. cl

... s.tn, - illrtll'l'st i•.t- ra.al'd:t-. -
I ..., -e ......... - -c• au..:t...,... at•n ..... 

IIUJ•itaa a Mli&rt..._. ceatr:l._ c- "•1• .. a -• - HlK. 

ativ>diiCic suJC~ta a sahlirto-~•••· alo ..,.uadradM na do•• 1111c:ta\ 

de· .. cala do aaU.rlo-Da ... aM..,..o ••r ff'ac::L ... allo o valor •• ,...,. 

t 611- Os •••uradiHI ••,qallo. illc:tuat ... • .,...,.st1• 

••~••t• a •alllif'lO""• .. , ftc•• ls~~t~toa •• c: ... trUoutclo _,.a •se•• 
'-• "" c:a•o IIÕ SIIU sat•r"ID atlflilr o Ü•:Lt• Rd- lfo n""t..-tl•

contrUou:Lcl~ fiM..,o 110 S 511 tio artiao 2$ •••ta lei. 

• 7V - O ••aurado ..,.. .,..,.c .. at lvt .. H auJ•ita a aa

lár:lo-\Oaac •· ai-ltall~tl', t ._,••••o. tou:lual- o •-.lstio:o, 

ou tf'a\Oalhatlor •-lso, -·· M acr,..... o YÍ11c:uto ••r..,at~cto. rr

"'11'1' aN ... _., • ....,to na ~~SCala de aalãf'to-toa .. , '"'""' - nlo "I• 

tf'aaaaac a c:1•••• •-• .. alente au a Ria arO..i .. lia M•t• arlt..ttu:a 

st...lca doa soru• ., ( .. isJ o.ilu- nUrio•-<~.-c..,t"i~utclo de tod .. 

I •11 - O .,..,,....,o - llct- 01' ~'"'"""'"r at 1YIIfadc ..._. 

o illct"i c- •••""ado obri,atoirio llllo iltc•1- Geral •• .,,..,.ubcta 

Social c ••••• a c:..,trt~utl" c- ..,..,. .... fac:ultatt-. aa,.a Hl\tl'f' 

•••• ..,&114&..,, d..,. ••...,.•rar-.c 11a for .. c•tabal•c:tda 11a ncala 

<~~• aalãrioa .... aM •• .... 1 ..... .,. ela .... , att a • ..,tvalf!llt<l ou a -to: 

.,,.6,.:1. .. da fttlia arit..tt:t.ca at•ln 4M , .... ., hdal litu- aaU• 

rioa ... e-c:,...t,.i~uiclo, atualuaooa ..... ottarta....,te . 

Social, ... volta a •"•rc~~r att•tlladc ...,. • .,,tola.,.,. .-atc ... t_ • 

MI.Jdh a aalãf'io-tlaair, 11.-- ........... ,. •• ~ala lia aalãrio-toa

-. ... f!ll&l..,.,. classe, atof a e.,.i.,.l..,te - • -~• •r.S..:l• ~o .,._ 

101' di' Sllll N'OMflta40t'la. 

trttouiclo ., .... ••~1'ir o int ... atio:la ... tre as c lassas. 

• u - c-rua o 111tcrat:h:lo1 Cl aeaur ... ••• •'"'

"a c;taaaa ... - H noc ... t,a, •• - nn- loi•óte..- :L•t• 

-l:lo cllt lleae.ta '""rftlr fi& I'IIC&la. 

• U! - f1 ...., .. .,. ... llia c- •• c ... trt•aiclk'S .,.,.. 

,.qrl'<lir R& ~~SCala •t• .• c laaM .,. .... _..,. 0 ,.....,..,., ••ra IJr..,ra

l:lir ~~-te. <*Hrvar • illt<ll'at~cle lia claa .. ••ra a wal ,. .... .

lliu e oa ,..,. claaaca ~•tn. sal.,. M ti...,. c-f't.M ... ,..,.,.,._ 

Hftte tollll.- os t..t ... at~ciiHI ,. •• claaHS c-rtftllfUaa .,.t .. a •-1• 
aara a ,....1 rqrortlio. e •-•la a •• ••-.ta ,.ete~rnar. 

C~.,TULO X .. 

Alt,_I:CtllloDAC'&o I: RI:COC..H%tCMTO Dtllloa CONTitl1tUICHtl 
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b"J.o:a.-. ou ofE awtra• t-ortln"i.•• lfev:t.llaa .lo S.turt•••• SDc:ial olila

<!lec .. t.a ••autfttea nor-a, e .loa ••tUtel.cl<~•• ... ..,..1-to: 

a) arracallla"l' •• C:IJIOtrUoutcle. "" _,. .... ._,.,... •• 

"" • traaall•a•or•• ...... ,.._ a .... 'M'f'ViCo, •nciJIOtanlfO·•• •• res• 

....ct:L ................ c:& ... 

.,, r.calh ... a arMiota arr...:a•a'llo mo rara Ca a\illea 

.,.t...,.:Ler. J..,.t._,t• e• •• ciJIOtrtllllatclll's a •n car•a :liM;U-tn 

•-r• aa r_c,.ac:&. ••••• - cr"htHaa - • ..,.,. .... ._,..,.MIM, 

._.,..,,.,., .. , tii"UaUoalll ..... a .... 1 ... • Mltlln._... a...., -.,tc:e. atot 

" 111a • Coua> llllo .... ...-.. -.. .. te ....... a .,., aa c ... trU••tc .... H 

,..,., .. .,. ... eu. no ll:la o.lttl i..,.lat...,.te.anterior, ca- 11le haJa e•e

dJ...,ta ••neã .. ia na,...•l• •1111•• 

fate t•r••or. ou no •1• t,\tU i..,.:Lat...,.ta antiiT:Lor, ca .. nlo haJr 

•-•t..,te ltatu:árlo nawah· oUa1 

.,, rii'Caltrlr.: a COOitr:Linatc:la •• - trata a inci- U 

lfa art:lta H ""ta 1e1 .- a fer- <11• ut.c:I.JOacles, .,..,...,_ ... 

cotas, .,._rvaolas, "• - c-.... •• ole~:t.• c-oltclles niDeleclfte 

no. al'tllos ~a 7'1 olo hcl'-.to-le:L di 2.~. •• 24 •• •-to ._ 

J.9C" • ., .,,., . •• ola Lei n• e.n4, lle u~.., Nrtt ,.., s .... 

U • os -ruos trUalhu,. au.t&l- • •-:Ltt&ra• 

,..,., ...Sresário ., f:.c•lt•U.,. .. tio .,,.h••- a l'IICath..,. - c-
trlktclo •- ifltcin:&- ..... ria • ., •• ,. ... ._ aU...a • llo :&nct- I 

<*rttiH .. a riiColh..,. .. c..,tr:t.•lllliC ... •• - trata o srtl" H ..... 

ta ld, •t• • ol:la • <•Uo) •• _,. -:t.tlte - •• -wle ole ......,.., 

ou. c .. ssallaclo •• srM•Io• .,.. "" olia t...,.:lat-..t• ut .... s- c

IOio ha.:la ._HI:I.nte llaACVie '"•-•• •••• ,.. f'31'- .. c .. elect•• -
,.._..l_,..te. 

f':Lea. a.Q-rqaolos nas Olortsqlles •• .,. .... , .... •• oarc•&ro, •• _,_ 

rtt ., llo arrll'fullatllrto rW'a:la, •• 11ort••tro • •• •e.cusr .,,.,...,...,,, 

- .....,.c.. ..... attvtolaolcs ""' ret~t• .., ec1o01•:l.a ,_t Uar, e ola 

•-- f':Ca:l.ca -· •tU1..,. .. ...,.et~Ho, .,,..lcrra aUwlll..., ••r•e

cúrt• 1M -.-..lra ou. ... ewtr....,. H otoo.t'attl, ••1• c-r:L-to 

Ga': C*r:llach& •• art.t.tl• U ,_,., lei, ewc;l'to 11•·C&M ola tiiiC.l .. XI 

o~..:t• art.t.wo, na ,_ nt,...l.c:&ft - ,....,_to. 

Y - D .-rst~U- ._...,te a ntll allrt• .... a arrecuar 

• c.,trilll.l.lcS. olo .._.._ _,. .. ..,. a - vr.ica • rKolhl-la, 

J~,~at-...t• c .. a ••rcela • - car••• ,.. ,. .. _.,...,trrtM •• alt.t.. .. 

olo :L11C:l- I olnte aru ... , 

~~ - o ,.,.,...,.t.t•h·ta, • :LIIcor..,.uo~ ••UI'Itll• 10a lei 

nlt 4,1S9t., •• 14 •• •••-ro •• l964, • ...... lia «'"• 001 o t:_,..IIIO 

lia,..,,.,.,.. 1.-iltolrta, .... l ... ~r .... •c~a & f'a .. -.. ofc c.,.tratc~~: .. lia 

c..,str .. cSo, ,..,.,..,. .. ""' acr4s.ct-, 4 ..,lllllll'le c- a ,..., .. t,..ter ••1• 
cu.,rt..,te lia• Wril&ll:lles ••ra e- a kllll'loiUe lecllolo reanl""• 

o ..., llll'elta .. .,,..,,.,_ cDrJtra e ••ecutar - c•truute 1111 •r• '• 
H•tt:l.n a ret•clo •• •-tlftc•• e eate o1..,1n ...,.. la'l'afttla w 
c.-rt..,to oln .. • <*rilac-.. 1 

YU ~-nelaS-- lf& "'"".,.UiU~~W• SjllllUâl't& •IITUI• 

te a ..,...,,.t.,.Utl' Social o •••trnt• •• •roflllo - .... , • ....., .1-11 :t.tM 

t9M ·-·· ••latr-- lia r.....-Uilla4e soU .. rta ... IIICi .. Yl 

11cat• artt•• - relac:lo à f'at•1'&, ftat& •• ...,...,tcc.. l'et:l&o - oiOCII• 

-t• •-•-•..,.t•, ,..,.,.,1'.,.te à tare.,. -.-rettMa •• <Mra a .. 

c&l'ofO, .......... _.hlca • .... _,.e:ltetre riiC&I...,., .,,...,,_,., fiiU.M• 

olo 110 ,. .. secti- recnt..,to. o -•- .,..,. ... •••• ..... r111ao1e a-

u: ~ ".., .. _ c•t,.iktcle t. .... ,.,,. .. ., S.Ctal • 11.

vllla H • e-str"""lo r .. t"'""'iat -U-lU•"· ll .. ttfiMa ....... ,..,.,. 

.,r1&, lle t 11'0 ec0016e1co, fal' ef.t-n MO .. --.. .. a a&salal'tloola, 

XI ~ aa .,.._. H - trat- .. tJtei- I • U ._ 

artt•• U -.ta lei ale •r•••• a r.callter a c.-trtklcle .... 

reftrrt"*'· ,.. .r~ ntall•lec:U. - t111c1 .. UI ~~~este .... u... ~ 

""'· •- o COOJtr.c .. te H SIITwt- _111:...., ...,. 
_.,..., :Lncl••l- •• t'I'Ual .. t-llrte, ,.__. .... u•al't._.• 

coa a contl'atMa N1aa •r:L••ka ~ecwr•tn,IHUa 1•1·'- rdacle 

I - .,,......,...,. faiH•......,. .. -ta "•• r-•'"-

••••• OU CI'Ht.ti.Ca• a t--. " ............. & .... MTY:I.CO. ft U ... tÍia 

c-- ~ .,.,.,..,.. • --• .. ..a.tecua. "la ........... loc:llol, u-

tUHIIe ~>el .. tOIII .. - ..__,_ •fl't..,._t 

n· - tucar --•-t• - Ut•l- •r4er:r.oa •• -

c•tMUJ.II.Me, <~• f•- "1.Crtai ... a 0 " fat .............. H ~ .... 

aa c-tr:lklc ...... • -eut• na -tua ~ .. t .. aa, :M c•trt• 

ita:Lcha n _ ..... • " tata.la rKolhU .. , 
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nt •• .,. ... tlr • lelu.rillall• locta\ t<Hial •• lnfor .. -

c;~ callaatrata. fltlafleelraa 1 c:Ofttül"ll •• :t.,.t.,.HM h .,. .... 

for- •- •1a eatUalectola. 

hl"-'lr&fa ~ice - 0t1 11..:..-..t" c-r•atõrl- lo 

o:-rl_..,ta llaa• .... ,.q:a.., llla - trata aata arUao III.,.. ficar at'-

•u- fll _ ..... ••r ... te 11 Clllll) .., .. , à <liw .. lclo <la fi..:ai:L-

:IIIclo, .,..,.,ca .. c_.._t•a lle .. acalhi-ta ••• c-tria .. tc;ae., ,.., 

.. iltftoCU• .., ,..,lach -rq.tic:La e •• "'"taclo •• M'I'Y:I.c-. -

•- flCar • .,._..,.._ 1111 ........ """""te H ctrtnta) """• "" for

- ... t.aelacllla " r..-1-ta. 

M••• ,..,.,rta. ar"rec:Mar a ff.KaU:tar a arr.cu.clo • tK rece

Üot-.tM IIII c-Jriklc:5ea e lll~la'r..::eltaa ,.,..,llltll neata lort, 

._ c- .,,._ a re•..:u.va c.-ranca e uUcar •• aa~>e&t!l. are

vlataa •• f'ar• eatU.IIIUIIa " r~~Pl-ta. 

• 1• - III t.o:;..,u.,.. à ...... u~:~• Sac:l.a1 a a.-z .,. 

c•tM:I..:LU .... III -r-a, lllh ,.,...,.IIICetllll. •ara· ..... efeito o 

•t.•-t• - ..-u.- 11' • •• ._ cuuo ~11.1. uc ... olo c*>"ll&'ll.., 

I d - • .. ,....,, o .,.,..,.,Mr •• 4rel" ...a>uc- •• 

Ml!l~tl.tncle •&.-.t& • IM:Lreta, • ....,....,. •• I'Tevl•fncaa Social. 

-.ãrt• • • ll.,i,..,t• •• _,. ..... H.u.t•ach ..,.tra·J•dlc:Lal s.lo 

.,.,., •• ,... a ••U•Ír t.._ " •ac_t_ 1 li""" re\.-:1_ .. ,.. c- •• 

• • - oc ... ,..,.. r.-caaa .. _ .. acl• •• -~-

ll~t• • h .... _ ... - ... •r-tac .. 'lleUc:l.ente, a seeurt'lla-

H :lect.al ~. - •r•Jai- •• .,.,...u,...,.. 'I:Diwt. 111acr.-r <111 

of:leia :I.•M"t&.et.a - r•llta ,_,,., <:.,._.• .. _,.,.. - .., ..., ... 
,..,.. • ..... •• .,,_ .. e..tr11rt.a, 

• 41 - • holt• •• ,,._ rq111ar • ...,_u..... • 
_t.,.u· "" .. t11rt.H ........ "'• __ .. H otra •• cenatra;le ct• 

Yil ...... MI" •UN ... u.te c111ca1• •• .......,...., ................. , .. ,_ 

pon:t.•al l "'" c:•atr•i'lla, c:....,H - •r•hltt11ru, •- •• .-ra • ..... 

lnal.,.ta · aatlln't.Pita• -r• w tor~ feita -t-• e ...... , .... 

-u· 11'•1• ........ a IaM Mrt.sMa. ""' lhe ...-4• Hc:it• al"ar 

_, .... ,._ ........ tflt.f' H recoa\t.t-ta, nua••· •la .-t.rct-t• 

r_d.,.1 ·Hl& l..,....tiiH::Ia - Mi- H rec.wr - &rrec .. _ -

.. _ ..... c ....... ••..-os~:• ·-~· ol.el. 

1 d - .... ne ....- •a eacru .. racle c.-t~U e •• 

-~- •tre <hc-t• 'lia .. ,.....,, a UacaH.XIe c:-•tatar - a 

cDfl~a~Uilla•• .... ra,iatra • -t.-'11 raal .. r-•cl• •- ar 

turaol" • .... MrYtc•• •• fat•r•-"• 1 .. l~~otl'•, _..... ........... 

,.., afuu:le l,.oiJ.reta •• •a c:Dfttr:l.....,iCIIIIa ellti-ate ....,,,.., 

..... t' 21 - o c ...... lfM:L•d ... .....,,.,... MI::Lal 

,..,.. .... ,. ••t,...ar c-•tiiOCt• ••r• u_..u....:le • ....,«MS4 .. ••• t-· 

tru ... ,, ... • -• - ref•r• • ,,..,.~. .. PI N ... ,.,.....,,. oM&oie,.. artt .. 

11 ••ata 111 . 

•• ,. (lt-"taJ lllllt,s a c:-t•r .., lllata 'lia •r-1.-c:le -•• lei, 

,..,. rec:eU.II-to • .... ,...,,.... a.cn1 ._ ••1-•• w..•- a 

c tal ., . ...,tras l-"t&nc:las .... l'ftol•t. ... aaa .__ toi'Wrtas terSo 

llal-.at .. ll-- -tar:l.....te. - carát- &f'r•t ......... l, atlll a 

llata llo •aa-to, llle a.,or ... c:- - n-Ulllrl" a4et ...... •ara e\ trt• 

• 
"'•""•'•'• u..tc:• • a .e .. u.a.cs. _.-t""t• •• ..... 

trata o c-t •••t• artll" ..,.. .. c~ .... Nl' III:La ... atr-. •-

- "01' ~-- - i..-t.c .... ..,.,. IIMC. lia T- .. t....-lal hllrta CTDI 

o:rUlllr1o •• c: ..... lho lllac:l.-•1 ooll .... rt'llaH S.Ci&l, ,. .... tra t•lii:L

c:MI.,. •• :l.t>fh~~:S• olt.llr:l.a. 

U•Q rT deata lei, IXCI'tO -to h aUMH •e- e - .. ~ •• lac::L .. I, 

acar'r...ta -na wr:l.ll-), •• acaetlia c• .. -tÁat ... ""'caMnte. 

-.Uc:lli-t.a .... .,... .,. _, .... •t-u._.. ~·,•-.. atot a •••• .. 

••••..,••· '"""l'fl""'•-t• H ...-:ancacs., 

I - H1l t .. t .. te •- c ... te) &G&r• •• c-tr:lhlclea ... 

atraao, .,.choi••• •• cnc:oootuas .._ _, ......... llac:lusi .... - •

MsUcaa, • •• 'llecorreftt,.. •• • ......,...-ele ft ,..... trata • :l.~t<:ti.O Ilt 

U - 3U: ctrtnta .- c~ntol ...... " 'lloHIUn ••-

Ul - 6.S c ... a ... ta .,..,. c ... t•l aelor• as c ... tri--

ca... deso:ont.,.a• <los .-,.., • ._, illcl<~•t .... - ....,.ttC'l'S, 1 •• ,.,..· 

cor.r•ntes •• .... 11-rQaC'Io de ...,.. trata o anca .. IV <lo arÜ" tt .....,. 

ta h·l. 

d1acont•••• lllos .-r•••dDS. il'c1..s .... oa , ...... "te-. • •• Mcorr-

tes da syB•r.,aclo di ot\11 trata • IIIOC:Lao Jll H art.:l.•o U •nt••1ei • 

11'1~ ... ,..dal't.-t. •o ol:luoato no uUJO 3a d .. U lei. 
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)-t• A aa CWitl''ll":l.~ tratMaa fl8 ,.,.,.,1ra'fo anton·~•r •le tt

...,. ... ,~ PeceU.:t.oln. 

,.,., , Zl - Jll*",...t•••t• -. -na varJi-1 •• ar-

ti" .,.,.,.,_, ... ,._,..., H •l- olll'otlho 0• ••h f•Jta * c-r:t.-

.... ,~ .. ~..:.., ....... u .. ~ ... , ••••• 1- .. -· .. •• (-

.... c.,.,., - ... - ~le. &alf;111 .... _.,.. • _, ... ~ • -...u. 

ateall••• -tart-te 

te ............... i .. a .... ,. lort ... -u· ..... 1 .... 1 ... -trata C' 

aru" 14 .... ,. le.&.- .lu•., ..... a-- rotfH• lo-.iru .. -;... 
t ... :t..... .,_- _.,. ..... u .. 1rwt.f:aa -.t• lei.,........._.,.. ,..,. 

""'" - lk'l'• ,., .. ,.,. •-unue • :teautcS. •• D1Ytola .,.,r_ .... h

, .... u.- ~u1. 

at'tlae - 0118 t"U•Ie eara e ............ loch\, ,. ... ,. •- ·- ,.,. .. 

n~r.-r- .... 5 .... ..-t-te l .. al, J.r- .. Jvj'- a c .............. oli• 

• ti' • IA ...... :!.,__ leciel ...... , Ut .. <lia .. ilo:PI' I 

c•r•c• •• ol:h•llll• ,..,.,.., ar- • •r-': ... t• •• titale •- .. aa• 

.... u.a - - u .. ,.._ .. , ftculll• • ...-tr.t ... te, tenat~• - • H• 

"''. 37 - a callr-• .lo>MIIldal .. t•wt"'u• ....,.,,. 

.,.._,..,._ Seo::ial - .. ,. ... _,... .... sh I_I_M...__.._ 

,~~.,..,. ' ... u ... ....,, ... , ... u--. ... Jw-1..,.. • ~._ • .....,._ •• 

t*:t•• .nUIIt• •rn:at*i• .......... _,_ "'- ~~- .._ •• 

, .. ,... • r-t.~• ,. ..,_:I..,.. a-tal. lac.-r...., at:: Ctrftar 

- ... ,.,.,, ...... ~ ... ..,_ .. c:rt• .. ...........,~,.··· ., .. 

•• , ......... u..,. f-1••1 c•'-•• - "'- _..,, • Pl'ecatWi• 

,._,,. * • nriatas c:~ ... 

... , . - - ..... u ..... _, .. ,_, ..... n..c ........... . 
•• c ... trtiM:l&S. - •trw •••tiM:Ia "-"iola • ..,_,,...... a.c:tal e 

arrH•IUI• "- .,.....,..,.. .. ,.. ,..Ue.. c-a:r.ta:t cri• ole ur.

.,.rtacS. t ..... ua. -(-1 .. ,. __ H 1ft .... l .. ,_,_......_ 

-1-t• r...-.t-:aa a t:ltlliilar ft ur .. :ltolfi•i-lo • Cirftar, 

o __.,. ft c••U,. •• a4allt:l.tr-cle .. _,......_ •lfti-. • .lo 

aeUIIIãrloo, -.«ia • 1Molstr:ta • • ..ac:ae caU~• - ••JitKt•• ola ... , .... -.. ·-· 
... r,arafa V.. ice - C..at ltai ,...._ C li' :I.- ,.. ur.

prtac:a..-w.lll,..:lta a cGAt•iltlnC .... ,_, ....... ,.,.. .. ~ a c--

la -n• wuc- - l•fT"a.cS. ..., c.a ... tt.l-~• ._. .. ..,..,. 
-tfta~ta.•..-cn4o .,.,,,atHI• • .. ,..nU•.,.~•••·•~• ...._ 

., .. ...._._.. .. ,. rawiatc .. n. ....,.,,..,.. leclal • a 11arUr <lo 

,. .. ._, ...... .:-t. _. w -...&r 6 r•-'•Uiel 

111r1:. ... - a. .-&~~aet,....,... 4c aMtu•la• • ,_,..._ 

,.... ~. Ct'leiM a _....._ -·· ............. , ......... JKI.-

flllk• • ~ - ......u ..... ~., •• - c.t ..... .. 

U.&le, ._ Cat.._, M at'llll:rtte ,.._., •"" .._,•'--'•• ,... • 

..._.,_ • ._ .. U ••• • M Ctrs.ta, caa... ........ n.a .. ta liM 

~ ..... '*- ....... I..._. ..... -···· , __ ............ . 
"I!' , • .._. "'• ~,..,..-ta. rac-. .. .,. • ..,.,,. k 

.....,, .... • ..,. .... ••· • .. _... ... ..-ta ..... • "" ...,._ 
' t.-··· ......... ., ... ~ ....... 

Art-. lt • 1 Wlatat.,.~a a rr•at .. • • .......,UIItc&• 

a.c&al ·-· .... •• lt't•atra!-'•• Uats ................ - .,_ .......... • ..._UNe Í.aat .... u. Nlat*t• ctrc.at-u.. 
... ....._ ...... .., ... u ..... , .............. ""' • _..._ •• 

--·li(wtols. 

• •• ... • rel•t•t• • - • ......... • c.- ...ee ar~ 
... ..... • ................ __ a-e ............ "' .......... ~ ........ .........._ .................. -...... -............... , . 
ma • ._..,.. .... _._......, ... ,..,.,_ lil.rfta • P~Lret~• 

-•• ade. -. ,...a.e ....... lkHo cwt•••,. ._t•r• lie Utr 

.... ._ ... cwt ... ial ........................ - ---- ft-

............... ..a • ..,. .. füls • • 111 • artt.ea , .. •• e.aautu

•• ,.....,..i _.._ Let .. ,. .nt .... c..._,.. • t'NI. 

................... ,.~u.. ••• ~ .. .... 
c&al tua ........... • ntaltea- _. .. c..-......_ .... ... 
._,. • -lciHJ.s .,.,.. M-a. ...... , ......... ,... ...,..._, •• 
.... _ .......... - art'" ..... Lei .. '·"'· ...... -... ... .... 

"'"·· ... _,.'"' ..................... ,,..._· 
........ ._ ........ ut ................. ~ .. --- --. ..... _. .............. , .. .,_, ... ,_...,.- ...... .......... ~ ......................................... . 
_. ............. ~, . 

............... - • .......... ,.,... ...... w11111'11i..,.. 

•• flel ~ - ....... -· art .... . 

.,.... e _. ...... - cNII&t• ,_,..,..,_ • .,. _.. • nrtata) -·--
r .. • .... :a_. .. , ct.a .. ~ .......... , .... •-•• " 

... • u~tate .....,.aa-tet aMe ...at&t.U:A, 

ll - - .... - ... - ,_ ~' .. "'... • ... .... 

... ,.._. _ ..... - ""''• ·-·· • ....., ......... ertHitt• -

·-·---~·· 
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l"arll.arafo .;..u:e. "" '-t•ratiU• leclal -ca enlfe • 

1111"alte ._ ...,,. ... , r.c..,_ ••c.,atUIIU crHU" 110'-ieftt.ell •• 

11r1:, .. - O llll"•tto M c•rU" .., •.c...., •-u~~-

lloiallice - ••rUcular, llo :Lnta:Lro t11or do tloc-to c-rHatórta 

11<1 :a....,oeuthcia <la llébtto, baat1o11llo a r•t•rhc:a.a ao .... n.&-e .. o ec 

aer)a, llata 11• •••••lo • ,.,..,,..tio àoc., .... to c-rNat(·rlo • 111Do• 

cu• ...,,<lllaa • ...... .toih* ._tat o...a~ - M ctt"tatat ...... I .... - o 41oC,.~t• c-r•at-..te •• '"'••tttbch •• 

...... • • ..,... ... a -.S. * •taUa !'• 111 .. U .. 

.,...,.,. c• a ....,.,11 ... a...:tal a ...,,_,. Ut•••· 

IWt. .. ~ • ••aua -.:-to -rellatWto H t..

•t..-:&c._ · ... 441tue. .__se. Mia ..._.,..,... see&al, - .. ,.,"". 

'"c-. ,..........,.., ...... a <iltwe~~to .. ""..,.1-te: ,. ___ _ 
•• - ~ ....... c• • ...,.,. Nloltca a .. r•••

_,,. fr ._.,..._. • ll.llndl- fhe.l .. c...,..t.Ucto •-••UIIIo .... 

•• - &h ...... - --.:s. ............ th•••· .. 

._ UoiloN-1 - lllrelte a ••• f'tllatt ... 

ct .. att~ • -•la, a .,..,...,.... th•••· •• 
.... ....,, ... -•• _...,.,. a c.o a .......... ,..,, .. au.1 .. • ,.,~ 

......... •U c,..., .... , t~e.,.«Ma • au- ..... -.e• ..,.,u..ec ··-... ~ 
n - ........... eu. ,,_,_ta. - ..... M"'-"la. 1t: 

at:a "'lati- a M&-. • ....-.:• •• ~&tal • ta,._ ..-&.,.._.1, ,..,. 

MC&. •• c.atal .-aa1, caele t.tal • ••rc&alo t,....fw-.clll, • 

lbd:l.fiCIII • • ....,. • IIIC..,...,.. c-ct•l • cawu, 

•• .. ...,..._... •• nrt• •• .,_,.,.lcllle • .,._ta~ 
ca. H ~•· .. ,,. --•- .. ,.__.. ,., .. , ....... ,, •

•~- tr....,Uo&wta. 

11 • ,.. -r&.tVllo, _.._ tiata • ,_Utca. • 

,.. ...... --~ct..-1. _.... __ _..._.._"",.._"' • 

'"'-*•· -•- - •- •• .._, .. n: ,.. lll't'l .. ., -... tin. 

... -·--4·~ ..... -" ........... -
....... .. t"el..:le a , .... • ,....,.._, .. , ftt .. ,.s_... • 
... ,.. ... ................ 4 .......... t~ ... ·-· - - --

_.,..., ....,..,.,... • .......... ._f.al 1 l&ra'lte • ........ • 

-·--- 4A'ltl _ ... ~~·· 

t • • a...- ..... uthc\1 • _.ata. ~ 
.. ,.,.,... _._m..,., .................. .-.: ... -~.._ .... 
,..._ ....... a.i .. - ...... "' .... -··· .. ~-

•<Hotta .-Narll. Hr a~resenta<lo 110r c6JI.u. M&tlfttica<la. llllllllftiMII a 

&ftlllicuh •• aua Unall••••· e..cato 110 c- llle 101ct- II llleata ar-

u ... 

1 ,. • O •rua •• ..,.UIIIalle lia lllacl.lllflta c-r•at"'" 

ria 11 :t.lll•tathocla •• lllohUa of III~: 3 ctrh) ---. clllfttU" •• ••ta 

a~ a lawat ..... a - an111atura llla lflatr-ta. ato -

canatttuol rrtlftcacla, ratlflcaclo (101 lf•tl~lo •• 

111 a CIIOIItitaiclo IIII' aarantlla •ara COIICeaalo •• crof

•na """'''' .. :..,.,. ... .,. wa• _.,h,.,.dea, ,...,. u•atltuicro •• 

erHue JIÚIIUca ea tot'i.,..., ••••• - n :Ofltr:llhatrot... r•••rtloa 

"" tflci ... 1 • u aa crua• a ... ta t•t, "lo -~- .. .__ .. _ .. 

1111r.t" ""'• roteelhi-ta •• cOIItr:Uo•iCh• ••r• a wa "'""elo ••-

c;) 1 a...,.bacle Jlt'I'Yiata ... l11CILC8 tl C"'t• art:I..O, 

r•tatt..,. e 1.-...1 eu.,ta Cllflltr...clo t..V.a .a141o c~ctuUa '"t•s •• U 

•• .. _. ... •• nu. 

1 ,.. - o canllll&alne allaulrtftta' •• ual4.Us i_,..tU'~ 

rha •• G~tra c. c•struclo c.lvU "~ il<car•-••• 11a. lo,_ •• UIL ,.. 

4.S.:t., •• t• •• ,.....,. ... •• 1'1'64, ,.,., .. , .-t ... •oc:t-t• c-ralla

t ... t.e •• ln...tstiMta •• lllti!Ue, ,...,. • ..,.. c-r- • "'--"t• llhls 

c-tf'i..,.lc ... ""lat:l.,...s .. - .... t•M•• na , ... _ ntiiHtteclllla .. rt-

,..to n• art:t.11 a~~tart.el'. -o ....., r.,tstre. ICII't'eteril • ,...,. __ 

IIUllaU • ,,..tr-to, .-1111 o ate fl•lo ''"• tMM " ef•t.tn. 

• 11 - " ...... taallll• Sacllst ~ ,;t;.:,v-ir .. ln.tr.

.... t• .... ,..,....,.. •• ,..,._ •• 1~1stlac::ia .. 16Ua, ••n lar •t.·· 
t-.cle -. ~&tor ll.nr a tawst•r• :t...._.,.•ent-t• .. ..,. Ullllfo••cle. 

,._.., -• fl- .,...,.,. .... • ""~• • aaJp af.,.acilllas ••rantl" 

1 d- o '-rvll.-, e .....,...t,.rte ft .Jaatto:a • a s~t

tDI"tlll..,. - ,...,._ - lefrt.._f.,_ 1 •t-•t• - .. u .. 44 lllnta l•i 

IIICDI"t' .... •tta •HcUa III ·-- nt ...... IK'l- - art&ae 64 ... ta 

1•1• - t~r•~•~n •• r ... lllll ... ihiA<I" a<~elllt•trstt..,. • •anal cut..... 
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~:i:TUI..D Xtt 

I - ai-lt•,.••-"•• o:- a 1nSC.>'io;lo. resiatr<:> .,.. 

-'1.--"'"' ofc ato o::on•titlat:L.,.. "" J"nta c-.-~'1.&1. •• for o caaa, 

no •razo •• 31- ctf'inta) <I:Loa c;Dflt•ll.,. ofo tn:(cio ofe ..,,..,. ati ... l<llaeca, 

.. .,.do nlo s~elto• a hiUitt'o <lo eo..!f'Cto, 

'I li - I"-..-•cftt-IOt• tiiD tiUOIMtO fll'ate artt10o 

s.nu.-Uaole Soe'al •rocn..,.a à .. trítl&l&, 

at otc of~t:iD, -..anilo ocorre o-aa.So •• c.r•••• 

li) a od:l.lllo ofe ollra <11' c..,atrud'o etYal. 

Id-A wn'l.•••• .. trlcuhda na for .. .., inc:Lao l! r 

do I 112 tl~t• utl" rec•• ua -e.rtlUcado de &tdcula- c

nu-t-o cs•aatral bMI.Co, H carátcr ••raan ... te. 

• 32 -ti do ·-·i .... to lllo lh.-oata,,.. il'lc::Lt.o n 

<!IHte art:L•o• au.Jeita • r...-a ... t !' -tu "" foro& catUeh•cUIIo 

fiO art uo a.t llle-t~ta lt:i. 

I 41l- O ~arta-to Mac;j;...,al de ~datro IID Co-tr

c::Lo <DMJcC) c a ....... riiiUc $0C:lal sr-rio o i.nterc&•~o ~• :l.flfa .. -

.... ,__, vJ.aaftlfo a at•Ji.Jtcu:lo e •toilluclo lfn nwect:Lvo. nr•n-

"'''. •• - O cr-.ll.to r•I•Uvo • contrit•u:Lc~. cotas 

e Tnfii'Ct:l._. alf:Lc:Lona:Ls oo.a acr.tac:l- lfe -~-r ,..,,.,.,.lt:n arri'Ca· 

lfalllos ,ela ~o&T:I.Ifalflt lociat. ~~- e- • atuaUa.ch -•tãrl• • os 

Jura.: •• -"•• e.tlo suJeitos., ..os , .. oc .. sos •• ta1ftu:ta, c-~r••· 

ta - -=--.... •• eTelll ... .-., •• •t-tca.. atl..-t .. - ert:tlttM 

llla IMJ.S.o ... IIIII&:La .... .,.,, .... .,._. 

hrli•rafo .;,.ice - III ... ur:LliiHe lec:l.at rdvtalflcar,, 

:Lnd.,...,.lfltftt-te •• hUl Utaclo c- cretlora, DS .,.lorn lfe..: ... t•

"" ,., .. e•re•a •• ..... _,. ... , .. • a1néa 1'11• T-.:e1hilfos. 

U - tlar - atTia.ú.r c-t• - ,..rticU•~Io ,..,. lu

"' sõct....-c~iata. clir•Uo .... -tro -r• N ..,.,h •liritentl'. 

fl..cat <><.< con-lti...o, al.nda -• a Utulo ee adianta...,to. 

hr&tr•ro ÚOI:I.co - A t•hacla ao tl.,.•to .... te art:t.• 

•" •uJelta o '""_,,.,., jl, -..H• •• s.• (c:l."~ ... ta .... e .... t•• tlu. 

Art. 52 - I":Lca :Lso:Ma das cgntr>b<ncllo:a 41t ~~~• tra• 

t,.. os artl!ICIS 19 • i!a desta lei a cnt l4ade bc!lcfl.ccnte de ••••s

tlncu. aoc:a.al ..,. ata,...a oa ae1u.1ntcs rc-lsUoa. 

II · aeja aortaoora do cut:Lhcado de E"ti4a01t de 

F' 1ns F 1 1antrÓOIIC~K. far.,ltcUio aelo Conaelho MactOflal de Serv1co So-

III - •"o•ova • •••••tf.,ct• SGC>al loen•Uce<~tc, u•
clu.a•"• ecl.,c.:t.c•onal • de saUd•, • _.,.,,..,., >dGS<J$, e><c•Pc>Gna:~. .. e 

IV - nlo aerceb•• """' d, ... ,.,.,tcs. •ÕC>o•. cOfltr>

llu.antes • llenf••to1'f''l., reeunc .. açlo e ftlo usufru•• var.t••.,. ... ou bo:--

v - dcst>n!', no •ín•-· a totdlaade <h. pareei• d~ 

contrtbu~çlo doto art1110S t9 c z• .sesta IC'> •ara a """">dincJ.a So-

ten"•• ,...,aon&ll4adc ;lur~llltc• aro!.rta, -•.., 11s1llllas ctareta ou 111• 

dt.reta .. nte la re-erornte. 

dine•• So<.>al, ..,,.. '""" o •r:a•a llllc a. ttrtftta> dta• a•r• o r•co,..•or

c•••ftto da '""""'"' •••Rindo " eonr d•l• no H• ...., • .,,.,, •. 

• 3St -A'"'''"""" tsent• dC'ver~ ••rc-ntar, a cada 

ttrl!sl •n~, jl, Prcv><llncu. soc~•l, o t;ertihcado 41t ~"•n• ,-, 

.,ic.,.. <lo c-•elho nac>Oft•l de ScrY>C:O Soc••l• ••t•ndo .,.,..· 
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""t :;3 - A tran•f•rét>c:~• GP rec:ur-.os to Fun•o u 

P•rttcs••c:Jo aa• E~tatn • te Dtstuto F•••••l • fl'>E • •o Fuftco u 

,..,.tic:u•c:lo t<111 Mo..unci•to• • FNI ~ C:OfOttc•-••• la rc, .. lartdatl' ~~ 

art :1"4 - O T•aouro N~i-•1 ~·- cotec•• ;. d1WO'Io1-

cil:o <I• s ...... ,aaa• 5oçt:r.L lo conta ae llotac:iS<ra ••dt>•a•• con•a•"•"•• 

rta•flaitu • a ••nutcnclo 111 •••~u•ta.cflto ao• •ncar,.,. retacaOfta• 

do• ao• t•n•fictiK COIIC•dl•o• aow •ervt•or•• da Un>lo I' ri'NCC:tl-1 

Art. 5:5 - a aru:c:•••cllo 11• r•c•Ua • o ••••-"ta •o• 

~~~nearsCK •• ktlurt•••• lkH;;tllll •llo ••aU:!a•o. atravéa da r••• laanc11o

rta - •or G4oltraa for•••• nCK t•r- I' cOI'•u:le• -•-.. o• aelc 
I 
C.Hlho Madllftal •• ktlu.rl,..t• Socul. 

""'''rafa Úfllca • Os r~~eursc•• ol:r. klvrto••• ~lal 

sei"IO ce .. traU:t•._ - iloaftCO .. tat•l fettrllll - tlllftha .... .,,f,.cu• 

•• t .. o • P'aas. 

dl'•t:L,.arllo ftO -~~~~- lH Ctt& •or c .. tol ••• •uaa r•c•ltaa orca..,• 

t'rtaa •ara o Si•t••• Úfltce •• Sao.i.t•. 

Tli:TULO "'ti 

#lrt. '7 - o eon ... tho tlaci.Ciftal •• k1urn:r.o1c Soc:ut 

••r' 1.n•talaolo no •r•.:o d• •• hlltt..,tal <!:Lato a.a<k a •r..,.hac.lo 

llrt. '5a - l:ft•PtO 11lo ••t h••- fuftcionl'holo .,. cDft• 

••lho• -tortnto •• •• torata • lncieo :v O!lo art:Lto ..ri lllnta l•i. 

aa ,._•cha ·- .,.,. ..... ,.tantea tlltote•·-r11o f•Ua "t:lo e-•lha lta• 

Clllftai III• s... .. rtt••• Soc:t.al. 

,. .. ,. 5t' • o.. are-tos ••• •••~• ~ur.:.u.:•to llle c.1• 

reUa pU..ltca e ••• •nt:l.lllaiiiH •• alll•t,.aatracil:o .... u.:a \ftllllreta 111.-

c_,,,,.,. •• lllotaci5rii!IIIR .. sárla• "" ••a._..to ,.,. cont.,:t.but

.:i!lea llla s ... urul••• lloc;:t.at, ... -odo .. a•••turar a """ ...... lar h .... t-

llacla ••ntro do e,..rc:icto, 

,.,t 6• • a.. •razot. •• •r~:scrtclo llle ""'" I<>:I'S a 

Utulio -hc•-• à ksurataoe lkK:>al. ••st.alvado" du,os~o no ar-

tUO .... dest• IIII 11 na Lcl olc ..... eflíc:IOS ola .. r.Y1dfnc1• 5ocaal, 

..,., 11111' r•ue1to ii ~r•sc,.tclo •c illlllleficto, 

""""'''•'• Úllluo • "" .,,,..t.,.. •• rec.olha .. ,.to 1114111• 

v:t.•o. •• CDfttr:t.•ll:t.Cks alo rnt1t"~••• •tiUII11"'a41aa ""'"•tartaaente 

oaclo desta lei, o Truou.nal di' Co11t•• da Unilo a•··•••,.tará o,..,,...,;. 

taoo "'" ••••Utoru da• conta~ do Su.tl:•a Nac10110al de ...... vidin~la So-

•••• re•oatada .., ••rcetas "'"•••· ••• •r•J .. í:r.o da c;010tr;o"'~"" •• 

trtota o :r.rt. ' ' llest• lei totraves oe aotaclo •rdt>rla ;nctuioa 

no Ofc•..,nto f'I"LCal, 

••••u e abri•••• " •••c""''' III• ,...,,..,.elo •••• aco• ••suraclo• • 

..... •••vac:co. 1-ort,ncia •ro.,•n\ent.: de •ív:Ld• ou ••••""••l,.h<ltoolc 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8: 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 161 • de 
1992. de autoria do Senador Julahy Maga
lhães, que dispõe sobre o tratamento tributá
rio aplicável aos bens produzidos no Brasil e 
destinados à pesquisa científica e tecnológica. 

Nos termos do Parecer n" 213 da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, e do § 12 do art 
334 do Regimento Interno, a· Presidência declara 
prejudicada a matéria. . 

O projeto vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto arquivado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"-161, DE 1992 

Dispõe sobre o tratamento tributário 
aplicável aos bens produzidos no Brasil e 
destinados à pesquisa cientifica e tecno
lógica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 São isentas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados as aquisições de máquinas, equipa
mentos, aparelhos e instn.mentos, bem como suas 
partes e peças de reposição, a::essórios, matériaYpri
mas e proá.dos iltermediários, falricOOos no País e des
tinados à pesquisa científica e tecnológica nacional. 

Parágrafo único. São asseguradas a manuten
ção e a utilização do crédito do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - IPI a matérias-primas, pro
dutos intermediários e demais insumos empregados 
na industrialização dos bens de que trata este artigo. 

Art 2" São isentas do Imposto de Importação e 
do lll)posto sobre Produtos Industrializados as im
portações de matéria-prima, palies, peças e demais 
insumos necessários à produção, pela indústria na
cional. dos bens referidos no art 1•. 

Art 3º- O disposto nesta Lei se aplica somente 
às aquisições reaiizadas pelo Conselho Nacional de 
DesenvolVimento Científico e Tecnológico - CNPq, e 
por entidades sem fins lucrativos ativas no fomento, 
na coordenação ou na execução de pesquisa cientí
fica e tecnológica ou de ensino, devidamente cre
denciadas pelo CNPq. 

Art 42 As operações mencionadas nos artigos 
12: e-22 desta iei estão sujeitas ao iimite glõbal anüal 
a que se refere o art. 2" da Lei n" 8.01 O, de 29 de 
março de 1990, aplicando-se às mesmas a sistemá
tica e procedimentos ali estabelecidos. 

Art. 5" Esta Lei entra em vigor na oata ae sua 
ptblicação. 

Art. 6"- Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR PRESIDENTE (José Samey) - Volta-se à 

lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli

cy. S. Ex• dispõe de 50 minutos, como primeiro ora
dor inscrito depois da Ordem do Dia. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP)- Agrade
ço, Sr. Presidente, mas já usei o suficiente da pala
vra hoje. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa , 
agradece. · 

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. 
(Pausa.) 

S. Ex' declina da palavra. 
Corcedci a palavra oo Senador Sebastião Rocha. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, no dia 11 de 
abril do correnfe ano, fiz um discurso da tribuna des
ta Casa a respeito do Projeto Sivam. Dizia eu, na
quela oportunidade, da preocupação que tinha com 
relação as denúncias de irregularidades que circun
davam esse projeto, as quais foram publicadas na 
imprensa. 

Fiz apelos a esta Casa no sentido de que o Se
nado reformulasse a decisão tomada em 21 de de
zembro de 1994 quando aprovou as resoluções que 
autorizavam a União a contrair os empréstimos para 
financiamento dos equipamentos do Sivam. 

Naquela época, já se colocava sob suspeição a 
Raytheon, e o Deputado Arlindo Chinaglia do PT 
apresentava documentação provando irregularida-· 
des dentro da Esca. o que levou a empresa a ser 
afastada do Projeto. 

Hoje, o assunto toma conta de novo da impren
sa nacional e dos debates nesta Casa e na Câmara 
dos Deputados, desta vez, parece-me, com denún
cias mais consistentes. 

- A forrna como as informações foram obtidas -
claro - tem de ser contestada porque o "grampo" de 
telefonemas não deve ser usado rotineiramente no 
nosso País. Esse procedimento foi muto utilizado na 
época da ditadura, que nós já aposentamos há bas
tante tempo. 

Lances de espionagem internacional e nacional 
também envolvem o projeto. TIVemos a atuação da 
CIA e- agora- da Polícia federaL f'or_salicitação de 
quem a Polícia Federal grampeou o telefone? De 

-Graziano? De empresários interessados ou contrá-
rios ao projeto? De políticos? 
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O juiz que autorizou a colocação do grampo · a região amazónica e que dê segurança tan!o aos 
pela Polícia Federal reconhece que pode ter havido aeronautas quanto aos passageiros. Essa é uma ne-
má fé nessa questão, pois lhe solicitaram autoriza- cessidade premente da Amazônia. e eu, nesta Casa. 
ção para investigar tráfico de drogas quando, na ver- não poderia deixar de reconhecer isso, nem de fazer 
dade, estavam cjuerendo investigar tráfico de in- este apelo ao Governo Federal para que envide to-
fluência • dos os esforços no sentido de satisfazer essa necas-

Queria separar essa questão do Sivam em duas sidade dos habitantes da Amazônia e de IOdo o 
partes: una técnica e olb'a polftica, de natureza mais País. 
investigatória, haja vista esse clima de deniÍlcias que A afirmativa de que o Sivam garantiria a segu-
paira de novo sobre todos a::Jii no nosso País. rança nacional já foi contestada várias vezes, por di-

A parte técnica já foi suficientemente contes!- versas teses, inclusive, a de que não houve sigilo 
ada por vários Parlamentares e, agora, com vee- nenhum na escolha da empresa Vários países e vá-
mência, pelo Rela!or do Projeto, Senador Gilber!o rias empresas tomaram conhecimen!o de todos os 
Miranda, que mudou de entendimen!o. detalhes do proje!o. Na realidade, isso jamais pode-

Na ocasião do meu discurso, em 11 de abril, o ria acontecer com um projeto que buscasse a garan-
Senador Gilberto Miranda colocava-se amplamente tia da segurança nacional. Foi dilO por altas autori-
favorável ao Projeto Sivam e questionava o meu dades americanas que os Estados Unidos estariam, 
pronunciamento. A mudança de posicionamento do de forma privilegiada, observando continuamente a 
nobre Rela!or da matéria é compreensível e visa, so- Amazônia 
bretudo, esclarecer o que hã sobre todas as denún- então, a ,tese da segurança nacional, para nós, 
cias feitas ao Projeto Sivam que estão aí. também, não se sustenta Igualmente não se sus-

0 Senador Gilber!o Miranda preocupou-se em tenta a tese de controle do tráfico de drogas e do 
elucidar essa questão do pon!o de vista !$:nico, pois contrabando, porque, se fôssemos criar um sistema 
analisou propostas de outros países e, in loco, co- · de satélites e de radares para controlar o tráfico de 
nheceu equipamen!os mais modernos, que teriam drogas e o contrabando, de armas e de outros aqui-
um cus!o muito menor para o Brasil. pamen!os, neste País, o primeiro local a ser moni!o-

As posições do Senador Gilberto Miranda têm rado seria, por exemplo, o Rio de Janeiro. E, naque-
que ser levadas a sério neste momen!o, mesmo que le Estado, não se instalou nenhum proje!o para mo-
eu reconheça que elas constituem uma mudança ra- nitorar, por meio de satélites ou de radares, o tráfico 
dical com relação à análise técnica do projeto. de drogas ou o contrabando de armas e de outros 

Na oportunidade daquele meu pronunciamen!o bens. 
nesta Casa, o Senador Gilber!o Miranda disse que A finalidade prãtica desse projeto, à qual acres-
tinha analisado profundamente todas as propostas e cen!o mais uma, seria a parte da monitoragem do. 
que a da Raytheon era a melhor, a mais adequada meio ambiente, das queimadas. etc. Mas, isso jã é 
para o nosso País. realizado por outros sistemas de satélites. Jã é pos-

Aínda do ponto de vista técnico, quero dizer sível acompanhar o desmatamenlo, as queimadas 
que a Amazônia necessita de um sistema eficiente na floresta amazónica sem necessidade de despesa 
de controle de tráfego aéreo. Posso falar peta Ama- adicional desse valor pelo Governo da União. 
zônia, porque nasci, moro e represento nesta Casa Apenas nesse campo básico da moniloragem 
um Estado da Amazônia, e a função de Senador da do tráfego aéreo é que se sustenta o Proje!o Sivam, 
República não pode me eximir de atender aos inte- e isso poderia ser feito a custo muito iniP,ior, na 
resses da Amazônia. base de US$400 milhões, no máximo, ov ·~~fa, US$1 

Estã demonstrado, nos documen!os apresenta- bilhão a menos do que estabelece o comrato de fi-
dos tan!o pelo Rela!or quanto pelas empresas que nanciamenlo que estã por ser assinado. 
concorreram junto com a Raytheon no processo de Do ponto de vista técnico, o Senado descum-
escolha da empresa fornecedora desses equipa- priu a Resolução 96/89, citada pelo próprio Senador 
men!os, que esse controle de tráfego aéreo poderia Gilber!o Miranda. S. Exª citou o art 14, e eu cito o 
ser feiro com equipamentos mais modernos e com art 11 da Resolução, como fiz no meu discurso de 
um cuslo muito inferior a esse do projeto Sivam, que 11 de abril, que impede a União de contrair emprés-
foi contratado na base de US$1,4 bilhão. timo de fornecedores de equipamen)os. · Portanto, 

Então, necessitamos claramente de um siste- como fornecedora, a Raytheon não poderia empres-
ma de controle de tráfego aéreo que monitorize toda tar recursos para o Brasil adquirir os equipamenlos 
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dela E o Senado autorizou isso no dia 21 de dezem- invocação da Amazônia, mais uma vez, poderá esta.-
bro de 1994. servindo para esconder interesses escu~os e ilícitos. 

Do ponto de vista técnico, o projeto pratica- A Amazônia é a menina dos olhos do Brasil e do 
mente não se sustenta Do ponto de vista político, mundo. Por isso seria necessária a moniloragem, 
outra questão investigatória o projeto também está tanto nacional quanto internacional, que é uma das 
sob intensà suspeição. É preciso que o Presidente justificativas para esse projeto. Aproveitando-se da 
da República tome muito cuidado. Sua Excelência situação, os adeptos das maracutaias estão deitan-
ainda vem defendendo o Projeto Sivam. Insisto: o do e rolando e, sobretudo, trazendo, no meu enten-
Govemo deve tomar muito cuidado, porque, se sus- dimenlo, prejuízo muito grande para a Amazônia e 
tentar a idéia de que o contrato deve ser assinado para o povo brasileiro. 
com a Raytheon e que ela deve fornecer os equipa- Continuo insistindo: necessitamos na Amazô-
menlos, não tenho nenhuma dúvida de que vai es- ~- - nia, nessa área do Sivam, simplesmente de controle 
tourar no Congresso Nacional uma CPI e muitas ca- eficiente do tráfego aéreo. 
beças vão rolar. O Sr. Adem ir Andrade- V. Ex• permite-me um 

As denúncias são muito graves e, de certa for- aparte? 
ma, consistentes. Volto a dizer que contesto a forma o SR. SEBASTIÃO ROCHA _ Concedo 0 
como foram obtidas e que esse alo deve merecer a aparte, com prazer, ao Senador Ademir Andrade. 
contestação de lodo o Senado. Todavia devido à 0 Sr. Ademir Andrade _ Senador Sebastião 
profundidade das denúncias e à consistência do ma-
terial obtido pela Polícia Federal, a que lodos nós te- Rocha, todos nós, da Amazônia entendemos o Pro-
mos direito de acesso, não tenho qualquer dúvida de jeto Sivam coriio uma necessidade. Ele é muito im-
que há elementos suficientes para a abertura de portante. Lembramos aqui um fato extremamente in-
uma CPI. Na Câmara, 0 PDT, por intermédio do seu teressante, mas dramático, de um boeing que saiu 

de Marabá, há cerca de 3 anos, com destino a Se-
Líder, Deputado Miro Teixeira, já se pronunciou fa- lém. ~0 piloto distraiu-se no momento em que 0 Bra-
voravelmente à CPI. Aqui no Senado, em reunião da 
Bancada, 0 meu Partido decidiu que também a sil jogava uma partida e, em vez de seguir o rumo 
apoiará. o PDT entende que já éXistem elementos norte, seguiu o rumo sul, numa diferença de 180 
suficiéntes para instaurar Comissão Parlamentar de graus. Passou 3 horas voando, sem encontrar Se-
Inquérito para proceder a uma profunda investigação lém, e o avião se espati{ol,l nas matas da Amazônia 
de tudo 0 que há por trás do Projeto Sivam. Nesse acidente morreram 15 pessoas e inúmeras fi

caram feridas. Isso demonstra a falta que fazem os 
radares, os meios de comunicação que permitissem 
ao piloto de um avião sofisticado como esse locali- . 
zar-5e. O piloto passou três horas sem saber onde 
estava e sem saber para onde ia Está claro que as 
grandes obras, as grandes realizações da nossa na
ção têm sido feitas, costumeiramente, por interesse 
dos fornecedores ou por interesse dos empreiteiros. 
São eles que idealizam e avaliam as obras. São eles 
também que, no final das contas, vão buscar os re
cursos para financiá-las. É o que está acontecendo 
no Projeto Sivam. É evidente que por aí passam as 
comissões, a córrupção, enfim, uma série de coisas. 
Se é fácil arrumar esse dinheiro, se é possfvel con
segui-lo emprestado a juros baixos, penso que o 
Projeto Sivam ainda deve ser realizado. No entanto, 
que houve irregularidade no processo, que o preço 
do projeto está muito acima do que poderia ser e 
que eSsas distorções precisam ser corrigidas é outro 
falo. Eu não diria que o Sivam é uma prioridade para 
a Amazônia. Se nós tivéssemos condições de arru
mar recursos a baixo custo, com juros baixos, para 
financiar obras da importância da Transarnazônica, 

Ontem à noite, no Jornal da Manchele, o jor
nalista Carlos Chagas fazia algumas indagações so
bre quem estaria por trás dessas denúncias de 
grampos de telefones. Falou de espionagem interna
cional, de espionagem nacional e levantou a hipóte
se de que contrabandistas e traficantes de droga po
deriam estar interessados na inviabilidade do proje
to. Falou também das maracutaias que estariam cir
cundando o Projeto Sivam. Não tenho dúvida de que 
o ponto fundamental disso tudo são as maracutaias. 
Isso está claro para lodos nós. Por isso, entendo ex
tremamente perigosa essa estratégia do Governo de 
continuar defendendo o Projeto Sivam, da forma 
como o está fazendo. 

Hoje conversei com algumas Lideranças do 
Governo e fiz um apelo a S. Ex% no sentido de en
contrarmos uma solução para esse problema Os 
Senadores da Amazônia - aqui estão os Senadores 
Ademir Andrade, Bernardo Cabral, Gilberto Miranda, 
e o Presidente desta Casa, que, embora represente 
o Estado do Amapá, é originário do Maranhão -têm 
grande responsabilidade no trato dessa questão. A 
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da Santarém-Cuiabá, da distribuição da energia da O Presidente se sente contente com as decisõ-
hidrelétrica de Tucuruí a toda a Região Norte, de um es que tomou, de afastar o Chefe do seu Cerimonial 
sistema de investimento que viesse a trazer o de- e de dem~ir, a pedido, o Ministro da Aeronáutica, 
senvolvimento com participação da população, evi- Brigadeiro Mauro Gandra Mas não estamos satisfei-
dente que isso seria uma prioridade absoluta para tos. Entendo que o Presidente da República deveria 
nós, em detrimento do Projeto Sivam, que viria tal- apoiar mais duas iniciativas fundamentais nessa 
vez em décimo lugar entre as prioridades da Amazô- questão do Sivam. A primeira, seria a suspensão de 
nia. Se o dinheiro está fácil, entretanto,- e só está qualquer ação concreta no sentido de levar adiante 
fácil para esse tipo de investimento - que se faça ve-- ~ assinaturas de contratos com relação ao Sivam e, 
rificação e que se consiga esse dinheiro. Precisa- sobretudo, com relação à Raytheon, enquanto esse 
mos realmente, no Senado, fazer a C PI. O Partido assunto não se esclareça a contanto. 
Socialista Brasileiro entende que estamos perdendo Segundo, apoiar a CPI, pois o Presidente da 
tempo em discussões, pois devemos chegar à CPI. República, o ex-senador Fernando Henrique Cardo-
Um jornal de Minas Gerais, hoje, traz manchetes es- so, sempre defendeu a moralidade e a legalidade. 
candalosas, apresentando o furo. Creio que os ou- Sua Excelência e o seu Partido, como um todo, 
tros jornais do Brasil, amanhã, trarão fatos novos. sempre foram defensores árduos de que as denún-
Quero somar-me a V. Exª quanto à posição do Se- c ias devam ser sempre esciarecidas. 
nadar Gilberto Miranda, que, há cerca de três me- O Presidente da República, no entanto, omite-
ses, era amplamente favorável e um defensor intran- se no momento da discussão dessa CP I. Ele está 
sigente do projeto. Não compreendemos a sua mu- muoo mais pr9$lC!Jpado em continuar com as rafar-
dança de posição, não se sabe o seu porquê. Parti- mas constitucionais e caçando direoos de servidores 
cipamos das reuniões nas Comissões e no plenário, públicos e dos demais trabalhadores na questão da 
e o Senador Gilberto Miranda era realmente um de- Previdência, por exemplo, do que apurar esses ta-
tensor intransigente da concretização desse projeto. tos. O Presidente da República teme que a instala-
Congratulo-me, pois, com V. Ex• e quero dizer que, ção de uma CPI inviabilize, daqui por diante, a Re-
em nome do Partido Socialista Brasileiro, entende- fonna Constitucional. 
mos que está havendo perda de tempo, pois já de- A Sr'- Marina Silva - Pennite-me V. Ex• um 
víamos ter trabalhado no sentido dessa CPI. As aparte? 
CPis, no Congresso Nacional, já mostraram que dão O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concederei o 
resultado. Precisamos mostrar à sociedade brasilei- aparte a V. Ex• daqui a pouco. 
ra o que de fato aconteceu, para que, em outros pro- O Presidente da República teme, inclusive, que 
jetos futuros, não haja mais interferências nem jogo a instalação da CPI termine trazendo prejuízos gra-
de influências. As coisas têm que ser como devem ves para o seu Governo. Esse fato se assemelha, . 
ser, com o preço que têm que ter, e a sociedade tem neste ponto, ao que aconteceu com o ex-Presidente 
que participar, discutir e analisar todo esse proces- Fernando Collor de Mello, que, em pleno período de 
so. É isso o que queremos. Temos a certeza de que Revisão Constitucional, instalada uma CP!, esta cuJ-
a única fonna de realmente se resolver essa situa- minou com o seu afastamento. 
ção e esclarecer a opinião pública do Brasil é a ins- Esse fantasma intimida, pois, o Presidente da 
talação da Comissão Pariamentar de Inquérito, para República Por esse motivo, deixa de apoiar uma 
tomar essa situação transparente e colocar todos CPI que seria extremamente positiva para o seu Go-
aqueles que erraram nesse processo no seu devido vemo, um Governo que pretende ser democrático, 
lugar. transparente, autêntico. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o O Presidente Fernando Henrique Cardoso, aci-
aparte de V. Ex•. Senador Ademir Andrade. Insisto ma de tudo, deveria estimular este Senado e o Con-
também nessa tese de que a CPI é necessária, até gresso Nacional como um todo a fazer as devidas 
porque o Presidente da República, Sr. Fernando apurações que o caso do Sivam requer. 
Henrique Cardoso, lavou as mãos quanto ao futuro Ouço v. Exª com prazer, Senadora Marina Silva 
do Sivam. Sua Excelência disse textualmente que a A Sr'- Marina Silva _ Senador Sebastião Ao-
responsabilidade, daqui por diante, é do Senado. Se cha, parabenizo v. E~ por estar debatendo, como 
o Senado quiser aprovar, que aprove; se quiser re- representante da Amazônia e, mais especificamen-
jeitar, que rejeite; se quiser apurar as denúncias, te, do Estado do Amapá, essa questão do Sivam. 
que apure; se não quiser apurar, que não apure. Concordo inteiramente com as palavras do Senador 
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Ademir Andrade. Se fôssemos colocar numa escala 
de prioridade as questões que a Amazônia gostaria 
que fossem respondidas pelo Governo, com certeza 
o Sivam não estaria em primeiro lugar, mas faria 
parte da lista de prioridades, pois o controle de tráfe. 
go aéreo, càmo disse V. Ex~ e o Senador Ademir 
Andrade, é mui1o importante para nossa região. 
Agora, o que me causa estranheza é que as priori
dades da Amazônia são sempre determinadas extra
Amazônia. Alguém decide aqui ou em outros países 
o que é melhor para o seu desenvolvimen10 e, aí, fa
zem a alocação desses recursos à luz de uma priori
dade voltada para o desenvolvimento na Amazônia 
e não para o desenvolvimen10 da Amazônia, levan
do em conta suas necessidades internas, de acordo 
com suas caracterfsticas mais específicas. Isso nós, 
eu particularmente, temos mencionado a toda hora. 
É uma resposta ao problema do extrativismo, da fal
ta de infra-estrutura, inclusive ao problema de nossa 
região não produzir suas próprias receitas, o que, 
com certeza, daria um impac1o mui10 maior na nossa 
economia, no nosso desenvolvimento. Após essa 
análise, eu gostaria de me reportar a uma crOnica 
que ouvi hoje, do jornalista Arnaldo Jabor, no Jornal 
Nacional, que achei muito interessante. Não vou 
aqui repeti-la, porque não teria a competência para 
fazê-lo com a mesma graça e a mesma capacidade 
crítica que aquele fantástico jornalista tem. Mas eu 
gostaria até de abordar outro aspec10. Acredito que 
a Amazônia tem poder de influenciar determinadas 
questões mui10 fortemente. Primeiro, penso que está 
causando um fenômeno que lá chamamos de fenô
meno do Jacuraru. Jacuraru é um camaleão que 
existe na Amazônia, que muda de pele com mLíta 
facilidade. Durante o verão, quando as folhas estão 
marrons, ele é marrom; no inverno, quando as folhas 
estão verdes, ele fica verde. Então; o Jacuraru muda 
de cor. No caso do Projeto Sivam, muita gente muda 
de posição de acordo com a roupagem do Jacuraru, 
seja no inverno ou no verão. Um outro aspecto que 
eu também gostaria de abordar diz respei10 à forte 
influência de sua mística, suas lendas. Lá, temos 
uma crença de que aquele caçador que vai várias 
vezes à floresta e não consegue matar nada é pane
ma, ou seja, tem azar, e que, portanto, precisa fazer 
uma limpeza. No caso do Proje10 Sivam, eu identifi
co um caso típico de panema. No caso dos pane
mas, a recomendação é dar uma surra com pião 
roxo. No caso do Proje10 Sivam, sugir_o uma CP!. 
Mui1o obrigada. 

O SR. SEBASllÃO ROCHA - Agradeço o 
aparte interessante de V. Exª, Senadora Marina Sil-

va. Não há dúvida de que esse Projeto Sivam fede a 
defun10 já há muito tempo. Parece-me que só o Pre
sidente da República é que ainda não sentiu esse 
odor de podridão que exala do Sivam. Por isso é 
que Sua Excelência continua insistindo na defesa da · 
empresa Raytheon. 

Lembro-me de que, quando surgiram as pri
meiras denúncias contra a Esca, a-princípio, o Go
verno se manffes10u favorável à sua manutenção, à 
sua permanência dentro do Proje10 Sivam. As de
núncias foram repetindo-se, intensificand<H>e e, ao 
final, teve que afastar a Esca. 

Quando começaram as denúncias de corrup
ção na Comissão Mista de Orçamen10 no Congresso 
Nacional deu-se a mesma coisa. As primeiras de
núncias oferecidas pelo José Carias Alves dos San
tos também não tiveram eco, mas a imprensa não 
desistiu, continuou apresentando informações com 
base sólida, e o resultado foi o que vimos. Não te
nho dúvida de que agora o mesmo ocorrerá 

O Senador Ademir Andrade nos lembra que 
um jornal de Minas Gerais já traz novas suspeitas a 
respei10 do caso, que, certamente serão reproduzi
das, ou já estão nos outros órgãos da imprensa no 
dia de hoje; seguramente, estarão no de amanhã. 
Penso que daqui por diante será dessa forma, pois, 
o referido proje10 está eivado de irregularidades, e 
ninguém tem dúvida disso. O Senador Ademir An
drade disse ainda que o dinheiro para o Sivam é fá
cil de obter, fácil de gastar e fácil de embolsar tam
bém. Deve haver pessoas nesse projeto - não me 
atrevo a citar os seus nomes - que, certamente, es
tariam levando vantagens financeiras. Os indícios no · 
sentido de que o dinheiro é extremamente fácil são ml.i-
10 fortes; fáCil para obter, para gastar, para embolsar, 
mas futuramente será o contrário; será cfmcil receber 
empréstimos para construir estradas, colocar energia 
elétrica na Amazônia ou resolver o problema da Refor
ma Agrária que atinge milhões de pessoas no nosso 
Brasü, ou diminuir a fome e a po~ Pafs. _ 

A facilidade para combater essas desgraças 
nacionais não existe~ mas a dificuldade de pagar é 
semelhante. As mesmas dificuldades de pagar re
cursos obtidos para melhorar as condições de infra
estrutura da Amazônia ou de combater a pobreza 
neste País existirão também para pagar os recursos 
que deverão ser destinados ao Projeto Sivam, se o 
mesmo se confirmar. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permita-me V. 
- - ExA um aparte? 

O SR. SEBASllÃO ROCHA - Concedo o 
aparte a V. Ex". 



196 ANAIS DO SENADO FEDERAL Novembro de 1995 

O Sr. José Eduardo Du1ra - Senador Sebas- conseqüentemente, a democracia brasileira Parabe-
lião Rocha, eu gostaria de me associar à manifesta- nizo V. Ex" e goslaria de me associar ao seu pro-
ção de V. Ex" e de fazer um comentário a respeito nunciamento. MuitO obrigado. 
de urna frase que temos ouvido muito - V. Ex~ já a O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o 
registrou -. de que •a CPI atrapalha a Reforma aparte de V. Ex•, Senador José Eduardo Outra, e 
Conslituciorfal". Temos ouvido isso em diversas oca- queria incluir mais um dado à omissão do Governo 
siões. Inclusive, essa foi a justificativa utilizada para com relação à apuração de fatos dessa natureza, 
a retirada de assinaturas de sete Srs. Senadores do colocando para o País algumas das reformas consti-
requerimento de CPI para investigar o Sistema Fi- llJCionais do que a apuração de denúncias concretas 
nanceiro e o Banco Central, proposto por ocasião da de corrupção dentro do Governo, dentro do Poder 
intervenção do Banco Econômico. Gostaríamos de Executivo. 
analisar isso sob dois aspectos. Até o momento, na Nessa questão do Sivam, alguns parlamenta-
história recente do Brasil, houve duas CP Is que, ele- res têm sido citados. Se está havendo corrupção, 
livamente, contribuíram para atrasar ou impedir os benE)fíçio ou vantagem financeira para pessoas en-
trabaihos normais do Congresso Nacional, quais se- volvidas no Projeto Slvam, não há dúvida de que 
jam a CPI do Sr. Fernando Collor e a CPI do Orça- elas também existem dentro do Executivo, e o Presi-
mento. Isso aconteceu não pelo falO de as CPis te- dente da República está omitindo-se na investigação 
rem sido instai~das, mas pelo volume de irregulari- desse fato. 
dadas, de mutretas e de escãndalos que essas CP Is Como bem o disse V. Ex", alguns Senadores 
acabaram revelando. Ao ser levantada uma propos- insistem nessa.afirmação de que o Congresso se 
ta de CPI do Sistema Financeiro, ou uma CPI do Si- deixa guiar, se deixa levar pela vontade do Poder 
varn, a argumentação de que essa CPI poderá atra- Exe_cutivo, do Presidente da República Ora, se o 
palhar o trabalho normal do Congresso Nacional, pa- Governo tem aqui dentro urna ampla maioria, ·q!S'I!-
rece-nos, à primeira vista, uma confissão de culpa, quer decisão que esta Casa venha a tomar nada 
na medida em que se está comparando esses dois mais será do que urna decisão de Governo apoiada 
episódios ao do ex-Presidente Fernando Collor e ao pelo Parlamento e, sobretudo, pela Banca:la govemis-
do Orçamen1D. Já que existem inúmeras CPis trami- ta. majoritária tan10 no Senado quan10 na Câmara 
tando no Congresso Nacional - no Senado existe Daí por que não aceito a idéia de que o Sena-
uma que está trabaihando normalmente, a CPI da do, o Congresso Nacional· são responsáveis, respon-
Mineração, sem atrapalhar, em absoluto, os traba- sável é o Governo. O Presidente da República pro-
lhos normais do Congresso Nacional -, então esta é move churrasco, jantares, almoço ou bailes e chama 
a primeira constatação: uma confissão de culpa. Em os Líderes, lá, no Palácio do Planalto para orientá-
segundo lugar, tenho preocupação em relação ao los a votarem "sim", ou a não apoiarem a CP I, para 
posicionamen10 das Lideranças do Governo nesta que ela não seja instaiada 
Casa Hã limite para a defesa das posições do Go- Os Pariamentares vêm ao Congresso Nacional 
vemo no Congresso Nacional. O Executivo atual é e fazem a vontade do Governo. Como são maioiia, · 
um fator conjuntural que vai passar; no entanto, nà prevalece a vontade do Governo. Dessa maneira, o 
medida em que esse limite é ultrapassado, estare- Governo está presente dentro desta Casa, e as deci-
mos chegando a uma situação de subserviência to- sões tomadas pelo Senado - com todo respeito à 
tal do Poder Legislativo aos interesses conjunturais Mesa Diretora, não quero dizer que haja nenhuma 
do Poder Executivo. E aí estaremos entrando num vinculação de dependência da Mesa Diretora do 
terreno perigoso, que poderá solapar a nossa tão ponto de vista interno, mas do ponto de vista político 
tenra e jovem democracia Já existem selores que - são as decisões do Governo. 
dizem que o Congresso Nacional é perfeitamente 
descartável; alguns até colocam a culpa no Con
gresso Nacional, nos políticos, sobre os males do 
Brasil. Dizem até que, se o Congresso Nacional fe
char, não atrapalhará em nada, muito pelo contrário, 
a situação do Brasil vai melhorar. A meu ver, postu
ras como essa do Congresso Nacional, submeten

.. do-se sempre aos interesses conjunturais do Execu-
tivo, só contribuem para enfraquecer esta Casa e, 

Ainda não vi, este ano, o Senado ou a Câmara 
derrubar qualquer proje10 de interesse do Governo 
que é contrário à instalação da CPI. Não será o Se
nado, a Câmara dos Deputados ou o Congresso Na
cional que preterirão a instalação de uma CPI, e sim 
o Governo, porque se o Governo liberar, pelo menos 
se orientar os seus Líderes, para que, de forma es
pontânea, consciente, independente, se posicionem 
a respeilo desse assunto, não haveria dúvida de que 
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a grande maioria das Lideranças que apóiam o Go- O Presidente da República precisa apurar a 
vemo, tanto nesta Casa quanto na Câmara. esta- fundo essa queslâo do Sivam. ~ uma exigência, não 
riam favoráveis à instaiação da CPI. Já houve pro- do Senador Sebastião Rocha, mas acredito que de 
nunciamento de Lideranças. entre elas do Uder do toda a Nação brasileira, porque, como disse, esse 
P FL, na Câmara dos Deputados, Deputado lnocên- assunto vem de longa data. Desde dezembro, con-
cio de Oli~ira, que publicamente se posicionou ta- fonne lembrou já em seu discurso o Senador Eduar-
vorável à CPI. A Liderança do PMDB ainda não ma- do Suplicy, havia dúvidas profundas sobre a legali-
nifestou a sua opinião, e outras Lideranças decidi- dade da operação, sobre a transparência do negócio 
ram aguardar sejam ouvidos o Comandante José e sobre a probidade da empresa 
Afonso Assumpção e o Diplomata Júlio César. O o Sr. Eduardo Suplicy - v. Ex• me permite 
que eles falaram é suficiente, já foi gravado pela Po- um aparte? 
lícia Federal e poderá ser requerido pelas Comissõ- o SR. SEBASTIÃO ROCHA - Com prazer, 
es e pelo Senado: ouço v. Exil 

Digo mais: este período é de extremo desgaste O Sr. Eduardo Su plicy - Quisera, prezado Se-
para o Governo, que já passou por isso quando ten- nadar Sebastião Rocha, que v. Ex• estivesse aqui 
tou manter em cargos importantes alguns assesso- em 21 de dezembro de 1994. Seria importante que 
res além do tempo que deveria, como foi o caso de mais companheiros fizessem agora ponderações 
Milton Dallari. Agora vai acontecer o mesmo: o Go- como as que faz v. Exil. Naquele dia, disseram que 
vemo vai entrar num período intenso de desgaste. se tratava de uma questão de segurança - esta foi a 

Não digo isso como conselheiro do Governo, palavra, esta ffii a justificativa O próprio Presidente 
até porque sou declaradamente oposição nesta em exercfcio, o Vice-Presidente do Senado, Sena-
Casa, mas, de qualquer jeito, fica um alerta à Na- dor Chagas Rodrigues, ponderou que, embora não 
ção: esse tipo de ação enfraquece o Governo, e não de perigo iminente, tratava-se de uma queslâo de 
há nação forte com governo fraco. segurança nacional. Naquele dia, perguntei. em diá-

Por mais que possamos discordar de suas te- logo registrado nos Anais que travei com o Senador 
ses, idéias e propostas, temos de cuidar para que José Samey. se não seria uma queslâo maior de se- ~ 
este Governo não se enfraqueça a pon!o de atingir gurança garantir-se a cada habitante da Região 
também a Nação brasileira. que já está frágil. Amazõnica, como a de outros lugares, rendimen!os 

Por isso é necessário que o Presidente da Re- suficientes para as pessoas poderem se alimentar, 
pública se posicione de fonna consistente e contun- sobreviver com dignidade. O que será segurança 
dente com relação à apuração desses fa!os. Que nacional? Aprovar-se uma verba de US$2,800 bilhõ-
não fique apenas na exoneração de auxiliares dire- es - isso já estava demonstrado como dispêndio - . 
tos! ~ competência do Presidente nomear e exone- era uma decisão de extraordinária responsabilidade 
rar. Afastar auxiliares diretos e "lavar as r:nãos"'? lss() para nós. V. Exil pondera que deveríamos olhar com 
é muito simples. mui!o cuidado antes de au!orizarmos um dispêndio 

O que há por detrás disso? Será que o Ministro dessa~ ordem. verificar se isso seria melhor para a 
da Aeronáutica, que foi afastado e cujo envolvimen!o região que V. Ex• representa, o Amapá, e para toda 
não está provado, era diretamente respOnsável por a Região Amazõnica. Agora, então, diante dos no-
tudo isso? vos fatos, vamos precisar ter maior discernimento e 

O Presidente da República. ao afastar o Minis- só decidir isso depois de profundaaíieriguação. 
tro da Aeronáutica. transferiu toda a culpa para o Mi- Com respeito à iniciativa de diversos Partidos como 
nistro? Está tudo resolvido? Resolveu todo o proble- o PDT, o PT e outros e à palavra do Líder na Câma-
ma. tirando o seu Chefe do Cerimonial? Saneou to- ra, Inocêncio de Oliveira, de fonnannos uma CPI, 
das as denúncias? Todas as dúvidas? Todas as creio que ela se tomará inevitável. Ganhará maior 
suspeitas? ~ força na hora em que surgir a convicção, inevitável, 

~ muito grave analisannos por este prisma A da opinião pública. Lembrarei alguns fatos ocorridos 
interpretação que se possa ter é a de que o Presi- ~ quando V. Exil não estava presente. Antes de insta-
dente da República transferiu toda a culpa para o lar-se a CPI de Paulo César Farias, já havia ocorrido 
ex-Ministro da Aeronáutica e para o seu Chefe do diversos fatos, ora de uma fonna ou de outra. Eu 
Cerimonial. Será que foi o Ministro d~€ronáutica o próprio e outros Pa~amentares tínhamos pensado 
responsável por essas rnaracutaias por detrás do Pro- na fonnação de uma CP I. Somente quando surgiu a 
'etc Sivam? Se foi, teria sido o único responsável? entrevista do Sr. Pedro Collor de Mello, na revista 
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Veja, num final de semana, surtiu efeito a proposta Dr. Ronaldo Sardenberg, e o Ministro da Aeronáuti-
feita duas semanas antes. A partir daquele momen- ca, Mauro Gandra, na Comissãô de Relações Exte:-
to, muitos Parlamentares pediram para assinar o re- riores e Defesa Nacional, a audiência foi por muitas 
querimento solicitando a instalação de uma CPI. A vezes adiada e protelada Então, se não houver Iam-
opinião pública reclamava o aprofundamento da in- bém um interesse bastante sólido da Comissão 
vestigação: Aquele depoimento tinha tido extraordi- como um todo, dos parlamentares e do próprio Pre-
nária força. Aconteceu algo semelhante com relação sidente da Comissão, Senador Gilberto Miranda, 
à CPI do Orçamento. O Deputado Federal Jaques que acredito esteja bastante empenhado em escla-
Wagner e eu tínhamos constatado problemas no recer essa situação toda, que se procure de fato via-
procedimento do Orçamento e apresentamos um re- ~ bilizar a vinda do Embaixador o mais breve possível 
querimento. Tínhamos conseguido assinaturas, mas à Comissão de Assuntos Econômicos. Assim, pode-
acabou não se formando a Comissao Parlamentar remos obter os dados necessários para uma avalia-
de Inquérito porque passou o prazo. Os Partidos ti- ção mais protunda sobre a instalação da CPI. Quero 
nham demorado muito para indicar os repre- dizer a V. Ex• que, desde abril, quando fiz discurso 
sentantes. Mas quando surgiu, um pouco mais tar- nesta Casa, já estava com a convicção formada de 
de, a evidência, muito clara, de procedimentos irre- que deveria ser instalada a CPI. Mas, logicamente, 
guiares dos que estavam envolvidos no que depois naquele momento, não havia clima Parece-me que 
foi objeto.da CPI do Orçamento, porque a imprensa hoje a situação é muito mais favorável. Como V. Ex• 
trouxe à tona dados de muito maior relevância, en- diz, é quase inevitável que a CPI venha a ser insta-
tão novamente, em dois dias, eu próprio fiz um es- lada. Poderíamos ir cuidando do assunto, começan-
forço para coletar assinaturas, mas ar houve tam- do, inclusive, a coletar assinaturas. Fatos novos, 
bém um enorme interesse de Deputados e Senado- com certeza, surgirão e darão consistência à instala-
res pela instalação da CPI! "Eu quero as:;inar, por- ção dessa CPI para investigár se há envolvimento 
que é muito importante a averiguação disso". É nes- de parlamentares, de funcionários do Governo e até 
se sentido, Senador Sebastião Rocha, que eu gosta- de agentes internacionais.· 
ria de transmitir aqui um testemunho de experiência No caso da Raytheon, houve até interferência 
Eu avalio que, a partir do depoimento do Embaixa- do Presidente dos Estados Unidos. O Presidente Bill 
dor Júlio César Gomes dos Santos e do Sr. José Clinton, como todos sabem, enviou carta ao Presi-
Afonso, a complexidade dos fatos virá formar a con- dente Itamar Franco; pedindo favorecimento para a 
vicção dos Senadores e Deputados. Hoje ainda, Raytheon. Houve, pois, envolvimento da espiona-
num diálogo com alguns Senadores já estão com- gem internacional, nacional e dos interesses dos vá-
pletamente convictos da necessidade da CPI, e ou- rios países. 
tros, ainda em dúvida; mas, a partir daí, acredito que Prevaleceram acima de tudo -o que é pior- no ~ 
isso possa ocorrer nesta semana Gostaria que esse caso da escolha da empresa, critérios eminentemen-
relatório sobre os telefonemas chegasse amanhã, já te políticos. Não foram critérios técnicos. Hoje, o Se-
que o próprio Líder do Governo, Bcio Alvares, pediu nadar Gilberto Miranda derrubou qualquer tese de 
urgência urgentfssima para que o Senado receba de que a análise e a escolha da Raytheon teria sido 
pronto esses dados e, em seguida - acredito que feita com base em critérios técnicos. Ou seja, foram 
quinta-feita, por exemplo - possam ser ouvidos os apresentadas propostas com equipamentos mais 
dois personagens. E aí, sim, acredito que, se algum modernos e a custos inferiores dos apresentados 
parlamentar ainda está em dúvida, formará a convie- pela Raytheon. No entanto, prevaleceu a proposta da 
ção. Eu só queria transmitir o que percebi no Con- Raytheon. Portanlo, prevaleceu o critério político. 
gresso Nacional. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, Senador Eduardo Suplicy. Há de 
se esperar então que não haja ação protelatória na 
audiência do Embaixador Júlio César. Que a Comis
são de Assuntos Econômicos, que fez a convoca
ção, assim que obtenha o documento referido por V. 
Ex•, marque imediatamente o dia da audiência 

V. Ex• deve estar lembrado de que, quando foi 
para ouvir o Secretário de Assuntos EStratégicos, 

Por isso, quando o Senador Gilberto Miranda, 
dia 11 de abril, desafiou-me a examinar 1 OOkg de 
papel que estavam à sua disposição, e, agora, mais 
uma vez, colocou à disposição do Senado não sei 
mais quantos quilos de papel, todos entendemos 
que seria desnecessário porque não foi a parte téc
nica que prevaleceu; foi a parte politica. E, se foi a 
parte política, não adianla examinar papéis e mais pa
péis, pois a nenhuma conclusão poderíamos chegar. 

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. 
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Muito obrigado a todos. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha , o Sr. José Samey, Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Levy Dias, 3" Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha , o Sr. Levy Dias, 3" Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Romeu Tuma. 

O Sr. Ademir Andrade - Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Tem V. 
Exª a palavra 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de fazer um breve registro, inclusive dos novos 
tempos. 

Eslarâ sendo realizado no Estado do Pará, na 
próxima semana, exatamente de 30 de novembro a 
1 ~ de dezembro, um seminário que está sendo pro
movido por inúmeras entidades que têm o objetivo 
de estudar a Amazônia e o papel do Banco·cta Ama
zônia no seu desenvolvimento. 

Esse seminário, na verdade, visa a democrati
zar e . aprofundar a discussão sobre o desenvolvi
mento sustentável da região e trazer ao conheci
mento da sociedade as propostas e metas do Gover
no Federal para a Amazônia e, com isso, garantir uma 
melhor intervenção dos setores organizados e prod!Ji
vos da região na elaboração da nova "Política Nacio
nal Integrada para a Amazônia Legal o "CONAMAZ". 

O seminário contarã com a participação de ór
gãos públicos, ONGs, comunidades científicas, além 
de governadores, prefeitos, vereadores, técnicos, 
empresários, trabalhadores, estudantes e parlamen
tares da região. 

Esse seminãrio, Sr. Presidente, é formado pelo 
Comitê pelo Desenvolvimento da AmazOnia e Forta
lecimento do Banco da AmazOnia Sobre este ponto 
é que quero chamar a atenção, pois é um fato que 
se imaginava impossível de acontecer, ou seja, a 
união de forças pohlicas extremamente antagOnicas, 
todas elas dialogando com o mesmo objetivo. 

Assinam o documento de organização desse 
seminário a Federação das Indústrias do Estado do 
Parã; a Federação do Comércio do Estado do Parã; 
a Federação da Agricultura do Estado do Parã e a 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura doEs
tado do Pará e Amapã, duas entidades que durante 
anos e anos foram ferrenhas inimigas, inimigas mor
tais inclusive, mas que se unem por essa causa; a 

Federação das Entidades Comunitãrias do Município 
de Ananincleua; a Federação das AssociaçOes dos 
Municípios do Estlâo do Parã; a Associação C:>iner- · 
cial do Estado do Parã; a Câmara de Dirigentes Lo
Fstas; a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; 
a Central Única dos Trabalhadores; o Sindicato dos 
Bancários do Parã e Amapã; o Sindicato dos Joma
Ustas do Estado do Pará; a Comissão de Bairros de 
Belém; a Associação dos Empregados do Basa e a 
Associação dos Aposentados do Basa 

Esse seminário pretende contar com a presen
ça de pessoas da maior importância, entre elas, o 
Governador Almir Gabriel; o Prefeito de Belém, Hélio 
Gueiros; o Ministro do Meio Ambiente, Gustavo 
Krause; o Ministro do Planejamento, José Serra. O 
seminário terã também alguns debatedores. Tive a 
honra de ser convidado como debatedor juntamente 
com o jornalista Lúcio Rãvio Pinto e o Deputado Fe
deral Arthur Virgílio Neto. Além desses, estão convi
dados o Ministro Pedro Malan e o Dr. Frederico An
drade, Superinténdente da Sudam. 

É um seminãrio da maior importância para nos
sa região. Registre-se ainda o fato de que o Gover
no tem que recc ·1hecer que o Banco da Amazônia 
para nós é um banco da maior importância e lodos 
nós não poderemos admitir, em hipótese alguma, a 
transformação, a redução da sua forma de ação pre
tendida pelo atual Governo. 

De forma que esse seminãrio haverã de de
monstrar a importância do Banco da Amazônia para 
o Norte do País e evidentemente unir todas as for
ças, de todos os segmentos da sociedade, os mais 
. contraditórios possíveis, como aqui jã afirmei, com o 
intuito de preservar e ampliar a ação desse banco, 
no sentido de trazer o desenvolvimento para a nossa 
região, que é o que ele estã fazendo hã cerca de 
três anos, quarido se permitiu uma participação de
mocrática na gestão dos recursos administrados por 
ele. Todos os movimentos sociais e populares parti
ciparam ativamente disso. Foi criado o FNO espe
cial, sem que o cidadão tenha sequer o documento 
da terra, sob a responsabilidade da Fetagri e do Sin
dicato de Trabalhadores Rurais e que tem trazido 
enormes benefícios a milhões de trabalhadores ru
rais da nossa região. 

Por tudo isso, pela união de todas essas forças 
na busca do fortalecimento desse Banco para nossa 
Região, faço questão de registrar esse evento da 
maior importância e convidar os Senadores da Ama
zOnia e os Senadores que se quiserem fazer presen
tes, o que serã extremamente importante para nós. 

Muito obrigado. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU DISCURSO: Central Única dos Trabalhadores 

Sindicato dos Bancários do Pará e Amapá 
AEBA- ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará 

DO BANCO DA AMAZÚNIA Comissão de Bairros de Belém 
Belém, 8 de novembro de 1995 Associação dos Empregados do Basa 

OF. Nº- 327195 
Ao Exm"Sr. 
Ademir Andrade 
M.D. Senador da República 
Brasilia, DF 

Senhor Senador, 
O Comitê pelo Desenvolvimento da Amazônia 

e Fortalecimento do Basa tem a honra de convidar 
V. Ele!! para participar, como debatedor do painel 
"Um Projeto para o Desenvolvimento da Amazônia e 
o papel do Basa", dentro do seminário •o Desenvol
vimento da Amaiônia e o papel do Basa como lnsti
ruição de Fomento•, que se realizará nos dias 3Q-11 
e 1"-12/95, no auditório da Sudam, em Belém, cuja 
proposta segue anexa 

O Seminário visa democratizar e aprofundar a 
discussão sobre o desenvolvimento sustentável da 
região e trazer ao conhecimento da sociedade as 
propostas e metas do Governo Federal para a Ama
zônia. Com isto, garantir uma melhor intervenção 
dos setores organizados e produtivos da região na 
elaboração da nova "Política Nacional Integrada 
para a Amazônia Legal" do Conamaz. 

O Seminário contará com a participação de 
representantes de órgãos públicos, ONGs e da co
munidade científica, além de governadores, prefei
tos, vereadores, técnicos, empresários, trabalhado
res, esb.Jdantes e parlamentares da região. 

Ciente de contarmos com seu apoio e partici
pação, renovamos votos de apreço e consideração e 
aguardamos confirmação, via fax, até o dia 13 do 
corrente. 

Comitê pelo Desenvolvimento da AmazOnia e 
Fortalecimento do Basa 

Federação das Indústrias do EStado do Pará 
Federação do Comércio do Estado do Pará 
Federação da Agricultura do Estado do Pará 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado do Pará e Amapá 

Federação das Entidades Comunitárias do 
Município de Ananindeua 

Federação das Associações dos Municípios do 
Estado do Pará 

Associação Comercial do Estado do Pará 
Câmara de Dirigentes Lojistas 

Associação dos Aposentados do Basa 

Atenciosamente, .::Raimundo Nonaio Costa, 
pela Coordenação do Comitê. 

· O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Tem a. 
palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy por cinco 
minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI% 
e Srs. Senadores, encaminhei à Mesa requerimento 
para seja transcrito o voto relativo ao Item 6 - porque 
deixei de fazê-lo no momento oportuno - sobre o pa
recer do Senaoor Lúcio Alcântara, quanto à tramita
ção de emendas à Constituição no Congresso Na
cional. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- A Mesa 
já recebeu o requerimento de V. Ex•, que será aten
dido na forma regimental. 

Concedo a palavra a nobre Senadora Marina 
Silva (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra. 

V. Ele!! terá a palavra por tempo reduzido uma 
vez que estamos no final da sessão. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, vou declinar do uso da palavra. Gostaria de 
registrar apenas que acompanho o voto do Senador 
Suplicy em relação ao Item 6 da pauta 

Muilo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - V. Ele!! 

será atendido na forma regimental. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Al

cântara. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 

Júnior. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Emen

des Amorim por cessão do Senador José Bianco. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -Os Srs. 
Senadores Esperidião Amin, Lúcio Alcãntara e Gui
lherme Palmeira enviaram discursos à Mesa para 
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serem publicados na forma do disposro no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB..SC) - Sr. Pre:: 

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, em 1924, o Brasil foi 
um dos primeiros países a reconhecer a importância 
dos radioamadores ao estabelecer o 5 de novembro 
como a date a ser consagrada à atividade. 

É interessante registrar que a fixação do 5 de 
novembro como o Dia do Radioamador pelas aurori
dades brasileiras antecedeu em três anos o reco
nhecimenkl internacional, que só ocorreu, em Was
hington, em 1927, por ocasião da Convenção Inter
nacional de Radiotelegrafia. · 

Atualmente o número de brasileiros que prati
cam esse hobby está em rorr.o de 36 mil, conforme 
os registres junlo ao Ministério das Comunicações. 
No mundo todo, são cerca de 6 milhões radioama-
dores. · 

Quero, hoje, registrar o meu respeito e a minha 
admiração pelas pessoas que aluam nesse seror 
porque, de um modo geral, só nos voltamos para os 
radioamadores em situações dramáticas. Quase · 
sempre temos informações sobre seu trabalho bene
mérito quando ocorrem grandes sinistros, acidentes 
em localidades remotas, tremendas catástrofes cli
máticas. 

Eu mesmo, em \!árias ocasiões, quando gover
nava o Estado de Santa Catarina, meu Estado, tive 
oportunidade de testemunhar a atuação desinteres
sada dessas pessoas. 

Toda vez que algo de terrível ocorre em algum 
lugar de difícil acesso ou quando os meios corriquei
ros de comunicação, por um ou outro motivo se rom
pem, entra em ação a cadeia de solidariedade dos 
radioamadores. 

De um momento para outro, centenas de pes
soas dão início a uma preciosa rede de informações. 
São os radioamadores que, em geral, conseguem, 
com rapidez espantosa, encontrar em lugares dis
tantes cerkls tipos de medicamenros. São eles que 
obtêm informaÇões importantes-para equipes de so
corro, para comboios de ajuda humanitária 

A atividade radioamadorística treina seus prati
cantes em eletrõnica, técnicas de comunicações e 
teoria da propagação. Atualmente, munas se utili
zam de sofisticados meios de transmissão via satéli
te ou por modos digitais, quando se faz rádio através 
de computador. 

São inumeráveis as oportunidades que o radio
amadorismo oferece para a experimentação de uma 
gama imensa nos campcs da comunicação. Munas 

das modernas técnicas de telecomunicações deri
vam de descoberros feitas pelos que aluam em ra
dioamadorismo. 

Foram grandes as contribuições ao estudo da 
propagação das ondas de rádio através de satélites 
artificiais e aplicações de antenas direcionais; o co
nhecido sistema irradiante, que proporciona, às co
municações, ampliação e utilização de múltiplas fre
qUências através do éter. 

Deve-se destacar que essas descobertas nada 
custam para governos ou instituições que delas vêm 
a se beneficiar_ porque, em sua rota! idade, os radio
amadores são praticantes entusiasmados com as 
experiências. 

O capítulo da participação dos radioamadores 
em situações de calamidade é, sem dúvida, empol
gante pelo que sintetiza de solidariedade, de amiza
de desinteressada, de dedicação, de humanidade. 

. São os radioamadores que respondem imedia
tamente aos pedidos de socorro vindos das áreas 
atingidas quando os canais comuns de comunicação 
se rompem. 

Apoiada pela Organização das Nações Unidas, 
a Conferência Mundial de Rádio, realizada em 1979, 
aprovou Resolução, de Número 640, reconhecendo 
oficialmente o valor desse tipo de atuação. 

__ Ntmca é demais recordarmos a participação 
efetiva dos radioamadores nos terremotos da Nica
rágua, em 1972; da Guatemala, em 1976; da Itália, 
nos anos de 1976 e 1980; nas inundações de 1977, 
1986 e 1990 nos Estados Unidos; e na erupção vul
cânica de 1985 , na Colômbia 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 
Espero que este breve pronunciamenlo seja 

entendido como um agradecimento de todos os bra
sileiros que, de uma ou de outra forma, já foram aju
dados, em momentos amargos, pelos radioamado
res. Este pronunciamento é minha mais sincera ho
menagem aos radioamadores, cuja atividade bene
mérita vem sendo comemorada, há setenta e um 
anos, no dia cinco de novembro. 

Era o que tinha a dizer. 

Muiro obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, renovaram-se, 
neste vinte de novembro, os múltiplos eventos que, 
em todo o País, assinalam a passagem de mais um 
Dia Nacional de Consciência Negra. A data, não é 
demais repetir, corresponde àquela do ano de 1695, 
historicamente marcada pelo trágico desapareci
menro de Zumbi, o derradeiro e inolvidável líder da 
Confederação dos Escravos Rebelados, a inspira-
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ção permanente da luta de toda uma raça, três sécu
los depois ainda em busca da verdadeira libertação. 

Desde os bancos escolares, os compêndios da 
história lecionam que Zumbi, escravizado eni 1655, 
teve o nome de Francisco, dado no seu batismo pelo 
Padre Antônio Melo, e sabia ler e escrever. E que a 
Confederação subsistira por cem anos, em liberda
de, na Serra da Barriga, Estado de Alagoas. Os es
cravos fugitivos ocupavam, desde 1597, uma área 
de 150 quilõmetros em meio aos rios lpojuca e Pa
raiba, constituindo a primeira sociedade mutirracial 
envolvendo negros, índios e brancos excluídos em 
território brasileiro. 

Em 1678, o Governador Pedro de Almeida se
lara a paz com o rei de Palmares, libertando os es
cravos nascidos nos quilombos rebeldes. Rejeitado 
por Zumbi, pois esse acordo nào beneficiava a todos 
os fugitivos, e em face da morte de Ganga-Zumba, 
os quilombos permaneceram clandestinos. Dezas
seis anos depois, as tropas portuguesas destn.iriam 
Palmares em menos de vinte dias, sem conseguir, 
no entanto, de leve abater o forte ânimo do grande 
herói _negro. 

Antecedendo o tricentenário de sua morte, e 
por conseguinte o Dia Nacional da Consciência Ne
gra, jã promoveram numerosos evenlos, entre os 
quais a "Jornada Zumbi pela Vida', da Capital pau
lista à cidade de Aparecida, que exaltaram a Repú
blica do Quilombo dos Palmares •como exemplo de 
sociedade organizada, solidária e justa, a ser segui
da por lodo o Pais". 

A marcha, refletindo a determinação dos ne
gros na defesa do Quilombo, procurou demonstrar, 
igualmente, que todos lã "tinham direilo à vida e à li
berdade', e terã seu termo neste 20 de novembro, 
quando os participantes da Jornada entregarão aó 
Presidente da República um rol de reivindicações, 
envolvendo a de garantia de emprego, de acesso à 
terra e à Justiça e, fundamentalmente, a de não se
rem discriminados por motivo de raça, credo ou 
ideologia 

O Senado Federal, a sua vez, atestando o 
apoio dos seus integrantes à grande causa, desde o 
dia 30 de outubro vem cumprindo uma extensa pro
gramação, para assinalar a passagem dos três sé
culos da morte de Zumbi, e a sua relevante partici
pação na resistência que, ao término do século XVII, 
opôs à escravidão, em União dos Palmares, com
preendendo a exposição de arte negra, a mostra ci
nemalogrãfica e o Encontro Parlamentar pela Demo
cracia Racial, reunindo representantes dos Legislati
vos de lodo o Pais. 

Decerto, não é data que se preste a manifesta
ções, amanhã esquecidas, de solidariedade à raça 
negra Antes, é dia de efetiva e profunda conscienti
zação da sociedade quanlo aos variados aspeclos 
da questão racial, que implicam também no compro
misso do Parlamenlo e do Executivo em dar corpó 
às gararrtias constitucionais, especialmente aquelas 
sancionadas da discriminação. 

Hã que se cumprir, por igual, as disposições 
que transferem aos remanescentes dos quilombos 
as ãreas conquistadas na luta pela libertação, tradi
cionalmente ocupadas pelas comunidades negras, 
em sucessivas descendências. 

Registra-se a ocorrência desses núcleos em 
vários ponlos do País, corno. no Vale do Rio São 
Francisco, Parateca, Pau D'Arco e, aqui perto, em 
Goiás e, mais ao Norte, no Estado do Maranhão, ter
ra do Presidente do Congresso Nacional, o Senador 
José Samey. Na Bahia, mais especificamente nos 
municípios de ,.Rio das Antas e de Bom Jesus da 

. Lapa, sobrevivem em grupos sob a constante amea
ça de turbação, os herdeiros de direilo daqueles que 
lutarall), conquistaram e consolidaram os quiloinbos, 
muilos dos quais centenãrios. 

Ao que se informa, a Fundação Cultural Palma
res, do Ministério da Cultura, realizou seminãrio des
tinado a indicar os instrumentos administrativos ne
cessários ao cumprimento desse dever, sem que, 
decorrido um exercício, aquelas comunidades, dis
. seminadas pelo extenso território nacional, tenham 
não apenas de fato, mas também de direito, a titula
ção das terras de seus ancestrais. 

O Dia Nacional da Consciência Negra serve a . 
reflexão desses e de outros temas, despertando ini
ciativas, para o muito que necessita ser feito, e reno
.vando a disposição de luta, a que se têm dedicado 
muitas geraçõ~ de patricios. 

Compreender a consciência negra é assimilar 
as conclusões de especialistas que estudaram a fun
do as causas e conseqüências da escravidão, de
monstrando a relação desse episódio histórico, que 
a tantos revolta, coma formação do capital impulsio
nador do comércio, em tempos remolos, e com o 
próprio crescimento do sistema capitalista, de então 
a esta parte, período em que o negro, dito liberto, foi 
entregue à sua própria sorte. 

Ele, o "construtor da grandeza da Nação', na 
abalizada e incontestãvel afirmação desses historia
dores, foi desprezado. Enquanlo faltava segurança 
sobre a disponibilidade de mào-de-obra para a ma
nutenção da atividade econõmica que à época se 
praticava, soQr~ na área da produção agrope-
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cuária, os intelectuais, naturalmente os de raça 
branca, promoviam manifestações de algum apreço, 
posto que objetivavam transformar o negro escravo 
em trabalhador livre. 

EsClarece-nos o saudoso Rorestan Fernandes, 
no entanto," que essa elite descobriria "que a imigra
ção proporcionava mão-{le-obra comparativamente 
até mais barata do que o custo de manutenção do 
escravo". Relegaram, por isso, o negro e seus pro
blemas "ao seu próprio destino, como se eles fizes
sem parte de uma nação separada do Brasil"· 

Abriu-se, entre as duas raças, enorme distân
cia, não obstante o Estado de São Paulo ostentar, 
segundo números levantados em 1940, 1 O por cento 
de participação do negro na contagem geral da po
pulação, e que, somando-se os mestiços, alcanças
se o percentual de 70 por~ cento na Bahia, atingindo 
a maioria, portanto, nos números referentes ao total · 
do País. 

Nem será importante o dilema entre maioria e 
minoria, se o fato marcante é o de que o negro, des
pojado de sua condição humana e subjugado pela 
escravidão, não exercita hoje a cidadania, em sua 
plenitude, e sofra, no desabrigo das ruas, a cruel 
violência do abandono e da penúria extrema Para 
Rorestan, que estudou o assunto nos dois volumes 
da obra "A Integração do Negro na Sociedade de 
Classe", a trajetória da raça, nesse "período trágico 
e nefando", começa na escravidão "e chega até a 
fímbria dos nossos dias". 

Não há dúvida de que legislador constituinte de 
88 acolheu a disposição sancionadora das manifes
tações preconceituosas, de discriminação racial. TO'
davia, se em todos os lugares e situações hoje com 
freqüência as identificamos, o certo mesmo é que tal 
mandamento "não passa de meratura", na avaliação 
de Rorestan. A nova Carta "só vale para um setor 
muito limitado, que tem o poder de fazer o que quer, 
e a usa apenas como referência e como fundamento 
legal' de suas operações financeiras, nos planos in
terno e externo•. 

O Dia Nacional da Consciência Negra sensibüi
zava-o ·procedentemente. O 20 de novembro, dizia, 
"é a data que os movimentos negros mais capacita
dos para a luta cívica escolheram como a da cons
ciência critica, como a da consciência racial do ne
gro. Essa consciência negra tem de ser necessaria
mente diferenciada, porque se volta para uma sitUa
ção na qual a miséria e a exploração são disfarça
das sob o manto da pobreza e da tolerância". 

O conceito de consciência negra não reflete 
tão-somente uma consciência crítica e tampouco a 

pretensão de chegar à consciência civil, inspiradora 
dos negros que, no São Paulo de 1930, porfiaram 
até o começo do Governo de Getúlio Vergas, logran
do, após esse período, algumas mudanças. Antes, 
apresentavam-se como defensores da legislação, 
para que não fosse praticada "de forma desigual e 
desumana~~. · 

Trata-se, conseqüentemente, de uma cons- ~ 
ciência· diferenciada, por não corresponder à cons
ciência indígena ou à dos pobres, uns e outros sem 
•a marca visível da estigmatização negra", conforme 
definem os psicólogos e os sociólogos. Pode ser tra
duzida pela çlisposição de o negro ser, ele próprio e 
não o branco, "o autor de sua auto-emancipação co
letiíta". 
- -~ -Expressa o entendimento de que os negros 

não devem aguardar, de urna sociedade como a 
brasileira, eventual sensibilidade para os seus pro
blemas fundamentais. Devem, portanto, adquirir 
"consciência desses problemas" que afetam a cada 
parte do universo da população negra, de modo dife
renciado, "de Estado para Estado", de acordo com 
as peculiaridades regionais incidentes na formação 
decadaum. · 

Remanesce inaceitável que os princípios de 
igualdade e de liberdade constituam privilégio de al
guns escolhidos, pois o Estatuto máximo das leis bra
sileiras não se compadece com a restrição desses di
reitos a qualquer pessoa, desde que extensivo ao uni
verso de cidadãos. A$im, é de 10do justificável a con
denação plena de procedimentos discrimina!órios, que 
ofendam, de alguma forma, a cidadania do negro, do 
índio e de qualquer outro dos excluídos. 

Conseguintemente, o movimento negro brasi
leiro merece-nos integral e firme solidariedade, pois 
nele se reconhece a contribuição mais válida para a 
defesa e afirmação de toda uma raça, de sua luta 
pela conquista efetiva de direitos legislados e de 
condições de existência digna na sociedade a que 
pertence, urna vez cumpridas as garantias de edu
cação, emprego, saúde e habitação, requisitos 'míni
mos.e comuns da vlda humana 

Florestan Fernandes termina o seu depoimento 
acerca do Dia Nacional da Consciência Negra reafir
mando a convicção de que "o negro, como membro 
de classe, como membro da raça, precisa dispor, na 
sociedade brasileira, de um espaço intelectual para 
se desenvoiver e para ter os seus talentos aprova
dos e chegar ao lugar de vultos como Machado de 
Assis, o maior intelectual brasileiro". Foi •um negro, 
de origem humilde" que a tudo e a todos nos honrou, 
com seu legado à literatura mundial. 
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Não bastassem o abandono e a penúria extre
ma, como nos referimos, apartando o negro brasilei
ro do conjunto do corpo social, persistem entre nós 
outras manifestações de nllida discriminação racial. 
Em todo o mundo, é lamentável dizer, viceja ainda 
um ódio ineompreensível, fazendo vítimas inocentas 
até mesmo na política, anulando lideranças emer
gentes e seccionando as mais brilhantes vocações. 

Muilo recentemente, nos Estados Unidos, sem 
dúvida a maior potência mundial, as ameaças de 
morte, formuladas por grupos racistas, impediram a 
candida!t.Jra.líder das pesquisas do General Colin 
Powel, heroi afro-americano da Guerra do Golfo, à 
presidência Também, não é essa discriminação por 
motivo de raça a responsável pela existência de se
guido desemprego entre a população negra daquela 
grande Nação? 

Aqui, manifestações dissimuladas de discrimi
nação racial fazem parte do cotidiano das pessoas 
comuns. Na área do ensino, pesquisa do lnstitulo 
Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE constata 
que o número de negros e pardos alfabetizados é de 
37 por cenlo, para um percentual de 60 por cenlo de 
brancos. O corpo docente das três universidades pú
blicas paulistas, constituído de mais de onze mil 
mewes, não se conta entre eles sequer. 

Nota-se, aí, que a discriminação e o preconcei
to configuram dificuldade de acesso aos bens so
ciais, empecilho que aparece, igualmente, na desi
gualdade da retribuição dos trabalhadores. Indicado
res le\'antados pelo IBGE, e apurados há um ano, 
certificam que os negros ou pardos recebem 2, 9 sa
lários, enquanto os brancos alcançam, na mesma 
função, 6,3 salários mínimos. 

O mesmo órgão, referindo-se a estatísticas de 
1990, informa que a composição média das fammas 
brancas é de 4,3 pessoas; das negras, 3,3 pessoas; 
e das pardas 5,2 pessoas. Dessas, estão emprega
dos 1,8 brancos; 2,5 negros; e 2,1 pardos. Inversa
mente, pois que se empregam em menor número, 
os brancos ganham mais, atingindo a média familiar 
de 1 o, 3 salários, enquanlo os negros não passam 
de 6,0 e os pardos de 8, 1 salários mínimos. 

Por fim, a violência faz o maior número de víti
mas entre a população excluída Duas mn morreram 
em confronto com a polícia de São Paulo, nos anos 
de 1981 a 1989. De cada três, dois eram negros ou 
pardos. Todavia, é significativo o falo de que, dentre 
os encarcerados nas diversas penitenciárias do Es
tado, a maioria era de brancos, com 52 por cenlo, de 
pardos, com 32 por cenlo; e de negros, com 13 por 

· cenlo do total. 

Referimo-nos, no início deste pronunciamento, 
à generalidade dos livros de história em uso nas 
classes iniciais do sistema escolar. Além de não 
transmitirem a exata noção da importância da raça 
negra no passado do País, ignoram coi'J1)Ietamente 
o esforço que se faz no presente para tomar válida a 
cóndenação do racismo, para estabelecer a real 
igualdade entre todos os brasileiros. 

Em nada contribuindo para a correta conscien
tização das nossas crianças, essas publicações fur
tam-se à melhor didática, veiculando lições vazias 
ou desmerecadoras da verdade histórica, quando 
não difundindo afirmações que implicitamente con
duzem à aceitação de aros discriminatórios por moti
vo de raça. 

Na contramão da sociedade fraterna e igualitá
ria que todos almejamos, há referência mentirosa à 
participação do negro na edificação da memória pá
tria, lapso imperdoável quanlo ao valor de sua con
tribuição à cul!iJra, silêncio complelo sobre o seu sa
crificio em favor do crescimento nacional. 

Aos infantes, por certo, os ensinamentos_ são 
necessariamente ministrados à superficie do conhe
cimento. No entanlo, deve--se a eles conceder o be
nefiCio da líflllida e fiel página da história, conven
cendo que esta Nação não é fruto de algum gesto 
mágico, mas do esforço e trabalho de todos os bra
sileiros, negros e brancos, do passado aos nossos 
dias. 

Então, as crianças terão aprendido a lição má
xima da solidariedade e do amor, aos semelhantes e 
à terra, perdendo-se no perpétuo esquecimento da 
história a nódoa da discriminação racial que nos de- · 
prime e envergonha 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL)- Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, • O Brasil é o 
único país do mundo que desenvolveu e consolidou 
um programa alternativo de produção de conbustí
veis líquidos a partir da biomassa- Proálcool, com sig
nificativos resultados na geração de empregos e na 
qualidade ambiental dos grandes centros urbanos". 

Esta afirmação consta da página 43 da propos
ta de governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e corresponde, efetivamente, a uma verda
de incontestável. A despeito de todos os desafios, 
incertezas e fragilidades, contribuímos com 57% do 
álcool produzido em todo o mundo. É uma quantida
de estimada entre 12,6 e 13,1 bilhões de litros por 
ano que 'absorve 62% de toda a plantação de cana
de--açúcar, distribuída em 81% na região centro-sul e 
os restantes' 19% nas regiões norte e nordeste. 
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Como o álcool representa 16% de nossa matriz A divulgação do programa de governo do Pre 
energética renovável, esse índice, associado ao uso sidente Fernando Henrique Cardoso, no entanto, 
da hidroelebicidade, projeta o Brasil como possuidor representou uma expectativa e um alento para a ne-
da matriz de energia mais limpa do universo. O ál- cessidade nacional de preservação dos avanços 
coei produzido no país provém de um investimento brasileiros neste setor. Com efeito, entre as medidas 
de 11 bilhões de dólares, tem um faturamento pre- setoriais na área da energia, encontram-se alinha-
visto na atual safra de 6 bilhões de dólares e produz das providências efetivas que me permito transcre-
uma receita setorial agregada de US$ 9 bilhões, ou ver e gue são as seguintes: · 
seja 2% do PIB, sendo 7,3 bilhões no centro-sul e Alcool combustfvel 
1 ,7 bilhões no norte-nordeste. Isto equivale a dizer • Definição de uma politica de preços adequa-
que se trata da principal renda agrícola dessas qua- da à estabilização da economia e à consolidação do 
Iro regiões. parque produtivo. 

O aspecto econômico, no entanto, como assi
nala o texto de autoria do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso não é o único nem o mais relevante. 
A ocupação fundiária da lavoura da cana-de-açúcar 
abrange 40 mil agricultores individuais não vincula
dos às indústrias e 346 agro-indústrias, espalhadas 
em quase todo o território nacional. Gera cerca de 1 
milhão de empregos diretos e utiliza um total de qua
se 1 ,5 milhões de pessoas. Nas regiões mais desen
volvidas e submetidas a padrões mínimos de fiscali
zação, as relações formais de trabalho, repre
sentadas por contratos individuais e carteiras assi
nadas atinge 95% desse contingente e o piso sala
rial médio é de 1 ,35 vezes o salário-mínimo vigente. 
Isto revela dois aspectos sociais de enorme relevân
cia. O primeiro, é que contribui para minorar o tradi
cional e histórico processo migra!ório para as cida
des. E o segundo é que se trata de uma atividade in
tensiva de mão-de-obra, como por sinal reconhecem 
até mesmo os inimigos do Proálcool. 

Ressalvadas essas características, que por si 
sós indicam tratar-se de uma atividade econõmica, 
social e ecologicamente relevante, temos que reco
nhecer que esse formidável programa alternativo de 
energia, sem paralelo no mundo, está séria e grave
mente ameaçado pelas distorções e problemas eco
nômicos vividos pelo país, desde sua instituição na 
década de 70, quando o mundo inteiro, vitimado 
pela primeira crise mundial do petróleo, passou pela 
pior crise econõmica desde 1929. A queda e a esta
bilização do preço internacional dos combustíveis 
lasseis, tiveram a virtude de provocar um amplo e 
ambicioso programa de economia de energia em 
todo o mundo. Mas tiveram também o grave defeito 
de fazer com que nos esquecêssemos do papel es
tratégico, sob o ponto de vista político e econômico, 
desempenhado pelo álcool-combustível. Dos 697 mil 
veículos vendidos no Brasil em 1986, chegamos à ir
risória quantidade de 30 mil comercializados entre 
janeiro e setembro de 1995. . 

• Estímulo ao aumento da produtividade indus
trial e agrícola 

• Apoio industrial e financeiro à diversificação 
de produtos e de mercados, com a cc-geração de 
energia elébica e a utilização do álcool como aditivo 
"verde" e a exportação de equipamentos e tecnolo
gia industrial e agrícola. 

Outras bi,omassas 
• Apoio ao desenvolvimento de programas de 

produção descentralizada de biocombustiveis, com o 
objativo de reduzir os custos dos insumos energéticos, 
desenvolver oportunidades de investimentos privados 

-em regiões desprovidas de suprimento eléfrico, e gerar 
empregos qualificados na agricultura e agroindúsbia 

- As medidas efetivas estão, segundo acredito, 
por se concretizar. t: pelo menos o que posso dedu
zir do noticiário da semana anterior. Em declaração 
à revista Isto é, que em sua edição de 15 de novem
bro publicou reportagem sob o título "A revanche do 
Proálcool", a ministra da Indústria, do Comércio e do . 
Turismo, Dorothéa Werneck afirmou enfaticamente 
que •existe o consenso sobre a necessidade de re
forçar o Proálcool". Trata-se de decisão que, de 
acordo com declarações ao Correio Braziliense, do 
Coordenador da Comissão lnterministerial do Álcool, 
Luis Milton Veloso da Costa. deverá ser tomada em 
reunião programada para hoje, 21 de novembro. 
São, segundo a mesma fonte, sete grupos específi
cos que avaliarão o programa, sob diferentes aspec
tos, examinando a política fiscal e de preços, as im
plicações ambientais, as necessidades de financia
mento, o desenvolvimento tecnológico do setor, a 
desregulamentação, a regionalização e os rumos e 
direbizes governamentais. A decisão final, a ser sub
metida ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
envolve por sua vez sete ministros de Estado. São 
os titulares das pastas da Fazenda, do Planejamen
to, da Indústria e do Comércio , das Minas e Ener
gia, do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia e da 
Agricultura - -
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Não tenho dúvidas, Sr. Presidente, de que é 
um desafio complexo que exigirá a implementação 
de medidas que conflitam sem dúvida com a escas
sez de recursos de investimento e de financiamento 
do governo e que, por outro lado, têm implicações 
no esforço de combate à inflação e de diminuição do 
déficit público, estimado para este ano em 5,8 bilhõ
es de dólares. 

O que não podemos perder de vista, no entan
to, é a relevância econômica, a importância social, a 
significação estratégica e a repercussão do progra
ma, quer sob o ponto de vista tecnológico, quer sob 
o ponto de vista ambiental. A indústria sucro-alcoo
leira do Nordeste, que passa por um processo dra
mático de ajustamento e perda de importância relati
va na eronomia regional depende fundamentalmen
te dessas decisões para não agravar ainda mais um 
quadro que é de penúria e que já ocasionou, só em 
Alagoas, a perda de mais de 80 mil empregos dire
tos e o fechamento de pelo menos 5 usinas. Essa 
conjuntura ocorre num Estado cujos índices de de
sempenho econômico e de deterioração social são 
bem conhecidos em todo o país. O texto d;;t proposta 
de governo do Presidente Fernando Henrique Car
doso não deixa dúvidas, quando assinala, em rela
ção à infra-estrutura e à integração nacional, exala
mente o seguinte: 

Apesar do intensivo crescimento eco
nômico que o Brasil teve entre 1950 e 1980, 
e das políticas especiais adotadas por nu.i
tos governos, as disparidades regionais as
sumem, ainda hoje, proporções gigantescas. 

O nordeste abriga 29% da população e 
participa com apenas 13% do PIB. Em 1990, 
seu produto per capita representava 46% do 
nacional e apenas 33",(, do relativo à região 
Sudeste. Os dados disponíveis sobre educa
ção denunciam as desigualdades de oportuni
dades que prevalecem nas regiões. As taxas 
de analfabetismo nas regiões Sul e Sudeste, 
em 1990, era de 11%, enquanto no Nordeste 
era de 36% e no Centro-Oeste, 17%. 

No que diz respeito ao emprego, e particular
mente no setor rural, a situação, ainda nas palavras 
do Presidente, não é menos grave: 

Os dados relativos ao emprego em 
1990 indicam que a atividade ocupava, no 
Brasil, 14,2 milhões de pessoas e, desse to
tal, 5,7 milhões, cerca de 40%, não rece
biam qualquer rendimento ou recebiam até 
1/2 salário-mínimo por mês. No Nordeste, o 

quadro é ainda mais dramãtico. Com uma 
população rural em idade ativa - dez anos 

· ou mais - de cerca de 13 milhões de habi
tantes, 6,3 milhões estavam empregados na 
atividade agrícola e, desses quase 46% -
mais de 2,9 milhões de trabalhadores - não 
tinham rendimento algum ou recebiam me
nos de 1/2 salário mínimo por mês. 

"Disparidade gigantesca• e •quadro dramático" 
são as expressões empregadas e não são retóricas. 
Tradl.ízem uma situação de lato que tende a se 
agravar, se a principal ocupação na área rural não 
receber a atenção e o amparo necessários que, no 
caSo do Proálcool, têm inegável expressão nacional. 
É oortveniente lembrar que um investimento acumu
lado de cerca de 11 bilhões de dólares permitiu uma 
economia de divisas que, a preços constantes, rep
resentava, em dezembro de 1994, nada menos de 
27 bilhões de dólares. Em 30 de março deste ano, 
em expediente-submetido ao Ministério da Indústria, 
do Comércio e do Turismo, o Comitê Nacional dos 
Produtores de Açúcar e Álcool preconizava cinco 
medidas básicas que, no entender dos produtores, 
importariam na adoção de uma diretriz política para 
o .setor. Por serem providências objetivas, permito

. me transcrevê-las, em sua eloqüente simplicidade: 

1. Valorizar a frota atual de carros a ál
cool, através de medidas como financiamen
to específico e redução do IPVA nas opera
ções de compra e venda de carros usados 
movidos a álcool; 

2. Manter a atual relação de preços ál- . 
cooJ.gasolina; 

3. Estabelecimento de "nichos" espe
ciais de mercado para a entrada de novos . 
carros a álcool no mercado, tais como frotas 
de governo e empresas estatais, de empre
sas de energia, de empresas de grande por
te e de táxis. Dessa forma, estaria sendo ex
plicitado e valorizado o diferencial qualitativo 
dos veículos movidos a combustíveis reno
váveis, tais como o álcool, para a melhoria 
da vida urbana e do meio ambiente. Tal 
ação permitirá que o carro a álcool participe 
das vendas anuais de veículos de forma 
equilibrada; 

4. Manter e expandir, ano a ano, a pre
sença do competitivo açúcar brasileiro na 
pauta de exportações, pelo fato de que, com 
a retomada do desenvolvimento mundial, 
haverá crescimento da demanda de açúcar 
no mercado internacional. Essas exporta-
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ções guardariam proporção com as importa- uma diretriz de caráler permanente, que não esteja 
ções de metanol e etanol nos anos em que sujeita às permanentes oscilações e intempéries da 
o balanço de oferta e demanda mostrar essa instabilidade econOmica, parece que agora superada 
necessidade. em caráter permanente. 

5. Proporcionar justa politica de preços Os compromissos internacionais decorrentes 
e mecanismos modernos de financiamento dos danos causados ao meio-ambiente, tendem a se 
ao álcool, em face de suas características tomar cada vez mais recorrentes em todo o mundo. 
especificas. Nessa linha, considera-se es- Não apenas em razão das pressões da opinião pú-
sencial a criação de um diferencial para o ãl- blica cada vez mais mobilizada, mas sobretudo em 
cool em relação à gasolina, na forma de im- decorrência das evidências científicas que apontam 
posto seletivo a ser implantado corno instru- para o caráter irreversível dos prejuízos causados 
mento de política energética em tod() o mundo pelo _uso indiscriminado dos com

Muito embora as medi<;las em estudo pelo go
verno sejam mais amplas, esse elenco de providên-
cias demonstra a disposição dos produtores de con
tinuar contribuindo para a manutenção do programa 
e, o que é mais importante, de participar de sua ne
cessária e indispensável ampliação. Ternos que con
siderar que nesses quase vinte anos, o desenvoM
mento tecnológico permitiu reduzir os custos numa 
escala de 4% ao ano na região centro-sul e de 2% 
na região norte-nordeste, o que indica um enorme 
esforço em relação aos ganhos de produtividade. 
Por outro lado, a não utilização de cerca de 50% do 
potencial energético da cana-de-açúcar é, também, 
um forte indicativo das possibilidades de oferta de 
outros tipos de energia, notadamente a elétrica, a 
partir da queima do bagaço já testada em vários pai
ses do mundo, inclusive aqui no Brasil. No que diz 
respeito ao impacto na oferta de emprego no setor 
agrícola, convém lembrar que o custo é de 11 mil 
dólares de investimento por emprego gerado, em 
comparação, por exemplo, com os 91 mil exigidos 
pela indústria automobilística e os 220 mil em seto
res corno a petroquímica 

É claro que a crise econômico-financeira que 
se abateu sobre o setor, a partir de 1986, pelas ra
zões jã sobejamente conhecidas, reduziu sensivel
mente o processo de melhoria de eficiência que vi
nha sendo posto em prática Nestas condições, te
mos que reconhecer que os produtores não têm 
condições de participar, imediatamente, de uma eco
nomia de mercado em processo de acelerada libera
lização. Dai carecerem de um período de adaptação 
e de recuperação de perdas, até que voltem a ga
nhar competitividade. Os ganhos sociais e as possi
bilidades econômicas, porém, são como espero ter 
ressaltado, efetivamente incomensuráveis, se hou
ver uma politica consistentemente elaborada e siste
maticamente seguida. o que o Programa do Álcool 
necessita, Sr. Presidente, mais do que incentivos ou 
isenções, é a firme determinação de se executar 

bustíveis fosseis. No período que anteCedeu a reali
zação da ECO 92, no Rio de Janeiro, o Conselho da 
União Européia chegou a propor a implantação do 
imposto ecológico. _que !leveriaincidir sobre os volu
mes de consumo dos combustíveis nos pafses de
senvolvidos. Uma iniciativa que, embora acolhida 
pelos países-membros, só não logrou aprovação por 
que foi condicionada a que o Japão e os Estados 
Unidos aceitasSem o mesmo principio. Trata-se, por
tanto, de uma possibilidade que, mais cedo ou mais 
tarde, terá que ser adotada em escala mundial, se 
os países em desenvolvimento lograrem alterar a ul
trapassada representação do poder mundial em or
ganizações corno a ONU, em que o Brasil estã forte
mente empenhado. 

Recentemente esteve no Brasil uma missão 
mista americana que incluía os governadores dos 
Estados de Nebraska e de WISCOnsin, interessados 
em conhecer as possibilidades de implantação de 
um programa alternativo de energia, já que o uso do 
ãlcool é, na atualidade, a única possibilidade, viável . 
a curto prazo, para diminuir as emissões poluentes 
de uma frota de veículos que não para de crescer 
em todo o mundo. Uma tendência que apenas se
gue a· manifestação de outros países que, como a 
China, o Japão, a fndia e os integrantes da União 
Européia, buscam o mesmo caminho. 

Espero, Sr"s e Srs. Senadores, que· todas es
tas considerações estejam sendo levadas em conta 
na reunião programada para hoje da Comissão ln
terministerial do Álcool. Não se trata de beneficiar, 
proteger e amparar um setor vital para a economia 
agrícola do Nordeste. Trata-se de definir uma politi
ca que é do interesse nacional e que tem efetivas 
possibilidades de constituir uma alternativa materiali
zãvel a curto prazo, para o grave desafio do desem
prego estrutural que é a tendência irreversível dos 
processos de globalização da economia e de au
mento inusitado da competitividade em todo o mun
do. Faço um apelo aos Minisiros que devem definir a 
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viabilidade das iniciativas a serem propostas, para 
que encarem o problema em toda a sua complexa 
extensão e em toda as suas múltiplas repercussões 
a que aludi. A Câmara dos Deputados, através de 
sua Comissão de Economia, já tomou a iniciativa de 
ouvir os setores interessados e avaliar as alternati
vas aplicáveis. Espero que, no Senado, possamos 
acompanhar, de forma permanente, não apenas as 
conclusões da Comissão lnterministerial que cuida 
do assunto, mas sobretudo a efetivação das propos
tas que exigem vontade política, decisão administra
tiva e acompanhamento sistemático por parte do 
Executivo: 

Estou certo de que preservar o Proálcool, viabi
fizar sua expansão, permitir sua consolidação e am
pliar suas perspectivas é um serviço ao país e una 
conqusta a mais para os brasileiros, especialmente os 
da área rural, tão carentes de oportunidades de em
prego, quanto de esperança de vida e sobrevivência. 

Era o que tinha a dizer, 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Não há 

mais oradores inscritos. 
A Mesa lembra aos Srs. Senadores que o Con

gresso está convocado para uma sessão conjunta, a 
realizar-se hoje, às 19h, no Plenário da Câmara dos 
Deputados. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberativa or
dinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 98, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara 112 98, de 1995 (112 39195, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a assunção, pela União, de operações 
de crédito contratadas pela Companhia Estadual de 
Energia Elétrica - CEEE junto a bancos franceses, 
bem como de obrigações previstas nos respectivos 
contratos comerciais, firmados para o financiamento 
da construção da Usina Termelétrica de Candiota III 
-Unidade 1, tendo 

Pareceres sob n2s 680 e 681, de 1995, das Co
missões 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favo
rável ao Projeto; e 

- de Assuntos Econômicos, favorável ao Pro
jeto, com declaração de voto do Senador Eduardo 

. Suplicy. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 95, DE 1991 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado 112 95, de 1991, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, que dispõe sobre a divulgação dos 
principais devedores junto à Secretaria da Receita 
Federal, ao Ministério do Trabalho da Previdência 
Social e Caixa Econômica Federal e dá outras provi
dências, tendo 

Pareceres: 
- de Plenário, em substituição à Comissão de 

Constituiçao, Justiça e Cidadania, Relator: Sena
dor José Fogaça, favorável ao Projeto, nos termos 
de Substitutivo que oferece. 

- sob 112 698, da Comissao de Constituiçao, 
Justiça e Cidadania, favorável à emenda oferecida 
perante o Plenário, consolidando a proposição num 
único texto substitutivo, nos terinos do art 133, § 6", 
do Regimento Interno. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2186, DE 1995 

- - DiscuSsão, em 4Jf!lO único, do Projeto d<~ Lei 
do Senado 112 186, de 1995, de iniciativa da Comis
são de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, que próibe 
a nomeação de parentes para cargos em comissão 
e dá outras providências, tendo 

Parecer sob 112 717, de 1995, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favo- . 

rável às Emendas n2s 1 e 2, de Plenário, nos termos . 
de Subemenda que apresenta. 

-4-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara no: 92, de 1991 (112 
1.714/89, na Casa de origem), que regulamenta o 
art 185, inciso I, da Constituição Federal, e define 
pequeno e médio produtores rurais, tendo 

Parecer, sob 112 465, de 1995, da Comissão 
- de Constituiçao, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicialidade da matéria. 

-5-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara 112 39, de 1992 (112 
2.686/92, na Casa de origem), que estabelece os 
valores de cálculo do Imposto de Renda das pes
soas físicas no exercício de 1992, ano-base de 1991 
e dá outras providências. 
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-6-
MENSAGEM ~314, DE 1995 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em tumo único, do Parecer n2. 742, 
de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre a Mensagem n2. 314, de 1995 (n2. 
992/95, na origem), de 22 de setembro do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Ronaldo José Lopes Leal, para compor o Tribu
nal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Toga
do, na vaga reservada à magistratura trabalhista de 
carreira, decorrente da aposentadoria do Ministro 
Luiz José Guimarães Falcão. 

-7-
MENSAGEM N2 260, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e DefeSa Nacional 
sobre a Mensagem n2. 260, de 1995 (rP- 753195, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Sérgio Martins Thompson Flores, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cu
mulativamente com a função de Embaixador do Bra
sil jun1o ao Reino da Arábia Saudita, exercer a função 
de Embaixador do Brasil jiX!tO ao SiJtanato de Omã 

-a-
MENSAGEM N2351, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem rP- 351, de 1995 (rP- 1.120/95, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Fernando Guimarães Reis, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil no Japão. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessáo às 1Bh12min.) 

209 
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Ata da 195ª- Sessão Deliberativa Ordinária 
em 22 de novembro de 1995 

1ll. Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª- Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, Levy Dias e Antônio Carlos Valadares 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - AntOnio Carlos Magalhães 
An10nio Cartas Valladares - Arlindo Por1D -

Bailo Parga - Benedita da Silva - -- Bernardo Ca
bral - Cartas Bezena - Cartos Patrocínio - Car
los Wilson - Gasildo Maldaner - Coutinho Jorge 
- Darcy Ribeiro- Edison Lobão - Eduardo Supli- _ 
cy - Élcio Álvares - EmOia Fernandes - Esperi
dião Amin - Fernando Bezena - Flaviano Melo -
Francelino Pereira - Freitas Ne1o - Geraldo Melo 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humber1D Lucena - fris Rezende - Jefferson Pe
res - João França- · João Rocha - Jonas Pinhei
ro - Josaphat Marinho - José Agripino ~ José Al
ves - José Bianco - José Eduardo Outra - José 
Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Rober1D 
Arruda - José Samey - J(iio Campos - Júnia 
Marise - Lauro Campos - Leomar Qt.intanilha -
Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara -
Lúdio Coelho - · Marina Silva - Marfuce Pin10 -
Mauro Miranda - NabQr Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva- Pe
dro Simon - Ramez Tebet - Renan Galheiros -
Rober1D Requião - Romero Jucâ - Romeu Tuma 

Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha -
Sérgio Machado - T eo10nio Vilela Filho - Vilson 
Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lisla 
de presença acusa o comparecimenlo de 71 Srs. 
Senadores. Havendo número regimenlal, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será Udo pelo 
Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Bailo Parga 

~ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO~ 1.488, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos dos artigos 50, parágra

fos 2" e 5", inciso XXX III da Constitt.ição Federal e 
do artigo 216 do Regimento Interno do Senado Fe
deral, sejam fornecidas pela Ministra da Indústria, do 

Comércio e do Turismo, Ora. Dorolhéia Wemeck, as 
seguintes informações: 

1. Quantas Zonas de Processamento de Ex
portação (ZPE) foram criadas pelo Governo Federal 
e em quais localidades. 

2. Quantas ZPE estão implanladas. 
3. Quantas Áreas de Livre Comércio (ALC) lo

- _ ~ criadas e em quais localidades. 
4. Quantas ALC estão implanladas e funcio

nando. 
5. Quais os resultados obtidos com a implanta

ção de ZPE e ALC para o crescimenlo econOmico 
das regiões de .sua abrangência 

6. Quais os resultados alcançados com a im
plantação de ZPE e ALC do pon1D de vista global da 
economia brasileira 

Justificação 

Nos últimos anos têm sido examinadas e apro
vadas, tanto no ãmbilo do Poder Executivo quanlo 
do Poder legislativo, diversas propostas que visam 
o estabelecimento de Zonas de Processamento de 
Exportações e de Áreas de Livre Comércio. Várias 
delas mereceram aprovação e tiveram sua criação 
sancionada Verificaram-se ainda sucessivas modifi
cações na legislação a respeito desses institutos. 

A criação de ZPE e de ALC conduziu a novas 
expeclativas por parte das populações das regiões a 
serem por elas abrangidas. Espera-se obter, por 
esse processo, um novo impulso de desenvolvimen
to, a criação de empregos, a modernização de seg
mentos econõmicos, a melhoria de padrão de vida, 
enfim. Essas expeclativas são tanto maiores quando 
!IS ZPE e ALC se situam em áreas carentes, que 
precisam de estímulos maiores para alcançarem 
esse desenvolvimento e que, por sua situação geo
gráfica, justificam essa impianlação. 

Diversos outros países, reconhecidamente, 
vêm obtendo excelentes resullados com iniciativas 
análogas. Os exemplos são mt.i10s e constituem 
uma razão a mais para a criação de expectativas em 
função das ZPE e ALC brasileiras. Desejamos, as
sim, um quadro amplo a respeito da sua atual situa
ção para que. possamos avaliar os passos já dados 
nesse sentido. 
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Sala das Sessões, 22 de novembro de 1995. - A votaçao do Projeto de Desestatização delHle 
Senador Freitas Neto em clima tenso no plenário da Assembléia Legislati-

(A Mesa, para decis3o.) va do Estado e suas dependências, bem como em 
frente ao prédio, que foi totalmente cercado por poli-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re- ciais. Por decisão do Presidente da Assembléia Le-
querimento .fido será despachado à Mesa para deci- gislativa, nenhum cidadão pôde estar nas galerias, 
são, nos termos elo art. 216, III, elo Regimen1D Interno. nem mesmo parlamentares da Câmara Municipal do 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Rio de Janeiro. 
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Bello Parga Manobras regimentais que foram denunciadas 

É lido o seguinta: na sessão por parlamentares do Partido dos Traba-
REQUERIMENTO W-1.489, DE 1995 lhadores, pela nossa Bancada na Assembléia Legis

lativa, permitiram que os destaques ao projeto fos
sem votados em três blocos, quando o Regimento 
Interno permite votaçao de destaques somente em 
separado. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 160, combinado com o art. 

199 do Regimento Interno, requeremos que o tempo 
destinado aos oradores da Hora do Bcpediente da 
sessão do dia a ser marcada, seja destinado a ho
menagear Adolpho Bloch. 

Sala das Sessões 22 de novembro de 1995. -
Júlio Campos - Teotonlo VIlela Rlho - Lúcio AI
cantara - RoberiD Requiao- Humberto Lucena -
AntOnio Cartas Magalhl!es - Edison Lobao. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - De 
acordo com o disposto no art. 255, I, "b" do Regi
mento Interno, esse requerimento será objeto de de
liberação após a Ordem do Dia 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência recebeu a Mensagem oQ 380, de 1995, (oQ 
1.290195, na origem), de 20 do corrente, do Presi
dente da República, encaminhando, nos termos do § 
1Q do arl 6Q da Lei oQ 7.711, de 22 de dezembro de 
1988, o relatório acerca da Retribuição Adicional V a,. 
riável- RAV, referente ao 2Qsemestre de 1994. 

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva, que dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje desejaria 
manitestar-me acerca da prostituição infante-juvenil, 
a fim de que esse assunto fosse debatido e discuti
do, e déssemos o nosso apoio à campanha que já 
existe sobre esse tema 

Mas, lamentavelmente, o acontecido ontem no 
Rio de Janeiro fez-me mudar o assunto de minha in
tervenção na tarde de hoje. O Rio de Janeiro pre
senciou um ato de dupla violência: contra a integri
dade física de parte de seus cidadãos e contra o pa
trimônio público do povo fluminensa 

Por detenninaçao do Presidente, como já dis
se, os manifestantes, impedidos de assistir à vota
çao das !Jalerias. permaneceram em frente ao prédio 
da Alerj, protestando contra essa arbitrariedade e in
terrompendo a. transito. O Batalhão de Choque da 
Policia Militar agiu com violência, jogando bombas 
de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Como todas 
as vezes em que ocorre uma violência há uma rea
çao, os manifestantes, lamentavelmente, revidaram 
atirando o que tinham em suas mãos, como pedras 
e latas, estabelecendo-se um confronto onde 25 _ 
pessoas ficaram feridas. 

Até mesmo seguranças da Alerj participaram 
das agressões aos manifestantes e alguns parla
mentares denunciaram o fato ao Presidente da 
Casa O Sindicato dos Bancários entrou com man
dado de segurança para suspender a votaçao, já 
que o povo não pôde acompanhá-la porque não teve · 
acesso às galerias. O mandado de segurança foi in
deferido. 

Ora, aquela Assembléia tem a responsabilida- · 
de de garantir a preSença da populaçao - porque é 
uma Casa do povo- em votações que tratam de as
sunto do interesse do Estado do Rio de Janeiro, 
como era o caso da privatizaçao, a paitir do projeto 
estadual de desestatizaçao. ·Estava também em jogo 
uma discussão que envolvia a eletricidade do Esta
do do Rio de Janeiro, a Cerj, a Ceasa e o Banerj. 

Sabemos que são grandes as dificuldades fi
nanceiras das empresas públicas fluminenses e que 
são necessárias medidas profundas para saneá-las 
e melhorar tant>ém o seu atendimento. Mas privati
zar empresas que têm funçao social nunca trouxe 
benefícios à populaçao. Por exemplo, a questão da 
dívida do melrô, no valor de US$130 milhões, que o 
banco foi obrigado a assumir, sl.bstituindo o Gover
no Federal, que era o principal mentor, estimulador e 
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avalista. Não se pode privatizar esse banco sem le- que acompanham angustiadas o processo de privati-
var em consideração essas dific:Udades. zação dessas empresas. 

Outro fator que debilitou o 13Anerj foi que ele Não posso entender que o Governo do Estado 
teve que absorver uma série de instiiLições financei- do Rio de Janeiro tenha mais pressa do que o Go-
ras falidas durante o regime militar. O Governo em- vemo do Estado de São Paulo, cujos Governadores 
purrava aos bancos estaduais os bancos privados pertencem ao mesmo Partido do Presidente da Re-
que faliam. ~ preciso, portanto, levar isso em consi- pública, que anunciou ser preciso estimular, incenti-
deração. var a política do Estado no Rio de Janeiro. E esta-

A CPI do Banerj, no Rio de Janeiro, constatou mos tirando recursos patrimoniais de um Estado tão 
que o Banco Central, o Tesouro Nacional e o Estado carente como o nosso. 
do Rio de Janeiro devem ao Banerj cerca de R$1 bi- Não é possível aceitar a pancadaria todas as 
lhão; no entanto, o banco sofreu intervenção em fm- vezes em que não se abre a porta para o diálogo. A 
ção de uma dívida de R$56 milhões, dívida que não democracia comporta as divergências. E é importan-
é do Banerj, embora o banco tenha a responsabili- te que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que 
dade de custodiante. tem tido o apoio da Bancada do Estado, fique sa-

Então, não pOdemos aceitar que essa ordem, bendo que não conta com o meu apoio para iniciati-
hoje imperativa, de um modelo político neoliberal vas dessa natureza, porque além da forma como a 
que está sendo adotado vá impor que os nossos privatização está sendo feita, ainda, autoritariamen-
ajustes sejam feitos de forma a permitir que 0 nosso te, utifiza-se no diálogo com os trabalhadores bomba 
patrimõnio a serviço da população possa estar sen- de gás e cassetete. Não podemos aceitar de forma 
do totalmente destroçado. Não podemos aceitar que alguma 
tenhamos que ajustar, adaptar o perfil do Estado a Um outro assunto que me causa também gran-
essas exigêncies da nova ordem económica de preocupação e que já foi tratado nesia Casa é a 

Sei que tudo isso é muito difícil, neste momen- questão do Sivam, a questão mais quente do mo-
to em que vivemos uma onda de privatizações que, mento. Embora sendo uma ação legal prevista no 
lamentavelmente, não tem encontrado apoio. Em- art. 52, XII, da Constituição, é preocupante que a Pc-
presas que estão sendo privatizadas no Estado do lícia Federal tenha instalado escuta telefõnica sob 
Rio de Janeiro têm prestado um relevante serviço na argumentos falsos para investigar atividades do Em-
área social. baixador Júlio César Gomes dos Santos. 

Quando falta água nas favelas, nas comunida- Há necessidade de se investigar, de se averi-
des carentes e até mesmo nos bairros de classe mé- guar qualquer que seja a irregularidade. Mas, para 
dia, são cobradas verdadeiras fortunas pela água dos investigar as atividades do Embaixador Júlio César, · 
chamados carros-pipas- una iniciativa privada. Temos estamos vivendo um dos momentos mais preocl.l-
que pagar por uma água que deveria estar sendo ofe- pantes da Nação brasileira. Sabemos que o Gover-
recida à população, e a un preço exorbitante. no está preocupado - em que pese ter tido divergên-

~ preciso também entender que 0 Banerj tem cia com o Governo - em desenvolver ações políticas 
uma função social; ele tem sido o principal banco de sérias e que não podem ter iniciativas sem que ele 
fomento aos agricultores no Estado do Rio de Janei- tenha conhecimento delas. Quem está no comando 
ro; ele é o banco que tem prestado serviços às cha- das decisões políticas tão sérias hoje? 
madas pequenas empresas. Como aceitar que este 
banco seja privatizado? Qual é a linha que vai nor
tear a política do Estado do Rio de Janeiro quanto 
ao financiamento dessas pequenas e médias empre
sas? Qual é o banco que vai fazê-lo nas condições 
em que estamos lutando, com juros diferenciados, 
inclusive? · · 

Esta é uma siluaÇão para ser tratada com-o 
diálogo, com a participação do povo, com a discus
são serena, tranqüila e não com a polícia espancan
do os trabalhadores, como ocorreu no caso dos ban
cários, dos eletricilários e tantas outras categorias 

Não é possível concordar com esse procedi
mento. Chego a imaginar que o telefone do Presi
dente da República também esteja grampeado. Será 
que os ·nossos telefones também não estão gram
peados? Nós não atentamos para esse fato. Quere
mos apurar. Para o Legislativo, penso que é uma 
preocupação o conteúdo dos fatos, até onde são 
eles verdadeiros, considerando a gravidade das no
ticias que foram veicUladas pela imprensa, bem 
como a responsabilidade desta Casa com relação à 
aprovação do projeto envolvendo valores em tomo 
de US$1,3 bilhão. 
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É necessário termos um esclarecimento maior. cidiram por uma tomada de posição e abrigarTHie 
Tenho dilO na Comissão da necessidade do debate, nessa nova trincheira de luta em solidariedade ao 
da discussão com relação ao caso SIVAM, porque Estado e ao seu Governador Siqueira Campos, que 
não podemos deixar a Amazônia a desooberiO, se- enfrenta dificuldades enormes para o exercfcio de 
não, seremos responsáveis. Quem é o responsável suas funções constitucionais. 
pela segurança. fiscalização e politica na Amazônia Diferente dos territórios transformados em Es-
se o processo SIVAM está nesta Casa nessas con- tado, que já possufam certa estrutura, que permane-
dições? Se a cada dia o problema tem-se agravado ceram recebendo recursos da União para suas des-
e não chegamos a um denominador comum? pesas de custeio, ainda obtêm recursos para investi-

É preciso, verdadeiramente, dar um basta nis- men!os. Antes, invariavelmente dirigido por pessoal 
so. Por isso, estou aqui para fazer o meu registro de qualificado, quase sel!1lre oriundo das Forças Arma-
apoio à iniciativa já tomada pelo meu üder, Senador das e com capacidade de alavancar recursos para 
Eduardo Suplicy. Queremos qoe esses fatos sejam promover a organização da sua economia. 
esclarecidos e, como foi colocado no requerimento No Tocantins. não. Isso não aconteceu. A 
do Senador Eduardo Suplicy, possamos convocar as União nunca despendeu um só centavo com T ocan-
au!oridades envolvidas nas denúncias veiculadas tins para pagar pessoal ou qualquer outro gasto de 
pela il!1lrense e também ter acesso às gravações custeio. E também não nos repassou os rect.rSos para 
das fitas em poder da Polícia Federal. Acredito ser a sua instalação, previstos nas Disposições Transitó-
esse o papel do legislador.· rias da Conslitl.ição, que remete para a lei que regula-

Não podemos dizer que não é uma tarefa nos- men!ou a cJi11isã9 do Estado de Mato Grosso. 
sa a de investigar. A nossa tarefa não é a de conde- ~ Queremos, Sr. Presidente, que o Governo Fa-
nar e punir. Mas é, sobretudo. de investigar quando dera! nos repasse o que nos deve em termos de in-
se trata de situações dessa natureza. . vestimen!os, para que possamos realizar as· obras 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senado- de infra-estrutura do Estado e, assim, fazermos justi-
res, é importante para esta Casa darmos, de uma ça à brava gente !ocantinense. 
vez por todas, um basta nessa situação, a fim de Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
que a integridade do nosso Presidente da República O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi-
não fique vulnerável a situações como esta. dência, nos termos do art 67 do Regimento Interno, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Mtito propõe o nome do Senador Josaphat Marinho para 
obrigada. representar o Senado Federal na missa de 7º- dia em 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Peço a pala- memória do professor, jurista, Geraldo Ataliba. 
vra, Sr. Presidente, em nome da liderança do PPB. Em votação a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce- -- Os Srs. Senadores que a aprovam queiram · 
do a palavra, como Líder do PPB, ao Senador Leo- permanecer sentados. (Pausa.) 
mar Quintanilha. Aprovada. 

V. Ex"' dispõe de cinco minulos para o seu pro- Rca o Senador Josaphat Marinho aulorizado a 
nunciamento. representar oficialmente esta Casa na homenagem 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. póstuma a Geraldo Ataliba. 
Como Líder.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado- O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
res, filiaram-se ontem ao Partido Progressista Brasi- Presidente. peço a palavra para uma comunicação 
leiro - PPB - os ilustres Deputados Federais Darei inadiável. 
Martins Coelho, João Batista de Jesus Ribeiro e Do- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-
lores Nunes, ernéritos representantes da altiva gente do a palavra ao nobre Senador Antonio Garlos Vala-
tocantinense na Câmara e no Congresso Nacional, dares, para uma comunicação inadiável. V. Ex• dis-
além de outros valorosos quadros de outras unida- põe de cinco minutos. 
des da Federação. O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 

Apesar de parecer fato corriqueiro pela multipli- (PSB-SE. Para uma comunicação inadiável. Sem re-
cidade de ocorrências do gênero, devo ressaltar que visão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
as filiações que aqui registro, particularmente as do dores, na última segunda-feira, no Estado de Sergi-
Tocantins, representam para aquele jovem Estado pe, houve a comemoração dos 40 anos de existên-
fato politico do maior relevo. Mais do que Sil!1lles cia da Aliança Francesa. Na realidade, a Associação 
opção político-ideológica, nossos representantes de- Cultural Franco-Brasileira foi fundada, oficialmente •. 
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em 25 de fevereiro de 1955, reconhecida de utilida- pion, que alonga e dá condições para que os produ-
de plblica em 12 de novembro de 1965 e, graças à tores rurais deste Pais - em torno de 250 mil produ-
dedicação de seus presidentes, associados, direto- tores - possam securilizar a sua dfvida no valor de 
res, professores e funcionários, continua a divulgar até R$7 bilhões. Portanto, pedimos a participação de 
no nosso Esladó a lfngua e a c:Utura francesaS, be- todos os Uderes dos Partidos que têln assento no Se-
neficiando, ·assim, a sociedade sergipana com um nado Federal, porque deverá haver pedido de verifica.. 
eficiente inten:ambio cUtural entre a França e o Brasil. ção de quorum. Por isso, pela importancia do assl..fl-

Participando dessas cOmemorações alusivas to, solicitamos a presença dos Srs. Senadores. 
aos 40 anos da Aliança Francesa, no Estado de Ser- Há poucos dias, ocupamos a tribuna desta 
gipe, estiveram presentes à solenidade, realizada na Casa para abordar um terna polêmico e da mais alta 
sede daquela instituição, o Cônsul Honorário da importância para o Brasil: o Proálcool. 
França no Estado de Sergipe, Dr. Lucien Ganjac; o Entendfamos que o Congresso Nacional não 
Cônsul-Geral, M. Raymond Pelit; o Diretor-Geral das poderia deixar de participar do grande debate que se 
Alianças no Brasil, M. Hervé Brocard; além de outras desenvolve a nfve! nacional sobre a viabilidade e a 
autoridades ligadas ao funcionamento daquela mo- conveniência da manutenção do Proálcool. 
de!ar instituição. Tovemos; na ocasião, de manifestar nossa pa-

Na verdade, Sr. Presidente, a Aliança Francesa sição favorável, não somente à manutenção, como 
CLfllll'e um papel preponderante ao abrir as suas por- também à ampliação desse programa, pela impor-
tas para a juventude se atualizar nos conhecimentos tância estratégica, econOmica e social que ele assu-
da língua francesa, como também promove l.m inter- me em nosso Ppfs. 
câmbio mais do que necessário entre o Brasil e aquela Entendemos que o Proálcool tem uma rica ex-
grande nação amiga, a França. Todos sabemos a con- periência de 20 anos, inédita entre os demais paí-
tribuição que deram os francesas oo ~rfeiçoamento ses, que não deve e não pode ser desprezada· São, 
da democracia, à conqlista da liberdade e também oo afinal, duas décadas de lições que o País não pode 
fortafecimenlo da cU!ura mmdial. A França é um as- deixar de considerar. 
leio do desenvolvimenlo da sociedade O know-how adquirido com esse programa deve 

Por isso, Sr. Presidente, não poderia deixar de ser aproveitado e aplicado no fl.tu'o, f!llidentemente, 
registar esse acontecimento singular, porque uma dentro de l.I'Tla nova perspectiva, mais adaptada oos 
entidade de um Eslado pequeno como o nosso, o tempos, às condições e às neoessidades aluais. 
Estado de Sergipe, que permanece funcionando de Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
forma ininterrupta durante 40 anos, promovendo a estávamos aguardando com grande expectaliva os re-
cuftura, promovendo a educação da nossa juventu- st:ilalos da Comissão lnterministerial do Álcool - Cinal, 
de, merece da nossa parte a homenagem e a consi- que tem a responsabilidade de apresentar l.I'Tla pro- . 
deração do Poder Legislativo. posta de solução e de rumo para o Proálcool. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Estávamos confiantes de que as medidas a se-
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce- rem sugeridas no âmbito dessa Comissão lntermi-

do a p:Jiavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. nisterial pudessem viabilizar as cond'IÇÕes essenciais 
V. ExR dispõe de 20 minulos para o seu pro- para a aulogestão do setor sucro-alcooleiro· e a defini-

nunciameniO. çãó de regras dl.l'adoi.J'8S para a produção de álcool 
Convido o nobre Senador Antonio Carias Vala- carburante e a própria reabilitação do Proálcool. · 

dares, suplente da Mesa, para assumir esta Presi- Tomamos conhecimento do relatório da reu-
dência nião realizada no dia de 21 de novembro pela Co-

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia missão lnterministerial do Álcool. Os nove itans das 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. conclusões apresentadas são os seguintes: 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de iniciar o a) Mudou-se o paradigma que dá suporte à 
meu pronunciameniO, eu gostaria de solicitar a pre- produção do álcool no Pars, já que as razões origi-
sença de todos os Srs. Senadores, hoje, na sessão nais do Proálcool eram: alfa nos preços do petróleo 
do Congresso Nacional, que terá início às 19h, que no mercado internacional e risco de desabasteci-
irá apreciar matérias importantes constantes da pau- manto do produto. As questões relevantes são: patri-
ta de hoje, como o projelo de lei de conversão, que rnOnio tecnológico, biomassa (combustfvel renovável 
trata da securitização das dívidas dos produ1ores ru- e limpo), nrvel de emprego e qualidade do meio am-
rais, elaborado pelo Relator, Deputado Abelardo Lu- biental; 
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b) Manter a proporção de áloool anidro como 
aditivo na gasolina e analisar tecnicamente a possi-
bilidade de variar a proporção; · 

c) Rnanciar o uso do álcool com mecanismos 
transparentes e sem subsídios irnplíci1os; 

cl) Asllegurar o abastecimento da frota existen
te de álcool anidro, além de buscar a sua especiali
zação (frota verde), especialmente nas grandes m 
centrações urbanas e de acordo com as diferenças 
regionais; 

e) Aumentar a competitividade intra-se1orial, 
com redução de custos e adoção de novas tecnolo
gias, elevando os níveis de produtividade; 

f) Propor a desregulamentação do setor, bus
cando reduzir os custos de distribuição; 

g) Apoiar a recuperação das redes institucio
nais de pesquisa e desenvolvimento do setor sucro
alcooleiro; 

h) Iniciar a negociação com o setor su::ro-alcoo
leiro automotivo e com os Governos estaduais para oti
mizar e garantir o abastecimento de meroado; e 

I) Estimular o uso de subprodutos (bagaço, vi
nhaça, leveduras secas), visando a reduÇão global 
do custo no complexo sucro-aloooleiro. 

Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Senadores, confessa
mos a nossa proft.nda frustração com as conclusões 
~resenta:las pela Comissão lnteministerial do Álcool, 
pois sentimos que sao insuficientes para assegurar no
vos rumos para o Proálcool e, mais que isso, para ga
rantir o seu fortalecimento e a sua manutenção •. 

Entendemos. que não abordam pontos da mais 
alta relevãncia e da mais alta importância para o se
tor, quais sejam, incentivo à produção e manutenção 
de carros a álcool, relação de preços álcool-gasoli
na, condições para modernização dos subse1ores da 
produção de matéria-prima e processamento, condi
ções para ampliação e descentralização da produ
ção cana-de-açúcar, entre outros. 

Por outro lado, as conclusões s.ão apresenta
das de maneira ampla, sem maiores orientações 
que possam balizar a sua realização, e, o mais gra
ve, em sua maiorià, não contemplam inovações 
stilstanciais, já que abordam pontos que, na realida
de, já vêm sendo desenvolvidos. 

Assim, ao manifestar a nossa preocupação e a 
nossa inconformidade com as conclusões da Comis
sao lnteministerial do Álcoo~ ~ao Governo Fe
deral para que sejam ~ftndadas e revistas, no seró:lo 
de se dar a necessária e eletiva sustenta;:ao a esse in
portante programa brasileiro que é o Proálcool. 

O Sr. Geraldo Melo- Perm~e V. Ex" um~? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Pois não, nobre 
Senador Geraldo Melo. Ouço o aparte, sobretudo, 
tratando-se de V. Ex", que é um exímio conhecedor 
dessa atividade. 

O Sr. Geraldo Melo - Muto obrigado, nobre 
Senador. Sou apenas um curioso, consciente da im
portãncia e relevância para o País da prOdução de 
um combustível eficiente, sob o ponto de vista ener
gético, e limpo, visto pela ótica ambiental. Nosso 
País domina totalmente a tecnologia desse combus
tível, desde a elaboração dos equipamentos para 
sua fabricação até a produção de álcool de altíssima 
qualidade - um combustível que interessa ao mundo 
inteiro, e para o qual se voltam, hoje, os países do 
Primeiro Mundo, num momento em que, infelizmen
te, o Brasil não sinaliza convincentemente sobre a 
importãncia desse combustível para todos nós. Mas, 
nobre Senador Jonas Pinheiro, tenho a impressão 
de que o airJ<!I Governo deu apenas um primeiro 
passo na direção da compreensão e tornada de po
sição em relação ao álcool. Acredi1o que esse docu
mento que começou a circular - e do qual tomei co
nhecimento ontem - é a simples enunciação de al
guns padreies de pensamento em tomo dos quais 
pos.s.a se unir o discurso do Governo, para que se 
uniformize, pelo menos, a posição daquelas autori
dades que estão, em maior ou menor medida, envol
vidas nesse assunto. Não posso crer que um Gover
no com a competência e a qualidade do Governo 
Fernando Henrique considere que aquele documen
to esgote o assunto. Quero aproveitar a ocasião, se 
V. E# me permite, para dizer que, de certa forma, . 
começo a me deixar contaminar pela preocupação 
de que tudo eSteja se organizando na direção de 
uma mudança nas proporções da mistura do álcool. 
V. Ex" encontrará nesse documento que o nível de 
mistura vai ser discutido intemarnente. Segundo, há 
posições de acordo com as quais a Petrobrás teria 
dito que não havia necessidade de se preocuparem 
com a importação de álcool anidro porque a referida 
empresa importaria, mas não importou. Uma série 
de COincidências aconteceram para provocar certa 
escassez de álcool anidro no mercado interno e tor
nar mais ou menos irreversível a modificação nas 
proporções da mistura. Não estou afirmando que 
isso esteja acontecendo, mas estou dizendo que co
meço a me preocupar com esses aspectos. Portan
to, entendo que V. Exa es1á fazendo um alerta muito 
importante, e como conheço de perto a seriedade e 
a competência do Ministro Raimundo Brno, daqui, 
por intermédio de V. E#, quero fazer este apelo ao 
nosso Ministro das Minas e Energia, à Ministra Do-
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rolhéa Wemeck para que não deixem que urna 
conspiração de segunda linha, que um desserviço 
por meio do qual, a essa altura, se pode desestabili
zar essa atividade, venha, efetivamente, a se consu
mar. De qualquer forma, agradeço V. E# pela contri
buição que· dá ao nosso País com seu pronuncia
mento. Por isso, quis participar dele e congrallJar
mecomV. Ex•. 

O SR. JONAS PINHEIRO - MLito obrigado, 
Senador Geraldo Melo, essa preocupação também a 
tenho. Imagine V. Ex~ que essa Co)Tiissão é_com
posta de sete Ministros; sete Ministérios que estive
ram trabalhando durante um mês. Encontramos no 
documento veiculado ontem pela illlJrensa resiJtacfo 
da referida reunião; muito pouco para a importãncia 
de um programa que hoje emprega um milhão de 
postos de serviços, que tem, sem dúvida alguma, a 
responsabilidade de movimentar uma frota de 3,4 
milhões de carros a álcool, que tem também a ftn
ção de produzir álcool anidro para misturar, na pro
porção de 22%, à gasolina. Enfim, apelamos a es
ses Ministérios, como apelamos há poucos dias ao 
Senhor Presidente dá República, para que. esse Pro
grama - apesar de não estarmos mais vivendo o mo
mento mundial que lhe deu origem -, não venha a 
perecer, pela sua importãncia e, sobretudo, pela sua 
situação estratégica no nosso País. 

Com certeza, Senador Geraldo Melo, a contri
buição de V. Ex• ao meu pronunciamento será de 
grande valia. Muito obrigado. 

O Sr. Osmar Dias - Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Concedo o aparte 
a V. E~. Senador Osmar Dias. 

O Sr. Osmar Dias - Senador Jonas Pinheiro, 
também estou preocupado e tenho participado das 
reuniões do setor que tentam viabilizar urna solução 
para o Proálcool. E por estar preocupado é que fui a 
uma audiência com o Ministro das Minas e Energia 
buscar a posição do GOverno sobre o futuro do 
Proálcool. Dele recebi a informação, que é a posição 
oficial do GOverno, de que o Governo entende a im
portância do Proálcool tanto na questão estratégica 
ambiental quanto na questão estratégica econômica, 
principalmente porque, quando surgiu, o Proálcool 
havia sido criado exatarnente por uma questão as- -
tratégica. No entanto, há algo que me preoct.pa mLi
to. Como V. Ex• afirmou, o documento, que foi a 
conclusão do trabalho efetuado por sete Ministérios, 
não trouxe ainda uma expectativa de solução para o 
problema do Proálcool, é muito pouco diante daqLilo 
de que se necessita para salvar o Proálcool e todo o 

envolvimento social e econômico que ele acarreta. E 
eu me preocupo exatamente porque se analisarmos 
o Proálcool economicamente, ou seja, COillJarancfo 
os preços do álcool com os preços da gasolina, va
mos notar que hoje há uma desigualdade e urna 
desvantagem enorme para o álcool em relação à ga
solina. Há cálculos que mostram que chega a 
US$50 o barril de álcool, contra US$25 o barril de 
gasolina. O Ministério das Minas e Energia inclusive 
entende que o custo do álcool ultrapassa os US$50 
e chega, na média, a ser superior a US$60 o barril. 
Perguntei às lideranças do setor alcooleiro quanlO 
custaria ao GOverno, em subsídios, para adotar 
aquelas duas soluções que foram reivindicadas: a 
mistura de 22% de álcool na gasolina e a fabricação 
de pelo menos 20% de carros a álcool no País. A 
resposta de urna liderança do setor foi de que custa
ria ao GOverno R$2,2 bilhões todos os anos. Fiz a 
mesma pergunta ao Ministro das Minas e Energia. A 
resposta de S. ;Ex> me assustou ainda mais. O valor 
chegaria a R$4 bilhões em subsídios, todos os anos. 
Portanto, a questão é decidir se vale a pena destinar 
quase R$4 bilhões em slilsídios para manter um se-. 
tor funcionando o• não. Ou se encontraremos, num 
curto período, uma outra solução que possa viabili
zar o Proálcool. No meu entendimento, é necessário 
investir em tecnologia e em pesquisa para reduzir o 
custo de produção. Caso contrário, teremos esse 
mesmo problema daqui a alguns anos, mesmo que 
o Governo adote 22% de álcool na gasolina e 20% 
de carros a álcool. Portanto, quero lembrar aqui que 
o GOverno se esforça para manter o Proálcool, mas 
até agora nenhuma solução foi apresentada por ele 
oú pelo setor para que o Programa continue existin
do sem trazer grandes prejuízos ou sem exigir gran
des investimentos do Tesouro. Obrigado por permitir 
este aparte. 

O SR. JONAS PINHEIRO - MLito obrigado, 
Senador Osrnar Dias. Incorporo a sua análise ao 
meu pronunciamento, sobretudo as tratativas que V. 
Ex' está fazendo junto aos Ministérios - e que tam
bém estamos fazendo - para encontrar uma solução 
para o Proálcool, que consideramos da máxima im
portãncia. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. E# 
um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Com muito prazer, 
Senador Humberto Lucena 

O Sr. Humberto Lucena - Desejo também so
lidarizar-me com V. Exª pelo seu pronunciamento 
em favor da reativação do Proálcool, que é bem-vin
da e vai ao encontro dos anseios gerais da Nação, 
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sobreludo quando se sabe que, partiruarmente no O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Valada-
que tange ao chamado álcool carburante, somos res) -V. Ex" será o último orador deste expediente. 
pioneiros no mundo. E não podemos perder essa Conced<rlhe a palavra, para uma comunicação 
tecnologia não apenas para uso interno. mas tam- inadiável, por cinco minutos. 
bém para uso externo. Sabe V. Ex" que, segundo se O SR. NEY SUASSUNA {PMDB-PB. Para urna 
noticia, os Estados Unidos da América do Norte já comunicação inadiável.) -Muito obrigado Ex•. 
estariam tendentes a marchar para a produção de Sr. Presidente, recebi, hoje, urna carta do Sr. 
um combustfvel semelhante. T arfamos. então, le- Luiz Gil Siuffo Pereira, Presidente da Fecombustí-
vando em conta a necessidade de reativar o Proál- veis que diz: 
cool, não só a necessidade de melhorar as condiçõ
es do mercado interno, mas também do mercado ex
temo, porque poderfamos inclusive ~iar a nossa 
pauta de exportações com a venda, para o exterior, 
do álcool carburante. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Mlito obrigado, 
Senador Humberto Lucena. Por certo o meu pronun
ciamento será enriquecido com o aparte de V. Ex". A 
nossa análise do Proálcool é a mesma que V. Ex" 
faz. O álcool é um corroustível que tem todas as 
vanlagens e é por isso que o mundo já pensa nele 
corno alternativa e nós não podemos pensar em 
acabar com esse corroustível, gerado no Brasil, pro
duzido pelo Brasil. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Jonas Pi
nheiro, o Sr. Júlio Catrpos, 2" Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Valada
res) - Desejo informar aos Srs. Senadores que se 
encontram nos seus gabinetes que da Ordem do Dia 
constam malárias que requerem votação nominal, 
tais corno a escolha de autoridades e a escolha de 
chefes de missão diplomática As 15 horas e 30 mi
nutos terá início a Ordem do Dia 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha {Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna 
(Pausa) 

Concedo a paiavra ao Senador Jefferson Peres. 
V. Ex" terá 20 minutos. 
Antes, na forma regimental, prorrogo a Hora do 

Expediente pelo prazo de sete minutos, para que V. 
Ex" complemente o seu discurso. 

O SR. JEFFERSON PERES PRO
NUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A 
REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBUCA-
DO POSTERIORMENTE. -

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 
a palavra, para urna comunicação inadiável. 

Li o seu discurso proferido em sessão 
Plenária de 7/11/95 e agradeço a V. Exa o 
interesse que demonstrou pela área de com
bustíveis. 

Por oportuno, emiio a V. Ex• cópia do 
ofício que enviei ao Sr. Milton Dallari, em 19 
de setembro de 1995, lt que até agora não 
mereceu resposta. 

. . . V. Ex" poderá fazer o uso que melhor 
lhe aprolNer da correspondência. 

Divulgo, então, a correspondência: 
llrrl' Sr. José Milton Dallari, 
Tenho em mãos as notas taquigráficas 

de seu depoimento na Câmara dos Deputa
dos, em agosto passado, e sobre elas gos
taria de fazer alguns comentários. Refiro-me 
especialmente à parte em que V. Sª, já "de
missionário", após comentar dados referen
tes às Margens de remuneração dos Postos 
e das Cias. Distribuidoras, conclui: 

"Portanto, privilegiamos não a Distri
buidora, mas a revenda, que é atomizada 
em todo o Brasil com um aumento de Mar
gem. Além disso, tornamos decisão conjunta 
com o setor de distribuição e o setor de pos
tos de gasolina, a fim de que os combustí
veis não fossem aumentados. que as distri
buidoras deveriam financiar dois dias de vo
lume de produto de capital de giro para os 
postos de gasolina" 

Seu depoimento não esconde o esfor
ço para demonstrar que as Cias. Distribuido
ras estariam em dificuldades e que os Pos
tos é que seriam os vilões· dessa história 
Como os Parlamentares presentes não dis
põem do conhecimento específico dessa 
matéria, pode até ter ficado a impressão de 
que V. Sª estaria correto. t: claro que as 
Companhias devem ter agradecido. 

Minha surpresa re5Uta de seu compor
tamento na primeira reunião que fizemos 
para tratar dessa matéria: ante a evidência 
dos números comprobatórios dos lucros 
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grandiosos da Disbibuição após o Real, V. se ia ser dado aos disbibuidores, à população brasi-
8ª-, com expressão indignada. admitiu: "pode leira, que consome gasolina e os derivados de petróleo. 
ter havido erro técnico e se ele ocorreu, va- Sr. Presidente, até hoje a resposta para o nos-
mos consertar isso". so pedido de informação não nos foi dada. Estamos 

Nas re1.11iões seguintes, o comporta- aguardando para saber se não pode a população ter 
merilo de sua equipe deixou-me p~- esta economia ao invés das disbibuidoras de petró-
do, pois parecia-me, na ocasião, que havia leo. Muito obrigado. 
manifesta intimidade entre os dois segmen- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada-
tos: Governo e Disbibuição. Eles estavam res) - Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
sempre presentes e!'l reuniões para as Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Casildo 
quais não eram chamados (alguém os avi· Maldaner. 
sava. evidentemente), e, como na reunião 
feita na sala do CMN, os dois (Governo e 
Distribuição) se reuniram a portas fechadas 
para juntos trazerem uma proposta à Reven-
da, que por ter sido ridícula foi de pronto re

-cusada 
Até· então, creditava esses aconteci

mentos à coincidências e até a uma certa 
dose de ingenuidade profissional, sem, con
tudo, eliminar a dúvida· 

Seu depoimento na Câmara dos Depu
tados, todavia, comparado com os aconteci
mentos anteriores, suprime graride parte 
das minhas dúvidas e coloca-me na direção 
de crer que Governo e Disbibuição teriam 
agido juntos desde o processo de urveriza
ção, até a sua saida. Daí resuitou nos ga
nhos extraordinários que os balanços des-
sas companhias registraram 

Reconheço competência no procedi· 
mento, que permitia esconder, na aparên-
cia, a realidade desenvolvida nos baslido-
res. 

Vejo agora que sua indignação inicial, 
seu reconhecimento de que as Margens dos 
Postos estavam realmente defasadas e que 
as das Disbibuidoras estavam exagerada
mente altas, compunham encenação. 

V. 8ª- saiu, sua equipe ficou. Qual serte 
minha expectativa? 

Faço esses registras em nome dos 
quase 25.000 Postos de Revenda e dos 31 
Sindicatos filiados a esta Federação, indig
nados que ficaram ao tomarem conhecimen
to de suas afirmações no depoimento na 
Cãmara dos Deputados. Será que a verdade 
é bifronte, com uma versão à esquerda e 
outra à direita? 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~314, DE. 1995 

Acresce dispositivos aos arts. 21, 23 
e 28 da Lei no, 7.210, de 11 de julho de 
1984. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Os.arts. 21,23 e 28 da Lei~ 7.210, de 

11 de julho de 1984, passam a vigorar acrescidos 
dos seguintes dispositivos: . . .· 

~Art 21. ·--······················-········-·--··-
Parágrafo único. O acesso do preso à 

cuitura e aos esportes deve ser estimulado, 
mediante a implantação de programas ofi.. 

. ciais educacionais orientados. 

Art 23. . .................... :: ....... ·-·----···-· 

VIII -fazer levantameniD sistemático da: 
a) necessidade de mão-de-obra de

mandada pelo mercado de trabalho externo; 
b) possibilidade de desenvolvimento 

profissional da aptidão de cada preso com o 
devido enquadramento técnico; 

c) possibilidade de as empresas absor
verem a mão-de-obra prisional nas condiçõ
es levantadas na letra anterior. 

Art 28. ·········-········---·-·-·······--····-

§ 39. As teretas determinadas. aos pre
sos devem auxiliá-los na formação profissio
nal e desenvolvimento de sua personalida
de, visando à aceitação no mercado de tra
balho externo. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo, mais uma 
vez, que ganhavam os disbibuidores 1 3%; saltaram 
para 37%. Esse dinheiro poderia ter sido diminuído, 

§ 49. O trabalho do preso deve ofere
cer-lhe condições de motivação em seu pró
prio aferfeiçoamento profissional. 

§ 52 A administrção do estabelecimen
to penitenciário pode assinar convênio com 
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os órgãos plblicos, para a utilização do tra- Oestarte, contamos com os ilustres Pares para 
balho do preso ou egresso em construção a aprovação do presente projeto, que certamente 
de escolas ou outras obras em que não se contnbuirá para tomar menos irracional e desumana 
exija a licitação p(blica. • a relação existente entre condenados, Estados e so

Art 22- Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justiflcaçl!o 

O sistema brasileiro tem sido um assun1D polê
mico, gerador de controvérsias e foco de inúmeros 
problemas que repercutem sempre em prejufzo da 
comunidade. A superpopulação carcerária e a ocio
sidade dos presos têm-se destacado como proble-
mas cruciais. _ 

A superpopulação carcerária leva a uma drâs~ 
ca redução do benefício de outras condições que 
deve oferecer o centro penal: falta de higiene, insufi
ciência ou, em muitos casos, inexistência de serviço 
médico; regime alimentar deficiente; elevado consu
mo de drogas, muitas vezes promovido pela corrqr 
ção de alguns funcionários penitenciários; reiterados 
abusos sexuais; e conseqQente ambiente propício à 
violência, onde impera a lei do mais forte. 

As condições deficientes de trabalho têm signi
ficado uma inaceitável exploração dos presos ou o 
ócio comple1D, permitindo que se revoltem e ocupem 
a mente com realidades virtuais de rebelião, fuga, 
crimes cada vez mais audaciosos, seguindo natural
mente os passos do crime organizado. 

Diante desse quadro de influência e ineficiên
cia do nosso sistema carcerário, temos que criar so
luções que não vilipendiem a dignidade humana e 
viabilizem o sistema penal_· 

Qualquer tentativa de reintegração social do 
preso tem que considerar o trabalho. Repetindo Ru
pert Cross, citado pelo vioe-presidente da Sociedade 
Britânica de Criminologia, Hall Wiliams, é chegadÓ o 
momento de abandonar a crença de que a prisão 
pode reformar - 1980 (in Privatização das Prisões, 
João Marcelo de Araújo Júnior, São Paulo Revista 
dos Tribunais -1995, p. 18). 

A utilização da pena como medida terapêutica 
correspondente a urna ideologia já uHrapassada em 
todo o mundo. Hoje o que prevalece é a teoria da 
necessidade de reproduzir sistemas sociais na vida 
carcerária 

O presente projeto tenta imprimir certa etetivi
dade nas normas de trabalho penitenciário, constan
tes da Lei no. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 
Exeeução Penal), preocupando-se com a realização 
e minimização dos efeitos nocivos da prisão. 

ciedade livre. 
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1995. -

Senadora Benedlta da Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEIW 7.210, DE 11 OE JULHO DE 1984 
Institui a Lei de Execução Penal 

Art 21. Ein atendimento às cor)dições locais, 
dotar-i>e-á cada estabelecimento de uma biblioteca, 
para uso de 1Ddas as categorias de reclusos, provida 
de livros instrutivos, recreativos e didáticos. 

••••oooÕoo••••••oooooooonO••oÓ.oooooouo.-.. ooooo•••-••••••-•oouoonooooooooooon 

Art 23. loournbe ao serviço de assistência social: 
I - conhecer os resultados dos ã~agnóslicos ou 

exames; 
11 - relatar, por escri1D, ao Oiretor do esiabele

cimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas 
pelo assistido; . . 

III - acompanhar o resiJtado das permissões 
de saídas e das saídas temporárias; 

. IV - promover, no estabelecimen1D, pelos 
meios disponíveis, a recreação; · 

V - promover a orientação do assistido, na 
fase final do cumprimento da pena, e do liberando, 
de modo a facilitar o seu retomo à liberdade; 

VI - providenciar a obtenção de documentos, -
dos beneficias da Previdência Social e do seguro 
por acidente no trabalho; 

VIl - orientar e amparar, quando necessário, a 
tamma do preso, do internado e da vitima. 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever 
social e condição de dignidade humana, terá finali
dade educativa e produtiva. 

§ 1 ~ Aplicam-se à organização e aos mé1D<:Ios 
de trabalho as precauções relativas à segurança e à 
higiene. 

§ 2" O trabalho do preso não está sujeito ao re
gime da Consolidação das Leis do Trabalho. 

(As Comissões de Ass~ Sociais e 
de Constitzição, Justiça e Cidadania, tendo 
esta última poder tennina.tivo.) 
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O Sr. Antonio Carlos Valadares, Str 
plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar
ney, Presidente. 

O SR • .PRESIDENTE (José Samey) -O proje
to será ptbl!cado e remetido às Comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimenfos que serão lidos 
pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Casildo 
Maldaner. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO ~.1.490, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Tendo em vista as recentes notícias sobre a 

censura ao telefone do Embaixador Júlio César Go
mes dos San!os, Chefe do Cerimonial da Presidên
cia da República, nos termos constitucionais do art 
50, § 22-, e na forma regimental dos arls. 215, item 1 
e 216, requeiro sejam solicitadas ao Ministro de Es
tado da Justiça. Doutor Nelson Jobim, informações 
sobre as seguintes ques!Oes: 

1 - Em que Circunstâncias foi formalizada a de
núncia que motivou a censura tele!Onica? 

2 - O pedido ao Juiz para o procedimento de 
censura ao telefone (grampo) foi feilo com base .em 
relatório preliminar? Em caso afirmativo, em que 
data? 

3 - Era do conheeimen!o da autoridade requisi
tante o cargo ocupado pelo assinante do telefone 
sob suspeita? 

4 - Em caso negativo; em que hora se reco
nheceu ser o assinante um dos auxiliares dire!os do 
Presidente da República? 

5 - Ao tomar conheeimen!o de quem se trata
va, não ocorreu ao responsável pelo pedido que a 
providência poderia representar uma censura indire
ta ao Presidente da República? 

6 - A que tempo chegou ao conhecimento do 
Ministro da Justiça a "operação grampo"? 

7 -Quais as medidas adotadas pelo Ministro 
da Justiça. ao tomar ciência do fato, jun!o ao Presi
dente da República? 

8 - Qual a razão da demora entre o início da 
escuta e a fase final das providências tomadas pelo 
Presidente da República? 

Requeiro, ainda Sr. Presidente, sejam solicita
das ao Exrn"- Sr. Ministro da Justiça cópias com o in
teiro teor das degravações das 13 (treze) fitas cita
das pela imprensa, e, se houver, do inquérito ou in
vestigação preliminar. 

Justllicaçao 
As recentes matérias divulgadas pelos ,meios 

· de comunicação social acerca ao telefone do Chefe 
do Cerimonial da Presidência da República, Embai
xador JtJio César Gomes dos Santos, trouxeram a 
público o teor de gravações com conteúdo grave, 
colocando sob suspeita de prática de tráfico de in
fluência aquele auxiliar dire!o do Presidente da Re
pública, que estaria valendo-se de seu prestígio e 
cargo no governo federal com o objetivo de conse
guir favores e vantagens para empresários. 

A gravidade do assun1ll não se limita ao resul
tado da escuta telefônica, tendo em vista que a pro
ximidade da autoridade sob suspeita com o Presi
dente da República determina conheCimento e auto
rização prévia do Chefe da Nação para que se pro
cedam tais investigações. 

As denúncias envolvem assunfos afe!os ao 
Proje!o de Vigilância da Amazônia - SIVAM, hoje 
em tramitação nesta Casa Legislativa. Nessa confor
midade, é de interesse do Senado Federal conhecer 
de parlo todos os falos relacionados à questão, bem 
como as circunstâncias em que se processaram. 

Essas as razões que nos levaram a formular o 
presente Requerimento de Informações. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1995. -
Senador Romeu Tuma. 

(A Mesa, para Decisão.) 

REQUERIMENTO N•1.491, OE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50, § 22- da Cons

tiiLição Federal e do art. 216,. do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Banco da 
Amazônia s.A. - Basa, através do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, as seguintes informações: 

1. Qual o número de proje!os e o valor global fi
nanciado por cada uma das agências do Basa em 
Rondônia? 

2. Quan!os agriru!ores foram contemplados 
em cada agência? 

3. Qual a justificativa para a morosidade na 
apreciação desses proje!os? 

4. Qual o valor total dos recursos aplicados 
pelo FNO no Estado do Amazonas neste exercfcio? 

Justilicaçao 

Tendo em vista a reclamação generalizada de 
pequenos agricultores, diretamente ou através de 
suas associações, em virtude da demora para libera
ção de recursos do FNO; 
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T ando em vista que a celeridade para aprova- A Presidência ressalta o trabalho relevante e 
ção de projetos semelhantes varia de agência para extraordinário feito por essa Comissão, presidida pelo 
agência do Basa-RondOnia; e Senador Carlos Wilson, tendo como Relaklr o Senador 

Tendo em vista a importância dos recursos dos Casilclo Maldaner, que conslitLi 1.m valieso sd:lsfdio 
Fundos Constitucionais na diminuição do abismo so- para o Poder ExecUivo e para o Poder LegislaiNo so-
cial entre !Is diversas regiões do País, sinto-me no bre o andamen10 das obras públicas no Pais. 
direito e, mais que isso, no dever de bi.ISC$" respos- É 0 seguinte 0 relatório apresentado: 
tas claras e diretas sobre os critérios para análise de 
projetas e liberação de recursos através dos agentes rl RELA TÓRIO N" 2, DE 1995 
financeiros responsãveis. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1995. -
Senador José Blanco. 

(A Mesa, para decis/3o.) 
O SR .• PRESIDENTE (José Samey) - Os re

querimentos lidos serão despachados à Mesa Dire
tora para decisão, nos tennos do inciso III do art. 
216 do Regimen10 Interno. 

Sobre a mesa, requeri men10 que será lido pelo 
Sr. 1º- Secretário em ei<ercício, Senador GasRdo 
Maldaner. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.492, DE 1995 

Senhor Presidente, 
A Comissão Temporária Interna, criada através 

do Requerimento n" 518/1995-SF, destinada a 'Es
tudar a Reforma Político-Partidária', de conformida
de com o artigo 76, § 1º-; alínea a do Regimen10 ln
temo do Senado Feder31, requer a Vossa Excelência 
a prorrogação, até o dia 15-05-96, do prazo concedi
do a este Orgão Técnico. 

Justificamos o presente requerimento em virtu
de do Relator necessitar de mais tempo para con
cluir o Relatório Final, que deverá ainda ser discuti-· 
do e votado pela Comissão; 

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
- Senador Humberto Lucenà, Presidente - Sena
dor Sérgio Machado, Relator - José Roberto Arru
da- Luiz Alberto de Oliveira - Francellno Pereira 
- Freitas Neto.:. Eduardo Supllcy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado 
o requerimento, fica prorrogado o prazo conferido à 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Presi
dência comunica ao Plenário que a Comissão Parla· 
mentar Temporária criada pelo Requerimento n<> 
651, de 1995, destinada a inventariar as obras não 
concluídas custeadas pela União e examinar sua si· 
tuação, encerrou seus trabalhos com a apresenta
ção do Relatório nº- 2, de 1995, que vai à publicação. 

Da Conílssao Temporária do Senado Fed&
ral, criada através do Requerimento n" 651, de 
1995, destinada a Inventariar as obras nllo con
clufdas, custeadas pela Unlllo. 

Relatório Final 

Brasí&a, novembro de 1995 

--,---# 
(1 Publicado em suplemen!o à preaerrtB odlçAo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n<> 381, de 1995 (n" 
1.289195, na origem), de 20 do corrente. pela qual ó 
Senhor Presidanta da República, nos termos do art. 
52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja 
autorizada a contratação de operação de crédito ex
temo, com garantia da República Federativa do Bra
sil, no valor de trinta e seis milhões de dólares norte
americanos, entre o Governo do Estado de Sergipe 
e o Banco Internacional para Reconstrução e De- _ 
senvoMmento - BIRD, destinada ao financiamen10 
parcial do Projeto de Alfvio à Pobreza Rural no Esta-
do de Sergipe. . . 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Eco
nõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória 
n" 1.182, de 17 de novembro de 1995, qúe 'dispõe 
sobre a responsabilidade solidária de controladores 
de instituições submetidas aos regimes de que trate 
a Lei n<> 6.024, de 13 março de 197 4, e o Decreto-lei 
n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a inãs
ponibilidade de seus bens; sobre privatização de ins
tih.ições cujas ações sejam desapropriadas, na for
ma do Decreto-lei nO- 2.321, de 1987, e dá outras 
providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4ll e 5º-do art. 2º- da Resoluça.o n" 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in· 
curri:Jida de emitir parecer sobre a matéria: 
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SENADORES 

Titulares 

Humberto Lucena 
RamezTeb~t 

Vilson Kleinübing 
Francelino Pereira 

José Roberto Arruda 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Suplentes 
PMDB 

Casildo Maldaner 
Gilvam Borges. 

PFL 
Freitas Neto 
Romero Jucá. 

PSDB 
Geraldo Melo. 

PSB 

.PPS. 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PFL-PTBl 

Manoel Castro 
Rtbem Medina 

Gonzaga Mota 

Márcio Fortes 

Odelmo Leão 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

Paulo Bomhausen 
José Carlos Aleltia 

PMDB. 
EdinhoBez 

PSDB 
Y eda Crusius 

PPB. 
Gerson Peres 

PPS 
Auguslo Carvalho 

PV: 

De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-11-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-11-95 - instalação da Comissão Mista 
Até 23-11-95 - prazo para recebimenlo de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 2-12-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 17-12-95 - prazo no Congresso Nacional. • 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi-

dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n" S/63, de 1995 (n" 3.179195, na origem), encami
nhando, nos termos da Resolução n<> 11, de 1994, 
do Senado Federal, solicitação do Governo do Esta
do do Piauí para o reescalonamenlo de dívidas pe
rante o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social - BNDES/Finarne. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos EcoOO
micos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário em 
exerci cio, Senador Casildo Maldaner. · 

É lido o seguinte: 

OF/GAB/1/W 852/95 

Brasma. 22 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Rtbens Cosac passa a integrar, na qualidade de TI
tular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blicos e Fiscalização, em stbstituição ao Deputado 
Maurício Requião. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Deputado Ml
chel Temer, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Será fei-
ta a stbstittição solicitada · 

Passa-se à 

• ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projelo 
de Lei da Câmara n" 98, de 1995 (n" 39195, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da Replblica, que dispõe sobre a as
sunção, pela União, de operações de crédilo 
contratadas pela Companhia Estadual de 
Energia Elétrica - CEEE junlo a bancos fran
ceses, bem como de obrigações previstas 
nos respectivos contratos comerciais, firma
dos para o financiamento da construção da . 
Usina T énnelétrica de Candiota III - Unidade 
1, tendo 

Pareceres sob n"s 680 e 681, de 1995, 
das Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável ao Projelo; e 

- de Assuntos EconOrnlcos, favorável 
ao Projeto, com declaração de volo do Se
nador Eduardo Suplicy. 

Ao projelo não foram oferecidas emendas, nos 
termos arl 235, 11, letra "d", do Regimento Interne 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Casil
do Maldaner. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTON"-1.493, DE 1995 

Senhor Presidente, 
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Nos termos do art 279, alínea c, do RegimenlD talvez de uma semana. pelo menos, para estudar 
Interno, requeiro adiamento, por sete dias da discus- esse projeto, a fim de que não haja qualquer dúvida, 
são do Projeto de Lei da Câmara no- 98, de 1995. inclusive em relação a alguns ponlDs que eu havia 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1995. - levantado. 
Senador Eduardo Supilcy, Líder do PT. Ontem à noite, ouvi os diretores da Ceee, que 

O SR. 'PRESIDENTE (José Samey) - Peço a procuraram dar uma explicação sobre as razões ps-
atenção dos Srs. Líderes para o pedido de adíarnen- las quais, para se colllJietar a usina de Candiota. 
to do item 1 da pauta por 7 dias. faz-se necessária a aplicação de US$305 milhões, 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, que serão de responsabilidade da iniciativa privada. 
peço a palavra para encaminhar a votação do reque- Explicaram-me também como a União ficaria 
rimenlD. responsável pelas dividas jun!D aos bancos franca.. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. ses; ao invés da Ceee ou o Governo do Rio Grande 
Ex" a palavra do Sul, a União é avalista Mas, por outro lado, ela li-

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ..SP. Para en- caria responsável pelos equipamentos, havendo 
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. uma compensação ao longo dos muitos anos daqui 
Presidente, gostaria de transmitir ao Senado que há para frente. Mostraram cálculos de como, caso a ta-
duas semanas ingressei com requerimento de infor- rifa seja, por exemplo, de US$45.00/Kw, haveria um 
mações ao Ministério de Minas e Energia, para que determinado tipo de resultado. 
pudesse obter uma série de dados, tais como: os Considero bastante importante a boa vontade 
gastos declarados, da ordem de US$48 milhões, da Ceee em adiantar todas essas informações que 
com o canteiro de obras da UTE Gandiota III - Uni- gostaria, obviariiente, de ter recebido olicíalmente e 
dada I, item por item; os estudos técnicos e econô- ponderei aos seus diretores que precisaria, pelo me-
micos que embasaram a decisão do Grupo de Tra- nos, de um tempo para a leitura do relatório. · 
balho criad.o pela Portaria no- 345194 do Ministério de . Assim, Sr. Presidente, justifico o pedido de 
Minas e Energia, indicando a necessidade de con- adramento por uma semana, mas gostaria, se for 
clusão da obra; a aplicação dos créditos de US$189 possível, que a própria Mesa acelerasse o envio do 
rrnlhões que se pretende sejam assumidos pela requerimento, pois dessa forma poderei receber as 
União; o detalharnento dos estudos técnicos e eco- informações oficialmente. 
nômicos que propõem a realocação da Usina de Porém, considero importante essa iniciativa. 
Candiota III; onde a União utilizará os equipamentos dos merriJros da Ceee. Mas, para que o Senado 
de Candiota III, os quais propomos que ela receba vote esta matéria conscientemente, avalio que seja 
em pagamento do crédito decorrente da assunção importante esta semana de estudos, e coloco a do-
das obrigações da Ceee; cópias dos contratos firma- comentação que me chegou às mãos à disposição . 
dos; cópias dos respectivos contratos comerciais. dos demais Senadores. 

Sr. Presidente, considero essas informações o SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
essenciais para que votemos conscientemente o responde ao nobre Senador Eduardo Suplicy no 
projeto de Candiota. sentido de que o Projeto de Lei no- 98 já estava agen-

A direção da Ceee entregou-me ontem doeu- dado quando S. Exª apresentou o seu RequerimenlD 
mentos volumosos referentes a tais informações. de Informações. Amanhã, a Mesa deve se reunir e 

Sr. Presidente, não sei se a Mesa deixou de vai apreciá-lo. Mas quero dizer tarriJém que o adia-
se reunir nas Litimas duas semanas, mas, infeliz- mento por sete dias não adiantaria de maneira algu-
mente, ainda não tive notícia de que o Ministério ma, uma vez que a Constituição, no seu art 50,§ 2", 
de Minas e Energia tenha recebido o requerimento dá o prazo de 30 dias para a resposta dos requeri-
de informações. Oficialmente, portanto, não recebi menlos de informação. 
essas informações. O SR. EDUARDO SUPLICY - Nobre Presiden-

Entretanto, quero dizer que os diretores da te José Samey, apenas informo que o prazo de sete 
Ceee fizeram-me ontem uma visita, trazendo-me to- dias resultou de um diálogo junto à Bancada do Rio 
dos esses dados. Grande do StJ. Quero ressaitar que não há quaiquer 

Estou pedindo - inclusive tendo dialogado com alo de má vontade por parte do Senador por São 
a Bancada de Senadores do Rio Grande do StJ, Paulo ou da Uderança do PT. Ao contrário, o que se 

' com o Senador· Pedro Simon e a Senadora Emília quer é votar o Projeto conscientemente, com conhe-
' Fernandes - um prazo, que seja o miníma possível, cimento de todas as informações. Portanto, estou le-
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vando em conta que a Ceee me encaminhou as in- uma matéria que não temos nenhum problema em 
formações, já-adiantando aquilo que poderá chegar discutir e debater. 
oficialmente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - É nesse 
sentido que a Mesa interpreta as palavras de V. Ex', 
mas se julga "no dever de informar aos Srs. Senado
res sobre os procedimentOs normais em assuntos 
dessa natureza. 

A Presidência esclarece que, no encaminha
mento dos requerimentos, pode falar um Senador de 
cada Partido. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a . 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, pelo 
PMDB. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, realmente o Senador 
Eduardo Suplicy nos procurou - à ilustre Senadora 
do Rio Grande do Sul, a mim e ao ilustre Líder do 
Governo - dizendo que iria fazer uma proposta de 
adiamento por 30 dias. Dissemos a S. Exa que tería
mos que votar contra. S. ExA concordou, e aceita
mos o adiamento de uma semana. 

O argumento lógico apresentado pelo Senador 
Eduardo Suplicy é de que a Ceee - é bom esclarecer 
isto - espontaneamente entregou nas suas mãos o 
dossiê contendo as respostas que S. Exi. estava pe
dindo. S. ExA não recebeu a documentação por vias 
oficiais, mas já a tem em mãos. O argumento que S. 
Ex' utilizou é de que, como a recebeu iihtem e esta
va envolvido com o Estado do Amazonas - S. Exã é 
genérico e de todo o Brasil -, pediu esse tempo, ga
rantindo que, até a semana que vem, olhará par,~ o 
nosso Estado. Portanto, na próxima semana, na 
quarta-feira, votaremos. 

O apelo que laço a V. Exª- acredito ser viável -
é de que, como esse item está em primeiro lugar na 
pauta de hoje, sendo adiado, seja também o primei
ro item da pauta de quarta-feira. 

Essa matéria foi votada por unanimidade na 
Câmara dos Deputados, inclusive com o voto do PT, 
e foi votada com o voto em separado do Senador 
Eduardo Suplicy. Estamos âispostos a discutir. O 
Rio Grande do Sul não está pedindo favor, estamos 
debatendo. É uma matéria amplamente conhecida 
que fazemos questão de discutir. Não é tão comple
xa como a questão dos aeroportos de São Paulo, 
que deverá ter um longo debate com o Senador 
Eduardo Suplicy, na época em que vier para cá; é 

Portanto, achamos que, na próxima semana, 
estaremos prontos para votá-la, Sr. Presidente. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente. diante da concordância da Bancada do 
Rio Grande do Sul, o PMDB nada tem a opor. Se to
dos os Srs. Senadores quiserem votar a lavor, a U
derança sugere que o laçam. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção. 

Os Srs, Senadores que aprovam o requerimen
to de prorrogação do exame da matéria por seta 
dias queiram pefl118necer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria voltará à pauta na data estabelecida 

pelo Plenário. . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N!' 95, DE 1991 . ·- -

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

- -

Discussão, em turno único; do Projeto de Lei 
do Senado 11'< 95, de 1991 , de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, que dispõe sobre a di\/Ugação dos 
principais devedores junto à Secretaria da Receita 
Federal, ao Ministério do Trabalho da Previdência 
Social e Caixa Econômica Federal e dá outras provi
dências. tendo 

Pareceres: 

- de Plenário, em substituição à Comissao de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena
dor José Fogaça, favorável ao Projeto, nos termos 
de Substitutivo que oferece. 

- sob 11'< 698, da Comissão de Constituição, 
JuStiça e Cidadania, favorável à emenda oferecida 

- perante o Plenário, consolidando a proposição num 
único texto substitutivo, nos termos do art. 133, § 6'>, 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1 Q Secretário em exercfcio, Senador Casildo 
Maldaner. 

São lidos os seguintes: 

.. .;, 
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REQUERIMENTO N"-1.494, DE 1995 

Nos termos do art.279, alínea a, do Regimento 
Interno, requeiro adiàmenlo da discussêJ do Projeto 
de Lei do Sena:io ,o. 95, de 1991, a fim de que sobre 
ele seja owida a Comissão de Asslllbs EconOmicos: 

Justi!lcaçao 
Trata-se de iniciativa louvável, coerente com as 

preocupações da Receita, no sentido de fortalecer 
os instrumentos de cobrança do crédito tributário. A 
Lei ,o. 7.711/88, em seu arl 12, dava suporte legal 
para a ptblicação de lista de devedores peranta 
aquela Secretaria, o que motiva expedição do De
creto ,o. 97834/89,autorizando a publicação da lista 
de devedores no Diário Oficial da União, tal proce
dimento foi contestado judicialmente tendo sido ob
jeto de medida cautelar do Supremo Tribunal Fede
ral que sustou a aplicação do arl 12 daquela Lei, até 
que sobreviesss o julgamento final, por aquela corte 
da respectiva ação de inconstituCionalidade, o que 
até hoje permanece pendenta. Assim, enquanto não 
sanada a questão da inconstitucionalidade resta dú
vida quanto à eficácia jurídica de nova lei.' Por outro 
lado, a citada Lei fixava um critério mais restritivo 
que o pretendido pelo atual Projeto, pois só autoriza
va a divúgação de •contnbuintes com débitos que 
se tornavam delimitosos na instância administraliva", 
enquanto esta fala somente em lista de devedores. 
Concluindo a divúgação de relação nominal de de
vedores e respectivos-valores, conforme previsto no 
arl 2'l do Projeto, representa urna quebra do signo 
fiscal, dessa forma cabe indagar se urna lei ordinária 
pode modificar dispositivo de lei complementar, visto 
estar o sigilo fiscal amparado por lei complementar, 
o Código Tributário Nacional. 

Sala das Sessões, 22 de Novembro de 1995. - -
Senador Lúdlo Coelho. 

REQUERIMENTO N"-1.495, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do arl 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento, por 7 (sete) dias da dis
cussão do Projeto de Lei do Senado nO- 95, de 1995. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1995.
Senador Eduardo Supllcy, Líder do PT. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, pela 
ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT --SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-

taria que fosse lida a justificação por parte do autor 
do requerimento, conforme tem sido a praxe. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A justifi
cação encontra-se sobre a mesa e será üda pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Casildo Malda
ner. 

É lida a seguinta: 

Justificação 
Trata-se de iniciativa louvável, coerente com as 

preocupações da Receita, no sentido de fortalecer 
os instrumentos de cobrança de crédito tributário. A 
Lei ,o. 7.711/88, em seu arl 1~ dava suporte legal 
para a publicação da lista de devedores perante 

-aquela Secretaria, o que motivou a expedição do 
Decreto ,o. 97.834/89, autorizando a publicação da 
lista de devedores no Diário Oficial da União. Tal 
procedimento foi contastado judicialmenta tendo 
sido objeto de medida cautelar do Supremo Tribunal 
Federal que sústou a aplicação do arl 1• daquela 
Lei, até que sobreviesse o julgamento final, por 
aquela corte, da respecllva ação de inconstitucionali
dade, o que até hoje permanece pendente. Assim, 
enquanto não sanada a questão da inconstitucionali
dade, resta dúvida quanto à eficácia jurídica mesma 
lei. Por outro lado, a citada Lei fixava um critério 
mais restritivo que o pretendido pelo atual Projeto, 
pois só autorizava a divulgação de •contribuintes 
com débitos que se tomavam definitivos na instância 
administrativa•, enquanto esta fala somente em lista 
de devedores. Concluindo a divugação de relação 
nominal de devedores e respectivos valores, confor- . 
me previSto no ait. 2i' do Projeto, representa uma 
quebra do sigilo fiscal, dessa forma, cabe indagar se 
uma lei ordinária pode modifiicar dispositivo de lei 
complementar. visto estar o sigilo fiscal amparado 
por lei complementar, o Código Tributário Nacional. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1995. -
Senador Lúdlo Coelho. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Si-: Presidente, 
posso justificar oralmente? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Só pode 
falar um por Partido. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Então, o Sena
dor José Eduardo Outra fará o encaminhamento da 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lu
gar, quero registrar que, caso esse projeto iii fnsse 
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I.ATill lei em vigor, teria evilado a grande oeletma salvo engano, algo referente também à constitucio-
que estamos vivemos hoje - a queslao do ProjeiD Si- nalidade. A nossa conversa girou em tomo da passi-
vam, já que a Esca nao poderia ter ganho a concor- bi!ldade, a exefT1llo do que aconteceu com o primei-
rência ou sequer participado desse episódio. ro projem, de um adiamento da matéria, para que 

Com a devida vênia do nobre Senador cp~ pudéssemos examiná-la por inteiro, como fazemos 
apresentou b requerirnerm para que a maléria seja serl1lf8 com todos os colegas Lideres. 
exarrinada pela Comissao de ConstiUç!kl, Justiça e Ocorre que, nesse lnterim, entrou um requeri-
Cidadania, ressallo que os mgumentls apf8Selltados menlo do PSDB, com o apoio do PMDB e do PFL, 
para que o projeiJ seja exaninado pela Comissao de pedindo a remessa do projeto de n" 2 para a Comis-
Assuni:!s EconOnicos foram, lrlica e excll.6iv!lnerü sAo de Assultos EconOmicos. 
de nab.J'8za juridica. Esse projeto foi analisaOO pela Entao, qUÍ!ro declarar ao Senador José Eduar-
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. do DIAm e ao próprio Senador Eduardo Suplicy 

Conversando, inclusive, com o Llder do Gover- ""e, no rmmento da nossa conversa, eu não tinha 
no, Senador Elcio Alvares, disse-lhe que exisiB uma conhecimento da existência desse requerimento. 
dúvida em relação à constitucionalidade e juri(lclda- Obviamente, com a manifeslação majoritária das 
de desse projeto e que, assim sendo, eu gostaria de bancadas, qualquer entendimento comigo, que não 
um tell1JO para que o proje1D fosse analisado. Foi sou l/der partidário, mas Líder do Governo, deixaria 
nesse sentido que houve consenso em se apresen- de existir. 
tar um requerimento de adiamento da votaçAo por Eslou preStando essa satisfação ao Senador 
uma semana José Eduardo [julra, porque, na realidade, conversei 

Assim, encaminhamos favoravelmente ao re- com o Senador Eduardo Suplicy dentro desse eixo 
querimento de adiamento por uma semana e anca- de apreciaçilo. Portanto, deixo claro esse entendi-
minhamos contrariamente ao requerimento cp1 meniD. Evidentemente, como Llder do Govemo, em 
pede a análise pela Comissão de Assuni:!s EconO- virtude da posiçAo tomada pelos partidos que 
micos, já que os argumentos levantados em defesa apóiam o Governo, eu estaria coerente votando com 
desse requerimento não se sustenlam: todos os ar- o segundo ~mente. 
gumentos foram de ordem juricfico.Q)nstitucional, e O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
essa não é função especifica da Comissão de As- peço a palavra para encaminhar a wtação. 
suntos Econômicos, e sim da Comissão de Consti- o SI Same 
tui""o. Justiça e Cidadania, que, inclusive, já deu SR PRE DENTE (José y) - Concedo 

""' a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão, para 
parecer favorável ao projeto. orientação da bancada sobre a votação, uma vez 

Portanto, atendendo ao consenso e às preocu- que o PFL já encaminhou na pessoa do Senador El-
pações levantadas pelo Líder do Govemo, encami- cio Alvares. 
nhamos favoravelmente ao adiamento da discussão 0 SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Exala-
por uma semana; e contrariamente ao requerimenlo· 
que pede a análise da matéria pela Comissão de As- mente, Sr. Prásidente, o PFL vota "sim" em relação 
suntos Econômicos. ao primeiro requerimento, de origem do PSDB, que 

visa a devolução à Comissão de Assuntos Econôrni-
0 SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço cos; e vota •não• em relação ao segundo, lolNando-

a palavra para encaminhar a votação. se nas palavras do Líder do Govemo. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 

a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca-

minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pra- 0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao examinar a Or- a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna 
dem do Dia, tive uma conversa com 0 Senador O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para enca-
Eduardo Suplicy a respeito de dois projeiJs constan- minhar a votawao· Sem revisão do orador.) -Sr. Presi-
tes da pauta. Sobre o primeiro houve um acordo, ofl- dente, o PMDB apóia a posição do PFL e do PSDB. 
clusive sob os auspícios dos representantes do filo O SR. PRESII:IENTE (José Sainey) -Em votação. 
Grande do Sul. . Os Srs. Senadores que aprovam a audiência 

O Senador Eduardo Suplicy falolHT18 a raspei- da Comissão de Assuntos Econômicos queiram per-
to do segundo projeto, e ponderei que, da parte do manecer sentados. (Pausa.) 
Governo, estavam sendo argüidas algumas dúvidas, Aprovado. 
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A matéria volta à Comissão de Assuntos Eco- Federal, Estadual ou Municipal o cônjuge ou 
nômicos. o companheiro, bem como parente consan-

0 requerimento que pede o adiameniD da dis- gOíneo ou afim, até o segundo grau civil, 
cussão por sete dias fica prejudicado. . para o exercício de cargos ou empregos em 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, comissão.• 
solicito regiStrar o vo10 da bancada do PT - Senado- Esse é um momen10 significativo neste Sana-
res Lauro Campos, Marina Silva, José Eduardo Ou- do. Emendo. ser altamente positivo decidirmos so-
tra e eu próprio. bre esta matéria e votarmos de uma vez os: Três 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) c A AI~ Poderes. 
registrará o voto da Bancada do Partido dos. Tra". _.A imprensa tem publicado matéria referente a 
balhadores. ocupantes de outros Poderes, às vezes, referente 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item~: ao Congresso Nacional, às Assembléias Legislati

Diseussão, em tUrno único; do Proje10 
de Lei do Senado n"-186;de 1995, de inicià
tiva da Comissão de Constituição, JUstiça 'e 
Cidadania, que proíbe ·a nomeaçãO dà pà~ 
rentes para cargos em comissão e dá, outras 
providências, tendo · · ' 

Parecer sob n"- 717, de 1995, da Co-
missão · _,:_ ·, 

- de Constituic;ao; Justiça e· Cida~ 
nia, fa-Jorâvel às Emendas nos 1 • e 2, de Pia-: 
nârio, nos termos de Subemendà ·que apre-
senta. · ·:· 

Em discussão o Projeto', as emendas e ?5 su-
bemendas, em turno único. {Pausa.) . , . 

Não havendo quém peÇá: a j)alâvra, encei'{O a. 
discussão. · · · · . · · · .. •· · 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente; peço a 
palavra para discutir. · · · . · · • 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) " Senàdór 
Pedro Simon, concederei a palavra a V. exa para eO" 
caminhar a votação, uma vez que eu jã tinha encer-
rado a discussão. · · · · · · · 

O SR. PEDRO SIMON {PMDB-RS. Para el'lC!I-' 
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, o Congresso estã 
votando hoje um projeto da maior importãncia. Pen
so que esse projeto do Senador Roberto Freire, 
aprovado por unanimidade na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, e quero crer - sinto -
serã aprovado por unanimidade· neste. Plenârio, é 
um projeto que tem profundo significado. 

Muitos têm falado e disculido sobre essa q~ 
de parentes consangOíneos de Senajores, Deplta
dos, Presidente, Ministros, Júzes, Ministros do S~ 
mo, ou seja lã o que for. O projelo é mt.itó_si~ · 

• Ar!. 12 - E vedado a membro de Poder 
e aos demais ocvpantes de cargo, emprego 
ou função pública dos Poderes nomear, pro
por a nomeação ou requisitar a outro Órgão 

vas, ao Poder Executivo, e sempre fica esta interro
gação: é ou não é lei, existe ou não existe, pode ou 
não pode? 

Sr. Presidente, sei que essa lei que vamos 
votar agora vai provavelmente fazer injustiças. Tal
vez o Pedro Simon que tenha um irmão, mulher ou 
filho do mais alto gabarito, da mais alta competên
cia, e que poderia ajUdar, vai ser impedido de em
preg<l-los IJOr essa lei •. Esse é. o preço, mas é um 
preço.muiiD pequeno comparado com a transparên
cia do significado da nossa resolução, que é muito 
singela: governador não tem que nomear para car
go de confiança mulher, filho, esposa ou quem quer 
q1,1e _seja. Deputados, Senadores, Ministros· do Su
pre!l)O, desembargadores ou juízes não devem ter 
em seu gabinete,. em cargos de sua confiança, os 
seus .parentes. . 
- . , . E isso que o projéiD estã dizendo e tem a assi
natura de um sem-número de Senadores. Com na 
Comissão de constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado ~.projeiD teve aprovação unânime e eh- · 
caminharnen10 também unânime, creio que vamos 
aprovã-lo _aqui. Estamos marcando um dia importan
te_ na yida do Senado Federal. 

Fala-se nas injustiças que acontecem com 
relação muitas vezes à imprensa, que só publica o 
lado negro e não publica o lado das realizações no 
Congresso Nacional. Essa matéria merece desta
que, porque estamos tomando uma atitude que 
visa garantir a questão do Congresso Nacional. Eu 
sei que não merece críticas um cidadão que no
meia um parente - mulher, filho ou irmão; não vejo 
gravidade ou escândalo nessa questão. 

· Vamos ter que tomar algumas decisões no que 
tange à participação de cada um, e a questão foi co
locada perante a grande imprensa sob a forma de 
escândalo. O último envolveu o Poder Judiciário, in
clusive o do meu Estado, o Rio Grande do Sul, que 
tem um Poder Judiciário do mais aliO gabarito, da 
maior seriedade e dignidade, reconhecido. unanirne-
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mente, ao longo da HiS1ória. Mas, de repente, nós o ffcio de nomear para uma outra pessoa do Gabinete. 
vemos envolvido em noticiário sobre as tais nornea- Não acho nada demais que um Presidente da Repú-
QOes de parentes ou coisa que o valha. blica possa nomear, como sua secretária, sua filha 

Penso que esse projeto vem em boa hora; tem competente para trabalhar consigo. 
uma profunda repercussão e um grande significado. Na minha vida posso citar um exemplo. No-
Daqui para frente os parentes do Executivo, do Le- meei um filho, uma vez, para oficial de gabinete. 
gislativo e do Judiciário não poderão ser nomeados. Trabalhou comigo e trabalhou muilo. Despertei ar, 

Felicito o Senador Roberto Freire, a Comissão talvez, uma vocação, e hoje é um dos políticos mais 
de Constituição, Justiça e Cidadania, V. Ex•. Sr. Pre- importantes e dos mais competentes do Brasil. Não 
sidente, e o Senado Federal por este dia, pela vota- cometi crime nenhum contra o Erário e nem prati-
ção dessa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. quei nenhum pecado. 

O SR. PRESIDENTE (J.osé Sarney) -Concedo Por isso, quando vejo atitudes de colegas, mt:i-
a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Maga- tes sinceras e corretes, outras demagógicas, sinto-
lhães, para encaminhar a votação. me no dever de chamar a atenção para esse exage-

0 SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES ro de se atender, ml.ites vezes, covardemente, a mí-
(PFL-BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão dia. Tenho a coragem de dizer que não me sinto à 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vontade para votar esse projeto, eu que não tenho 
lamento discordar do Senador Pedro Simon, e pro- nenhum parente neste Senado nem na Câmara dos 
vavelmente de toda a casa, embora não vã sequer Deputados. 
oferecer o meu voto em contrário. Apenas esse pro- Venho, ~rtanto, dizer a V. Ex• que é muito 
jeto é fruto dos erros que se sucedem, dos excessos bom para a mfiiia, mas nem sempre é justo pagar-
que se verificam, dos abusos que jamais deveriam se pelo sobrenome. Muitas vezes se paga pelo so-
acontecer neste País. brenome, mas não é justo que se pague a vida in-

Vimos outro dia que, no Tribunal Regional do teira. Muitas vezes, os políticos abusam e colocam 
Trabalho, da Paraíba, hã 45 pessoas de uma só nos cargos parentes que não trabalham, inclusive 
família; vimos casos parecidos em outros Tribu- no Senado! 
nais do Pais; vemos parentes nomeados na Cà- Não sei se isso vai ser retroativo. Não sei se 
mara dos Deputados e no Senado da República. a Mesa vai tomar providências para retroagir. Seja 
Eu falo, Sr. Presidente, com a autoridade de quem como for, se não for retroativo, de que vai valer a 
não nomeou qualquer parente no Senado da Repú- lei? Vai ficar desmoralizada. Peço a atenção de V. 
blica e praticamente em nenhum dos seus governos Ex" e da Casa para que não se vote uma lei que 
do Estado, nem na Prefeitura. Hã uma exceção no não tenha validade. 
meu primeiro Governo, e vou mostrar como foi útil 
ao Pais, para ver que as regras nem sempre são 
dignas das marcas que traduzem, dos aplausos que 
recebem e do medo que se tem da imprensa nas 
Casas do Congresso. 

Quando se nomeiam parentes para somar sa
lários, isso é condenãvel, e falo com a autoridade de 
quem sequer não ocupou todos os cargos que pode
ria ocupar em comissões no Senado. Falo com a au
toridade de quem não nomeou ninguém, quando po
dia nomear, para cargos ou funções no Senado ou 
no seu Estado; não nomeei ninguém Não há nin
guém na Bahia pago pelo Senado da República. 
Falo com a auloridade de quem tem vaga ainda no 
seu gabinete. 

Por tudo isso, posso dizer que ml.ito se fala, 
mas que é um absurdo quando se incrimina um Pre
sidente da República que não tem o direito de no
mear sequer a sua filha para trabalhar como sua se
cretária, e ar se usa - o que acho condenável - o arti-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Jefferson Peres. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ini
cialmente eu gostaria de ratificar o discurso do Se
nador Pedro Simon, quando falou na proibição de 
contratação de parentes até o segundo grau. Esse 
era o projeto original, Senador. Foi aprovada a ex
tensão da proibição até o terceiro grau por emen
da de minha autoria, acolhida pelo Relator, Sena
dor Roberto Freire. 

O Senador Pedro Simon tem razão. Em prin
cípio, Sr. Presidente, nada haveria de errado ou 
de antiético em se nomear um parente competente 
que trabalhasse. Infelizmente, para cada parente 
competente que trabalha, existem três, quatro ou 
cinco incompetentes e sinecuristes. Infelizmente, a 
regra é o sinecurista; o que trabalha e tem compe-
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tência é exceção. E a lei tem que ser votada prua coi
bir os abusos. 

Falo também com a autoridade de quem, 
dos quatro cargos em comissão do seu gabinete, 
só preencheu três, um está vago. Não tenho nin
guém em Manaus à custa do Senado: os três es
Uio aqui trabalhando. Infelizmente, o Senador 
Roberto Freire acolheu parcialmente a minha 
emenda, rejeitando a parte que proibia a nomea
ção de qualquer dos membros dos Poderes para 
evitar as nomeações cruzadas: o parlamentar 
• A • emprega o parente do parlamentar •e• e 
vice-versa. E não havia nenhum exagero na mi
nha emenda, Srs. Senadores, porque, justiça 
seja feita ao Supremo Tribunal Federal, essa 
proibição já existe no Regimento desse Tribunal 
hã dez anos, desde 1985. Nenhum parente de 
Ministro pode ser nomeado para cargo em co
missão. E uma exceção no Judiciário do Pais. 

A minha emenda foi rejeitada pelo Relator, 
aceita pela Comissão de Constitlição, Justiça e 
Cidadania, e não vou fazer um cavalo da batalha 
disto; mas acredito que o projeto, embora incom
pleto, é um passo adiante para se er:radicar, deste 
Pais, esta praga, que vem desde a Colônia, pas
sando pelo Império e pela RepCblica, que é o ne
potismo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção o projeto, ressalvadas as emendas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peQO a palavra prua encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo St.4Jiicy, prua encami
nhar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -8P. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, encaminho favo
ravelmente. Considero que a proposição do Senador 
Pedro Simon, com as modificações propostas pelo 
Senador Jefferson Péres, com o parecer do Senador 
Roberto Freire constitli passo saudável. São com
preensíveis as preocupações assinaladas pelo Se
nador Antonio Carlos Magalhães, mas considero 
que será um passo importante, pois queremos que 
haja, para os que trabalham no seror pCblico, o prin
cípio do concurso e, sobretudo, o princípio do não
favorecimen1ll. 

Avalio que esse é um passo na díreção de se 
ter maior rigor no aproveitamento de pessoas no se
tor pCblico, se para os próprios cargos de confiança 

os que estão no Poder Executivo ou os que estão no 
Poder Legislativo-abram mão de designar parentes. 

O PT votará favoravelmente. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO. - Sr. Presidente, 

peQO a palavra prua encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Tem V. 

Ex& a palavra para encaminhar. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFLcPI. Pare en

caminhar.) - Sr. Presidente, Slfs. e Srs. Senadores, 
falo com absoluta tranqOilidade porque não tenho, 
trabalhando comigo em meu gabinete, nenhum pa
rente seja em segundo, em terceiro ou em quarto 
grau. Fui Governador e Ministro nas mesmas cir
cunstancias. 

Esclareço de antemão que a contagem cMI co
meça pelo ascendente descendo depois prua o de
scendente colateral. De tal sorte que o pai é parente 
em primeiro grau; o irmão, em segundo; o sObrinho, 
em terceiro; é ~im por diante. t claro que o 1ilho é 
parente em primeiro grau. Isso vale tanto prua a 
consangOineidade quanto prua afinidade. Enfim, o 
grau é o mesmo. 

Mas eu pessoalmente não vejo, sinceramen
te, Sr. Presidente, mal nenhum. O mal existe em 
se lotar gabinetes com pessoas, parentes, que 
não trabalham e que não estão diariamente pres
tando seus serviços, que não estão diutumamente 
cumprindo com suas obrigações. Isto, sim, é gra
ve, porque é às custas do Erário. Mas se, num . 
caso ou noutro, eventualmente, e se tem um filho 
ou um irmão, por exemplo, uma pessoa de compe
tência, alguém que seja luminar, reconhecidamen
te uma pessoa que trabalha e que presta bons ser-
· viços, não se pode cercear nem o trabalho público 
nem a vida desta pessoa. 

Eu não acho que deva ser obrigatório, mas que 
deva ficar como está. Por esta razão, meu voto pes
sOal é pela rejeição, embora eu considere a questão 
em aberto prua os correligionários do Partido da 
Frente Liberal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra, para encaminhar a votação, ao Senador 
lris Rezende. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Pará enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, este proje1ll de lei é um 
tenro diferente dos demais. Ele não vem a este ple
nário com caráter pessoal de au1llria Ele vem a ple
nário como resultado de estudos da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, estudos propostos 
pelo Senador Roberto Freire. E após a elaboração 
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do projeto, foi ele aprovado por unanimidade. Em do projeto foi feita na Comissão de Constituição, 
plenário recebeu emendas e novamente voltou Justiça e Cidadania. Portanto, é conhecida a minha 
àquela Comissão para que fossem apreciadas - o posição quanto ao aspecto de moralização. Mas 
que foi feito CLidaclosamenta. quero seguir a mesma esteira do Senador Antonio 

Tenho um respeito muito profundo pelo ilustre Carlos Magalhães e do Presidenta da Comissão de 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Eu o respeito Constituição e Justiça, que acompanhou de perto, 
pela sua franqueza, pela sua lealdade de propósito(;, do Senador lris Rezende e do Senador Hugo Napo-
pelas suas posições e, sobretudo, pelo que tem feito leão - estamos aqui com ·as assinaturas, Sr. Presi-
corno homem público. Em parte, o ilustre Senador dente, sem exceção de nenhuma. 
tem razão em não aceitar o direito de um chefe de Infelizmente, Sr. Presidenta, há, e esta é a 
Executivo ou de outro Poder de nomear parentes. S. grande verdade, uma espécie de puritanismo que é 
ExA tem razão porque constatamos que, por está falso na his1ória de· contratação de parentes. O emi-
Brasil afora, os chefes de Poder, Prefeitos, Presi- nente Sànador Antonio Carlos Magalhães deu 
dentes de Câmaras, Governadores, Presidenies de exemplo com o hoje Deputado Luís Eduardo, que 
Assembléias, Presidentes de Tribunais de Justiça, preside a Câmara, e o eminente SenadOr I ris Rezen-
de Tribunais do Trabalho, de Tribunais de Contas, de, éom seu irmão. 
abusam desse direito de nomear para cargos em co- Quero dar meu depoimento citando como 
missões. • · exemplo o meu filho, que é assessor técnico no meu 

Corno GovernadOr, também tive oportt.nidade gabinete. AdvogadO, durante muitos anos meu cole-
de nomear um irmão para Secretário oo Governo. ga de escritório, elegeu-se Deputado Federal não 
Meu Estado entendeu quando o tirei de um hospital pelo nosso Esfado, nias pelo Estado vizinho, o que 
para ser Secretário de Governo. Ele foi um bom· Se- prova a sua vocação politica, e é um eficiente auxi-
cretário, um grande Secretário, tanto é que ele hoje liar. Porém, se há oulros que não produzem e que 
é meu primeiro suplente nesta Casa. Mas prefiro tisnam o nome dos seus parentes, ascendentes ou 
privar-me amanhã, caso ocupe a presidência de um descendentes, é oulra realidade. 
poder, dO direito de nomear alguém da minha famf- Quero dizer, Sr. Presidente, que como votei 
lia, alguém competente, para desempenhar funções vou votar novamente. Acho o projeto do Senador 
no Governo a presenciar o abuso·desse direito de Pedro Simon altamente moralizadOr. Se lá existe, no 
nomear. meu gabinete, um parenta é porque não há legisla-

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidade- ção proibindo. O que não é possível é que se possa 
nia abraçou, com toda a força, por unanimidade, dar um estigma a quem, correto, decente, carrega 
esse projeto, justa~nte por entender que com essa um sobrenome como se fosse uma mancha para o 
regalia que têm os chefes de Poder de nomear pa- resto da vida. · 
rentes é que o mundo político vai, a cada ano, per- · De modo, Sr. Presidente, que queria deixar re-
dendo a sua credibilidade junto ao povo deste País. gistraclo nos Anais da· Casa que a minha posição é 
De forma que tem razão o SenadOr Antonio Carlos contrária, mas não levo o falso puritanismo de não. 
Magalhães .. E teria razão absoluta se -todo chefe de dizer que tenho, e com muita honra, um filho que me 
Governo deste País tivesse a sua formação civica, dá alegrias em ser meu assessor técnico. 
seu espírito público, seu critério, mas, lamentavel- O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 
mente, nem todos são assim e para evitar abusos é a palavra para encaminhar a votação. 
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidade- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
nia achou por bem trazer à apreciação do Plenário a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 
esse projeto, O SR. NEY SUASSUNA {PMDB-PB. Para en-

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. Sr% e Srs. SenadOres, não só não nomeei ninguém, 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Tem a como também, no momento em que o PMDB da Ps-
palavra o Senaclor Bernardo Cabral para encami- raíba indicou meu primo para um cargo na área fe-
nhar a votação. dera!, fui ao Presidente da República e lhe pedi para 

O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Para en- que não o nomeasse. 
caminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Mas, sem puritanismo, creio que essa é uma 
Srs. SenadOres, em primeiro lugar devo dizer a este forma de coibir isso. Com tristeza, corrijo o Senador 
Senado que o meu voto foi manifestado e a defesa Antonio Carlos Magalhães, dizendo que não toram 
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quaren1a e cinco nomeados na Paralla; o Pl'IISiciBD
te do Tribunal nomeou cen:a de sessenlli p e ôi8S 

Para eon1er procedimen!Ds desse lipcJ. volaei fa.. 
voravelmente à matéria. O PMDB tamémo eslá 
apoiando a matéria. votando favoravelmenla à ITII!18I11IL 

A SR~ EMILIA FERNANDES.- Si. Pi'esldenl&, 
peço a palavra para encaminhar a malérla. 

O SR. PRESIDENTE (José Serney) -Concedo 
a palavra a V. Exf. 

A SR• EMILIA FERNANDES (P15-RS; Par& 
encaminhar. Sam revlsAo da ora:lora.) - Sr: Presi
dente, SI% e Srs. Senadores. nos LCtimos tempos. 
mais precisamente nos l1tlmos dias. mUfn !enHie 
falado em relaçao a fu1cionérlos, devido à reforma 
administrativa que está sendo ása.üla amplamenle 
e que está sendo motivo de grande preoc1 IpaÇ!k7 em 
todo o Pafs. Recentemente, recebemos mani~ 
ções nesse sentido. 

Agora. es1amos diante de l.al8 lei que. também 
atinge, de certa forma. os flllciontJrios nomeadas. 
que são importantes para se levar aáante o tmbalho 
em todos os Poderes deste Pais.. 

Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores. !et'lll& 
que analisar isso. Eu. particUannente. faço uma 
análise da seguinte fonna: se, por um lado. pt EJCi:sao. 
mos moralizar alé para evitar os desmandos.- como 
exEll"llllo, alguns poucos aqui foram citadoiJ -, pcw 
outro lado, faço l.R'lla avaliaçaD muifo consciente dai 
manifestações de alguns Srs. Senadores. que reve
laram a sua preoa!paçêo no sentido de que; em~ 
terminados momentos. somos obrigados a fazer um 
nivelamento por baixo, como se todas as p : , .... 
realmente não tivessem condiçõeis,. não fosBan sé
rias e não estivessem. inc:lusMJ, 113 upenlaicb 
com dedicação e afinco as alribuições que lhes • ·. 
mm confiadas. 

Por isso, tarTilém gostaria de deixar a rrinha 
preocupação arn relação: a essas quesUies que ar 
tão sendo discutidas e que passam para. a socledlt
de, muitas vezes, como se· realmente viessem para 
moralizar. 

Particularmente, 1ambém sou conlrária à qur 
bra da estabilidade dos funcionários pa,ücos, pelo 
mesmo motivo, porque de rept3n!e passamos a~ 
lar por baixo alguém que garente a continuidad& de. 
um serviço, 1anto em se tratando de func:ion{uios no
meados, como de concursados, de quadro.. E n6:l · 
podemos tmzer aqui para dentro do própria Con
gresso Nacional o exemplo claro e simples. no meu 
entendimento. 

O necessário e o mais diffcit de se entender -
esse, sim, nós deveríamos estar penSando seria;-

rnenB; e allel!do que a. Congresso Nacional está 
aprofundanda a sua avaliação nesse sentido - é em 
relaçliiJ ao rendimento e à qualidade do s91Viço 
~~~~Sobre isso gostaria de fazer um registro. O 
que. n6s precisamos, urgentemente, nes1e Pafs, é 
mon1ar um sistema: de avaliaçao, de acompanha-
1118111Er, de controle e de responsabilização, inclusive 
daqueles que não exigem o culll)rimentl da fre
qilência,. da assf:k:irlackl e das reais atribuições pare 
que. asp.essoas sAo nomeadas, 1anto pare os ft.rlcio
nllrlas de quadro, corno pare os nomeados para car
go arn CCIIT1Issaa; 

esta é a vergonha deste País, onde funcionã
rios sAo pagos para tmbalhar oito homs e jã chegam 
num gabinete dizendo que só tmbalharn quatro ho
ras. 

. Há a1Q.um sistema de acompanhamento, de fis
calizaçAa; de deilúncia?, Não, ninguém faz. Seria a 
primeirÍI vez a ser feito. 

As pessoas se retmem. intimidadas e cons
trangidas, quando se traia de levantar um proble
ma que existe há rruitos anos e que continua exis-
tindo. -

Eu. parlicUarmente. Sr. Presidente, somo-me 
tlquekls que V01am esta matéiia constrangidos •. 
porque-tive sempre jiXllo comigo pessoa da minha 
confiança - não· pare receber salãri.os e ficar em 
casa ou passeando e aumenlaldo a renda farni
liar. Tl'IIIIHe de um cidadão que precisa de traba
lho; é wn jovem que tem famHia. tem filhos. Refiro
me ao meu filho; que me acompanhou durante dez 
anos na Câmara de Vereadores, de onde vim, 
sendo o primeira a chegar e o último a sair. Hoje 
contlntllf aqw corriga no Congresso Nacional. É 
um estudante de Direito que estã também buscan
da o seu espaço e a forma. inclusive, de manter a 
sua famflia & seus três filhos. 

Não me envergonho desse fakl. Nunca escondi 
· que ele é necessãrio junto a mim, ao meu lado, por
que.comtodaaqualidade, com todo o-gabarito dos 
funcianãrios que nos são colocados à disposição, 
não encontro nos funcionãrios do Senado - com 
toda a respeito - aqueles que realmente se assa
ciem ao: meu. pensamento político, à minha con
fiançlf. aos meus. compromissos assumidos com o 
meu. Es1ado, que tenham conhecimento dos pra
blemas do meu Es1ado. 8e, que varn de lã. conhe
CIHIS e. quando preciso tm1ar de algum assmto 
com determinado prefeito. faz. w ligações pare o 
local cera 

Portanto, não sou expos1a a esse tipo de vexa
me se tenho alguém que me ajuda a pensar, a refie- -
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tir politicamente, porque o nosso dese!lll9nho aqui 
não é apenas técnico. Os técnicos são excelentes 
aqui, e cabEHlos até cumprimenlar, mas temos a 
nossa posição política, por causa do compromisso 
de dar um retomo aos nossos eleitores e dar conti-
nuidade ao nosso trabalho. • 

Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, é ne
cessário adotar urgentemente, não de uma forma in
dividual, mas de uma forma coletiva, comprometida 
com a moralização, com a qualificação, essa avalia
ção, esse acompanhamento de cteserwenho, para 
que possamos dar seriedade e moralizar o serviço 
plblico. Não é penalizando quem trabalha, .mas atri
buindo responsabilidade e afastando os que querem 
apenas o salário. . 

Dessa forma, Sr. Presidente, apesar de sentir 
que, no espírito da matéria, há um anseio para mo
ralizar o serviço pu1Jiico, voto contra esse projeto. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-SP. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
preendi, com perfeição, o que disse o Senador Anto
nio Carias Magalhães. 

Em 1986, quando V. Ex~ era o Presidente da 
República e tinha corno Ministro da Agricultura o Se
nador lris Rezende, agora Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, eu 
integrava o Governo do ex-Senador José Richa, no 
Paraná 

E foi o Senador José Richa quem me solicitou 
que elaborasse um plano de agricultura para o Esta
do do Paraná Debrucei-me sobre livros, dados, 
diagnósticos, viajei por todos os municípios do Para
ná durante praticamente um ano, fui várias vezes ao 
mesmo município para buscar dados, conversei com 
todas as lideranças rurais. 

Quando o candidato a Governador eleito em 
1986, o ex-Senador Álvaro Dias - por coincidência, 
meu irmão-, tornou posse em 1987, praticamente foi 
obrigado a me nomear Secretário da Agricultura. Ele 
resistiu a essa idéia - eu também não havia pedido 
para ocupar o cargo -, mas as cooperativas, os sin
dicatos e as associações praticamente exigiram que 
o fizesse. 

Felizmente, Sr. Presidente, aliás, com o apoio 
de V. ~e do Ministro !ris Rezende, executamos no 
Paraná, durante o Governo de Álvaro Dias, o maior 
programa de desenvolvimento rural já executado na
quele Estado, tanto que a FAO e o Banco Mundial o 

escolheram - e tive a honra de elaborá-lo - como 
modelo para a América Latina 

Quando o Senador Roberto Requião foi eleito 
Governador, o 1 ~ Secretário a ser escolhido para 
constituir o seu Governo fui eu. Não sou irmão do 
Senador Roberto RequiãO e nem me pareço com S. 
Ex~. mas o Senador fez questão de, durante a cam
panha eleitoral, anunciar o meu nome como seu Se
cretário, talvez até porque este fato significasse algo 
positivo para a sua eleição. 

Se, naquele momento, esta lei existisse, seria 
impedido de ter sido o Secretário de Agricultura do 
Paraná e talvez nem aqui estivesse, porque havia 
sido convidado, naquela época, para integrar a dire
toria de uma organização internacional ligada à agri
cultura e à alimentação. Estaria, nesse momento, 
talvez analisando os projetos que o Senado Federal 
aprova no exterior. 

Não sei se por carregar o sobrenome "Dias", 
devo levar um estigma; não sei se por esse mes
mo motivo possa n1lo ser competente em algo. 
Deixando a modéstia de lado, demonstrei_ que, 
sendo irmão do Governador, poderia, pude e reali
zei um tiabalho considerado modelo. Não foi o fato 
de ser o irmão do Governador que me fez realizá
lo, mas, sim, o fato de conhecer o assrnto para o 
qual fti nomeado e para o qual me deram a res
ponsabilidade. Pude refazer e continuar esse tra
balho no Governo do aluai Senador Roberto Re
qui1lo, repito, quando S. E~ me escolheu - para 
honra de ambos, minha e dele - para ser também 
o seu Secretário. 

Portanto, quero concordar com o Senador Anto
nio Carlos Magalhães, com o Senador Bernardo Ca
bral, dizendo que n1lo tenho nenhtxn parente nomeado 
em meu gabinete e nem nomeei na Secretaria durante 
os 8 anos em que fii Secretário dó Paraná 

Esse projeto traz um grave defeito: não separa 
as nomeações justas, de pessoas competentes, no
meadas por competência, daquelas que são nomea
das para engordar o orçamento da famflia Se fosse 
assim. também votaria sem constrangimento, mas 
estou muito constrangido, porque, se for retroativo, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, vou ter que re
nunciar ao cargo de Secretário de Agricultura do Pa
raná desde 1987. 

O Srt- Marina Silva -Sr. Presidente, peço a pa
lavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - COncedo 
a palavra ao Senador Casildo Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. 
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Presidente, Sr% e Srs. Senadores, por um desen- guém que tenha desenvolvido a capa;idade de ter 
cargo de consciência, quero dizer que entendo o es- um critério de responsabilidade e de seriedade para 
pírito da proposta, o espírito do projeto, até em fun- fazer semelhante escolha. Eu mesmo, Sr. Presiden-
ção do que vem ocorrendo no Pafs em diversos lu- te, Sr"s e SIS. Senadores, corno Governador, tive 
gares. Compreendo perfeitamente o objetivo, a idéia um irmão que bi meu {lecretário de Saúde. A nossa 
de se evitar o nepotismo, a correria, deixando, às ~obra terminou. O tempo passou, e a. nossa obra ter-
vezes, pessoas competentes de lado. Há aqueles ir- minou. Hoje posso dizer a esta Casa que tenho mti-
responsáveis que procuram a familiaridade do pa- to orgulho de ter tido na minha eql.ipe aquele médi-
rentesco para, quando exercer funções de executi- co, de um pequeno Estado brasileiro, que realizou 
vo, trazer ao seu redor a familia. Entendo perfeita- uma obra respeitada corno Secretário de SaiXIe, ao 
mente. ponto de poder um Secretário de SaiXIe de um Esta-

Por outro lado, Sr. Presidente, para um desen- do corno o Rio Grande do Norte tomar-se Presidente 
cargo de consciência, quero 5er muito sincero .. No do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. 
tempo em que fui Governador do meu Estado, não Não é, portanto, o fato de que alguém seja irmão ou 
admiti nenhum parente. Sou sincero ao trazer Isso deixe de ser que fará com que ele preste ou deixe 
de plblico. Agora, em meu gabinete, não tenho ne- de prestar uma contribuição importante ao nosso 
nhum parente. Mas, pela consciência e pelo exem- País. 
pio que tenho visto de outros prefeitos, outros gover- Por outro lado, a impressão que tenho, com 
nadares, outros Parlamentares por terem parentes tantas leis que profbem coisas assim, que estabe-
assessorando, ajudando-os na missão, não me sinto lecem regras desse tipo, é que estamos conside-
à vontade - por desencargo de consciência - em rando que o povo brasileiro, todo ele, seria aéti-
proibir, em determinado momento, alguém de trazer co, uma malta de corruptos, uma multidão de ir-
um filho, um irmão ou alguém até terceiro grau para responsáveis. O fato é que milhões de trabalha-
lhe ajudar. Não acontece comigo hoje. Mas sentirei dores, no Rio de Janeiro, por exemplo, acordam 
minha consciência pesada se votar a favor neste de madrugada, tomam trens inseguros e estão 
instante. deslocando-se não para roubar, assaltar ou pra-

Meu Líder havia dito que nossa Bancada ticar algum ato de banditismo, mas para traba-
apoiaria o projeto. Se é orientação da Bancada, lhar. Essas pessoas precisam, por exemplo, 
peço licença a meu Líder para me abster, porque se- urgentemente, de leis que garantam aquela ci-
não ficarei com peso na consciência Tenho visto óti- dadania de que tanto falamos. São pessoas 
mos exemplos no Pafs, de pessoas que não abusam que passam a vida inteira contribuindo, por 
dessa farudade. ~.exemplo, para a Previdência Social, e depois 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo de completarem a sua trajetória, têm que re-
a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo. querer, demonstrar que pagaram, juntar com-

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para en- provantes, receber a maçada e esperar que ai-
caminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, gum burocrata se disponha a lhe atender. Es-
Sr% e Srs. Senadores, a posição do PSOB é de libe- sas pessoas honradas, limpas, responsáveis, 
ração de todos os Membros da Bancada para que que são a imensa maioria do povo brasileiro, 
escolham o caminho que entenderem melhor na vota- estão urgentemente precisando de uma legisla-
ção desse projeto. No entanto, senti-me no dever de ção que resolva os problemas que enfrentam to-
ÕIVidir com o Senado uma preocupação que bi au- dos os dias; e estamos gastando o nosso tempo, 
mentando à medida em que esse debate fluía A im- pensando apenas naqueles que são corruptos, 
pressão que tenho, Sr. Presidente, é a de que precisa- que são ladrões, que nomearam parentes ou que 
mos caminhar para um pafs em que as pessoaS sejam deixaram de nomeá-los. 
éticas, comportem-se com seriedade, com retidão, 
com limpidez, porque são éticas, e não porque existe 
uma lei dizendo que são obrigadas a sê-lo. 

Quanto à escolha dos auxiliares de confiança, 
por exemplo - como citou o Senador Osmar Dias -
de alguém que chega ao Governo do Estado do Pa
raná pelo voto popular e que decide colocar um ir
mão na sua Secretaria, é de se presumir que seja ai-

A minha opinião pessoal, a minha oportuni
dade hoje, Srs. Senadores, é apenas a de procu
rar dividir com esta Casa um pequeno sonho: o 
de viver em um pais em que homens e mulheres 
sejam éticos, sejam morais, sejam comprometi
dos com a dignidade independente de que tenha
mos escrito num papel que são obrigados a se 
comportar direito. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo muifo embora esteja de acordo que há algwnas pou-
a palavra à Senadora Marina SUva cas injustiças. 

A SRA. MARINA SILVA (PT·AC. Para encami
nhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senádores, analiso esse projelo 
de uma forma bastante simples. 

Em primeiro lugar, entendo que deve-se levar 
em conta o custo-beneficio. Se a nomeação de pa
rentes e de aderentes para os cargós de confian
ça. como é de costume, trouxer beneffcios para 
esses serviços, não haverá qualquer problema. 
Todavia, se o nível de competência de pessoas 
realmente sérias, nomeadas de boa-fé, for muito in
ferior ao número daqueles que trabalham somente 
para fazer um acréscimo à renda familiar, não vejo 
porque causarmos um prejuízo à sociedade man
tendo pessoas não tão capazes em detrimento des
sa minoria injustiçada.. 

Concordo com a Senadora Emilia Fernandes e 
com os Srs. Senadores Antonio Carlos Magalhães e 
Casüdo Maldaner quando afirmam que nem todos os 
parentes são incompetentes e descomprometidos 
com o serviço público. Todavia, ao que me consta, 
esse número de pessoas é insignificante em relação 
àqueles que são contralados para se livrar de um 
trabalho árduo, onde teriam que mostrar competên
cia e assiduidade. 

Lembro aqui um outro aspeclo: um funcionário 
normal não pode faltar, entretan10, as regras se tor
nam mais maleáveís quando se trata de parente de 
uma auloridade. 

Na revista Veja há uma reportagem interessan
te sobre o Estado da Paraíba. Há uma denúncia 
em relação a um Juiz,. Sr. Severiano, acusado de 
ter contratado 63 parentes. Na reportagem, ele tem 
a coragem de se defender dizendo que isso é um 
erro e uma injustiça. pois não contralou 63 paren
tes, apenas 25, entre eles, a mulher, o genro, a 
nora, a esposa, etc. Penso, portanlo, que o projelo 
é moralizador, embora concorde que alguns serão 
prejudicados. 

Quanto à questão da competência, também 
faço uma observação, qual seja, por coincidência a 
maioria daqueles que têm o poder de fazer as no
meações sempre acham os seus parentes mais 
competentes do que os parentes dos outros. E os 
parentes dos outros também são competentes. Sen
do assim, por que a competência recai apenas sobre 
os parentes daqueles que têm o poder de nomear? 
Nesse sentido, acho que o projeto é moralizador, 

Por último, Sr. Presidente, gostaria de dizer, 
com todo o respeito, que esse projetO tem dois 
méritos: um é o da moralízaçao e o outro é o da 
capacidade de suscitar, como ocorreu aqui, um 
grande debate e uma sessão de confissão. pois ti
vemos várias pessoas confessando que têm pa
rentes em seus gabinetes e outros confessando 
que não os têm. 

Para concluir quero também confessar que não 
tenho parentes em meu gabinete. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra, para encaminhar a votação, o Senador Ro
ber1o Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dorJ - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pa
rentes são os dentes. O projeto é eminentemente 
demagógico. Eu quero me somar aqui ao oombate 
ao nepotismo. "Nepote" era afilhado do Papa; que 
não era seu parente consangüíneo, mas simples
mente tinha a relação religiosa do batismo. Estig
matizar o parentesco próximo é muito interessante 
pare conquistar manchetes na imprensa no dia de 
hoje. Mas não nos esqueçamos de que o Sr. Paulo 
César Farias não tinha laços sàiigüíneos com o Sr. 
Fernando Collor. E que o Sr. Pedro Collor, que o de
nunciou, era seu irmão. 

Eu rejeito essa demagogia udenista. Gostaria 
de ver a mesma veemência no combate à reeleição 
de Prefeito, Governador e Presidente da República 
AI sim, absolutamente imoral porque se alicerça no 
poder de corromper e comprar o apoio e o silêncio 
da imprensa. 

A sin'4J)es menção da possibilidade da reelei
ção assanha e alvoroça prefeitos cte todo o Brasil. E 
o Erário está pagando a conta da propaganda conti
nuada. Neste momento, convir-me-ia o silêncio, 
como convém o silêncio a todas as pessoas que de
pendem do voto. Mas é preciso que se trate desses 
assunlos e de quaisquer outros no Senado da Repú
blica com sinceridade absoluta. 

Vou votar contra a proposta porque ela é ineor
reta, é demagógica, é inoportuna, é constrangedora 
Mas gostaria que aqueles que a propuseram, no rno
menlo em que a demagogia maior, que é a imorali
dade absoluta e aética da reeleição de cargos exe
cutivos, quando a proposta for votada, sejam capa
zes de alinhar os argUITIElll1Õs contra o nepotismo à 
reeleição nesta República de imprensa· monolítica, 
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de pequenos grupos conduzindo a opinião pí.blica 
nos Estados. Esta medida é sim absolutamente imo
ral e inoportuna. 

Nomeei o oSmar, não porque era irmão do Al
varo, que havia sido meu antecessor, mas porque 
era e é competente. Mais competente que o irmão, 
que perdeu a eleição enquanio ele se elegeu Sena
dor. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
o encaminhamento da votação. 

Concedo a palavra ao eminente Senador lúdio 
Coelho. · 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB - MS. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
tenho a impressão de que a proibição de nomeação 
de parentes não leva a coisa alguma. É como se vo
tássemos aqui uma lei recomendando que os Srs. 
Parlamentares votassem com ética, s6 a favor do in
teresse pl1llico, ou votando uma lei que detenni~ 
se que os juizes também julgassem com competên

. cia e com isenção. 
Infelizmente não tenho filho para colocar no 

meu gabinete e sequer tenho parente ocupando car
go pí.blico. Mas acho sem sentido votannos aqui 
uma lei proibindo que autoridades possam nomear 
pessoas que julguem adequadas para exercer deter
minada função. 

Não estou de aco!Po com o pronunciamento 
do Senador Roberto ReqÍ.Iião. Um dia desses con
cedi uma entrevista, durante a qual me pergunta
ram se eu era contra a reeleição. Eu disse que era 
a favor, porque evitar a reeleição é privar a Nação, 
às vezes, de pessoas altamente competentes. En
tendo que cabe à população reeleger ou não. Af o 
repórter me perguntou: V. ExS é contra a reeleição 
para o Senado e para a Câmara? Neste caso, não 
tive como responder, porque eu não havia pensa
do nisso ainda. 

Penso que esse é um assunto que deve ser 
posto em discussão na hora oportuna. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Senador lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA {PSDB - CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em
bora o asSunto jâ tenha sido exaustivamente deba
tido - corno membro e Vice-Presidente da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania e tendo 

participado dos debates, e, sobretudo na ausência 
do Senildor Roberto Freire, que é, a pedido da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, o autor 
desse projeto, o qual foi aprovado por unanimidade 
dos presentes na referida Comissão, quero declarar 
aql.i o meu apoio à proposição que se faz necessá.
ria em função dos abusos que se tem praticado. É 
evidente que ele implica numa restrição de escolha 
dos tituares dos diversos cargos tanto do Poder 
Executivo corno do legislativo quanto do Judiciârio, 
mas se ifl1lÕ9 como uma medida saneadora. 

Abusos recentes, amplamente divl.igados pela 
imprensa, mostram a necessidade de se pôr um 
freio a essas escolhas, que em nada contribuem 
para o aprimOramento das instituições e do regime 
democrâtico. 

Por isso, Sr. Presidente, quero me solidarizar 
com os integrantes da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que estiveram presentes à 
votação do projeto. O referido projeto foi debatido, 
veio ao plenârio, recebeu emendas, foi novamente 
discutid<l e votado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e, de certa maneira, repre
senta o pensamento da Comissão, pelo menos 
dos membros que estiveram presentes e que vota
ram, por unanimidade, favoravelmente à proposi-
ção. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
çã.o o projeto; ressalvadas as emendas e a sube
menda 

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

Na impossibilidade de a Mesa aferir o resutado 
da votaçã.o em Plenârio, em virtude das divergências 
dos Partidos que constituem a maioria, vou proceder 
à votaçã.o nominal. 

Peço aos Srs. Senadores que não registraram 
. o seu comparecimento que o façam. . -· . 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex" · 

O SR. NEY ·suASSUNA (PMDB - PB. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, tendo em vista que boa 
parte da Bancada estâ votando contra a matéria, va
mos liberâ-la nesta votaçã.o. 
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O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

b SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. ExA 

O SR. ADEMI~ ANDRADE (PSB-PA. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srls e Srs. Senadores, o Partido Socialista Brasileiro 
vota "sim" a esta matéria 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Estamos 
apu-ando a riSia de freqOência no co~r. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. ExA 

A SRA. JÚNIA MARISE (POT -MG. Para enca
minhar. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, 
Srls e Sls. Senadores, o PDT vota a favor da maté
ria 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. ExA 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
srrs e Srs. Senadores, não sei se eslou fazendo algu
ma conft.são, mas voto a favor do proje1D. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o projeto, ressalvadas as emendas e a SIÍJe
menda 

Os Sls. Senadores jã podem votar. (Pausa) 

(Procecfe.se à votaç2o pelo sistema 
eletrOnico.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - An1Dnio Carlos Valadares -

Benedila da Silva - Carlos Wdson - Coutinho Jorge 
- Edison lobão - Eduardo S1411icy - Elcio Alvares -
Esperidião Amin - Francelina Pereira - Gerson Ce
mata - HumberiD Lucena - lris Rezende - Jefferson 
Peres ~ José Bianco - José Outra- José Fogaça -
Júr10 Campos - Junia Marise - lauro GarqJOS - lú
cio Alcêntara - Marina Silva - Mauro Miranda - Ney 
Suassuna - Pedro Simon - Romeu Tuma - Sérgio 
Machado- Teotonio Vilela 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Antonio Canos Magalhães - Bello Parga - Car

los Patrocfnio - Casildo Maldaner - Darcy Ribeiro -
Emflia Fernandes - Fernando Bezerra - Flaviano 
Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Hugo Napo-

leão - João França - João Rocha - Jonas Pinheiro 
-José Alves - Leomar QUntanilha- lucfdio Portella 
-lúdio Coelho - Martuce Pinto - Nabor Júnior- Os-
mar Dias - Pedro Piva- Ramez libet- Renan Ca
lheiros- RoberiD Requião- Waldeck Omelas. 

ABST~E DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Bernardo Cabral - levy Dias. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Votaram 
SIM 28 Srs. Senadores; e NÃO 26 Srs. Senadores. 

Houve duas abstenções. 

Total: 56 votos. 

Aprovado •. 

r: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº-186, DE 1995 

Prolbe a nomeaçao de parentes para 
eargos em comlssao e dã outras provi,. 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ r: vedado a membro de Poder e aos de

mais OCL41antes de cargo, emprego ou função públi
ca de qualquer dos Poderes, nomear cOnjuga, com
panheiro ou parente, consangüfneo ou afim, até o 
segundo grau civil, para cargos ou empregos em co
missão, bem como mantê-los nesses cargos ou em
pregos sob sua chefia imediata. 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa
se à votação da subemenda às Emendas nOs 1 e 2. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 
Ficam prejudicadas as emendas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para recia

ção final. 

r: a seguinte a subemenda aprovada: 

SUBEMENDNCCJ ÀS EMENDAS N2S 1 E 2 . 
• Art 12 r: vedado a membro de Poder e aos 

demais OCL41antes de cargo, emprego ou função 
pública de qualquer dos Poderes, nomear ou req
uisitar cônjuge, companheiro ou parente, consan
güíneo ou afim, até o terceiro grau civil, para car
gos ou empregos em comissão, bem como mantê-
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los nesses cargos ou empregos sob sua chefia ime- ~ ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensa-
diata." · gem ~ 314, de 1995 (~ 992/95, na cri-

Sala das Comissões, 1Q de novembro de 1995. gem), de 22 de setembro do corrente 
- lrls Rezende, Presidente - Roberto Freire, Rela- ano, pela qual o Senhor Presidente da 
tor- Ronaldo Cunha Lima -José Eduardo Outra República submete à deliberação do Se-
- Josaphat Marinho -EleJo Alvares -Pedro SI- nado a escolha do Senhor RONALDO 
mon - Ademlr Andrade - Francelina Pereira - JOSÉ LOPES LEAL, para compor o Tri-
Esperkflão Amin -Roberto Requlao -Bernardo bunal Superior do Trabalho, no cargo de 
cabra!. Ministro Togado, na vaga reservada à 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência declara, de acordo com o art 334 do Regi
mento Interno, que ficam prejudicados os projetos 
constantes dos Itens 4 e 5 da pauta, de acordo com 
os respectivos pareceres das Comissões. 

A Presidência informa ao Plenário que os dois 
Hens remanescentes da pauta necessHarn de vota
ção individual. 

São os seguintes ós ·itens cujos projetos são 
declarados prejudicados: 

-4-

MATÉRIAA SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara nQ 92, de 
1991 (nQ 1.714/89, na Casa de origem), que 
regulamenta o art. 185, inciso I, da Constitli
ção Federal, e define pequeno e médio pro-~ 
dutores rurais, tendo 

Parecer, sob~ 465, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela prejudicialidade da matéria. 

-5-

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Cãmara n'! 39, de 
1992 (n'! 2.686/92, na Casa de origem), que 
estabelece os valores de cálct.io do Imposto 
de Renda das pessoas físicas no exercício 
de 1992, ano-base de 1991 e dâ outras pro
vidências. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 6 

MENSAGEM N' 314, DE 1995 
EscOlha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n2 7 42, de 1995, da Comissão de Constitli-

magistratura trabalhista de carreira, de
corrente da aposentadoria do Ministro 
Luiz José Guimarães Falcão. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares. 

A matéria constante do item 6 da Ordem do 
Dia, de acordo com o Regimento, pode ser aprecia
da em sessão pública, as matérias subseqüentes 
serão votadas em sessão secreta, na forma regi
mental. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. · 

Em votação. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares, vai ter início a votação pelo sistema eletrô
nico. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlós 
Valadares - Arlindo Porto - BeiJo Parga- Benedita 
da Silva - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Car
los Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Ernffia Fernandes 
- Esperidião Arnin - Fernando Bezerra - Flaviano 
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - GLilherme Palmeira ·
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - [ris Rezende 
-Jefferson Peres- João França -.João Rocha- Jo
nas Pinheiro - José Agripino - José Alves - José Ar
ruda - José Bianco - José Outra - José Fogaça -
Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos -
Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella -
Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva -
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Osrnar Dias - Pedro Piva - Pedro 
Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto 
Requião- Romero Jucâ- Romeu Toma- Sérgio 
Machado- Teotonio Vilela- Waldeck Omelas. 



238~ ANAIS DO SENADO FEDERAL Novembro de 1995 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 53 Srs. Senadores e NÃO 2. 

Houve 6 abstenções. 
Total: 61 votos. 
O Senado aprovou a indicação do Sr. Ronaldo 

José Lopes leal. 
A comunicação será feita ao Presidente da Re

plblica. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os itens 

7 e 8 constantes da pauta da presente sessão, nos 
termos do Regimento lntem.o, deverão ser aprecia
dos em sessão secreta. 

Solicito aos senhores funcionários as providên
cias necessárias, a fim de que seja respeitado o dis
positivo regimental. 

São os seguintes os itens a serem 
apreciados em sessão secreta: 

-7-
MENSAGEM N" 260, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missao Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem nº- 260, de 1995 (nº- 753195, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do· Se
nhor Sérgio Martins Thompson Aores, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cu
mulativamente com a função de Embaixador do Bra
sil jm10 ao Reino da Arábia Saudita, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Sultanato de Omã 

-8-
MENSAGEM 1'1"351, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missao Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
sobre a Mensagem n" 351, de 1995 (n" 1.120/95, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Fernando Guimarães Reis, Ministro de Primeira 
Classe.da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil no Japão. 

(A sessão transforma-se em secreta às 
17h16min e volta a ser p(i)Jica às 17h22min.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A sessão 
volta a ser pública 

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia 
Passa-se à apreciação do Requerimento n" 

1.489, de 1995, lido no Expediente. 
Em votação o Requerimento . 

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

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma comunicação. · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. 
~ -~Em seguida, darei a palavra a V. Ex". Senado

ra Júnia Marise. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MS. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, hoje na ses
são do Congresso Nacional devem ser apreciadas 
várias matérias importantes, sobretudo medidas pro
vís&ias. Entre elas está a medida provisória que trata 
dasecuritização da dívida da agricultura brasileira. 

Portanto, conclamo todos os companheiros Se
~ nadares de todos os Partidos, sobretudo os Uderes, 

para estar presentes. . 
A matéria é muito importante, e o campo preci

sa que eia seja valada com urgência 
.:0 este o nosso apelo: que todos estejam pre

sentes hoje na sessão do Congresso para votarmos 
a medida provisória que trata da securitização da 
agricultura brasileira 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra à Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para uma 
comunicação. Sem revisão da oradora) -Sr. Presi
dente, SP's e Srs. Senadores, quero fazer o registro 
nesta Casa do falecimento de uma figura mineira 
que na sua vida, na sua carreira, dedicou grande 
amor à causa pública. 

.:0 lamentável que estejamos aqui hoje para re
gistrar nos Anais desta Casa o falecimento do poeta, 
do professor, do advogado Roberto Medeiros, que 
era o no5so ·suplente de Senador, escolhido pelas 
principais forças políticas do nosso Estado, a come
çar pelo ex-Preside~te Itamar Franco. 

A vida plblica de Roberto Medeiros, particular
mente na época do autoritarismo, foi marcada pela 
luta, pela resistência democrática e pela defesa da 
volta da democracia no nosso País. 

Antes disso foi assessor parlamentar do ex-Se
nador Itamar Franco, que, quando chegou à Presidên
cia da República, o indicou para Diretor da Telenig. 

Roberto Medeiros era um homem muito conhe
cido em ·nosso Estado pela sua competência e pela 
sua inteligência. Dos seus livros, destacamos o que · 
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ele lançou no último dia 9: ContJJs e Canlos de Mi
nas, que retrata, pela versatilidade dos poemas, a 
história e a tradição do povo mineiro e as suas pecu
liaridades. 

Deixa viúva uma mulher de fibra, de coragem, 
que foi sua cofr4)llnheira, sua amiga em lodos os 
momentos: D. Eimar Alves de Medeiros. A ela e a 
toda família, manifestamos o nosso pesar, lamentan
do profundamente o falecimento desse grande ho
mem público que durante lodos os anos de sua vida 
se destacou na dedicação ao trabalho, na seriedade. 
e no curnprimenlo do seu dever. 

Registro aqui o pesar de lodos os mineiros, de 
todos os seus amigos. Roberto Medeiros soube fa.. 
zer amigos e recolher, dUlCillle lodos os anos de sua 
vida, a amizade e, principalmente, o respeito e a ad
miração daqueles que conviveram com ele. 

Era o registro que gostaria de fazer, lamentan
do profundamente que hoje tenhamos perdido Ro
berto Medeiros, nosso primeiro S~ente de Sel)ll
dor, que, com a sua dignidade, com o seu nome, 
com a sua determinação e a sua coragem, teve 
grande desempenho em nossa caminhada em Mi
nas Gerais, em 1990, para chegar ao Senado da 
República. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o áiSCUISo do Sr. Júnia Mari
se, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Levy Dias; 3"- Secretário. . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Casildó Malda
ner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos. 
(Pausa.) . 

Concedo a palavra ao Senador l.i:x:io Aicantara 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu. gostaria 
de aproveitar o debate que se está travando no .Se
nado Federal no momento em que se discute o. polê
mico projelo do Sivam, no qual nomes de P?Jlamen- · 
tares são envolvidos na tramitação do projelo. · 

Há pouco ouvi, de meu g~inete, o discurso do 
Senador Jefferson Péres, reportando-se ao noticiário 
que menciona o nome do Senador Gilberto Miranda 
S. Ex>- trouxe à discussão, mais uma vez, um. tema 
que muito me tem preocupado desde minha chegaC 
da ao Senado Federal: o relacionamento entre o se-

I to r público e o privado, o comportamento das autori-. 
· dades do Poder Executivo e dos membros do POder 

Legislativo em relação a asswitos de natureza eco
nõmico-fii1anceira, ou de outra natureza, no encami
nhamento dos quais, de uma forma ou de outra, par
ticipamoS. 

Atualmente, no mwndo lodo, existe a pr~ 
ção para definir os &miles da ética e da moral não 
apenas sob o aspecto legal, porque muitas vezes os 
6mites legais até podem ser definidos em leis, em 
regimentos, em regulamentos, em estatutos, mas há 
sempre um campo de indefinição, que fica como que 
na dePendência da conduta de cada um de nós. 

Devemos esforçar-nos, tanto quanto puder
mos, para balizarmos melhor a área de atuação dos 
membros dos. Poderes Judiciário, Executivo e Legis
lativo. Aqui mesmo, neste plenário, muitas vezes 
condenamos autoridades do Poder Executivo que, 
aparenternentã, . tinham relações . incestuosas ou 
C0!11lro_metedoras com a iniciativa privada Muitos 
deles foram exonerados pelo Presidente Fernando 
Henrique.Cardoso, cómo agora mesmo ocorreu com 
o seu Chefe de Cerimonial do Palãcio dá Alvorada, 
Embaixador Júlio César Gomes dos Santos, pelo 
falo de ter exercido um possível tráfico de infioência 
para beneficiar eii1!Íresas ou empresários que te
nham relaçãoçom projetos do Poder Executivo. 

Temos também de examinar asSe aspecto in
terno do Poder Legislativo. O Presidente Fernando 
Henrique, neste particular, tem ""sido exemplar, por
que não contemporiza, sequer julga o comportamen
to dessas pessoas, mas, com base nos elementos 
de que dispõe, considera dispensável .a colaboração 
do seu Governo, para que não possa ter qualquer 
tipo de comprometimeirto em relação a ~ ques
tões. .. Evidentemente, essa nossa CÓnduta exige um 
comportamento de oosSá parta. Não estamos aqui 
para julgar ou condenar· alguém, até porque, em 
princípio, todos são inoc~es, pois não há culpa 
presumida.· •. 

Recentemente. o Congresso dos Estados Uni
dos, nessa crise entre o Congresso e o Executivo, 
aprovou uma série de normas que exige um compor

. tamento mu.ito mais rigido de seus membros com re

. lação a favores, a benefícios, a d.oações, a presen
tes que qualquer um dos membros do Poder Legis
lativo possa receber de qualquer empresa. de qual
quer corporação que tenha interesse junto àquele 
Po<ler. · 

Na Inglaterra, foi nomeado um juiz, dentro do 
costume das instituições daquele pais, o Juiz Nolan, 
que elaborou o chamado Relatório Nolan, cujas re
comendações se transformaram em· súgeslões de 
projetOs de lei que também passam a exigir dos 
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membros do parlamento um comportamento mt.ito 
mais rigoroso em relação a esses assuntos. 

. Aqui no Senado ~ já falei a respeito mais de 
uma vez aqui no plenário -existe a Resolução n" 20, 
que instituiu o Conselho de Ética do Senado e faz 
várias exigências em relação a cada Senador de per 
si sobre questões de patrimônio, endividamento e 
participação em empresas, determinando, inclusive, 
que alguns dados sejam publicados em jornais de 
circulação nacional. Pois bem, os membros do Con
selho de Ética já foram indicados, mas até hoje o 
Conselho não se reuniu para eleger seu presidente, 
enfim, seus dirigentes. E nós ficamos sem esse ins
trumento, que já existe em nossas disposiQÕes regi
mentais. Sem ele, não podemos orientar-nos em al
gumas queslões que surgem e para exigir, inclusive, 
o cumprimento das obrigaQÕeS que nos impõem em 
relação a queslões ligadas ao patrimônio e à partici
pação acionária em empresas, relacionS!Tlentos pes
soais ou de parentes próximos com o Governo. Ppr
tanto, estamos todos descumprindo, sem exceção, 
por inércia, porque esse Conselho não se reúne:· 

Quero, neste meu pronunciamento, mais uma 
vez, cobrar isso. A Mesa sempre diz que falta um 
acordo entre os partidos para determinar quem vai 
ser o presidente, o vice-presidente e assim por dian
te. Os seus membros já estão escolhidos e inclusive 
sugeri que o menos jovem promovesse essa reu
nião; ele seria o presidente e instalaria o Conselho. 
Isso para que não fiquemos desprotegidos em rela
ção a essa matéria e, amanhã ou depois - se vier
mos a ser provocados. porque estamos cumprindo 
uma exigência do Regimento -, não nos queixemos 
de que se trata de perseguição a políticos, a parla
mentares e de que é mais uma vez uma mobilização 
para afronfar as instituições, denegrir o Parlamento. 
Ora, nós mesmos não estamos cumprindo uma obri
gação curial nossa, que é justamente a instalação 
desse Conselho. O Conselho não deve se preocupar 
em ser uma inquisição. Ele é um instrumento previs
to no nosso Regimento para tratar desses assuntos. 

O Sr. Jefferson Peres- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço com pra
zer V. Exã 

O Sr. Jefferson Peres - Senador Lúcio Alcân
tara, muttos parlamentares têm um comportamento 
hipócrita e discriminatório em relação ao Executivo. 
Acham que o Ministro não pode viajar no jato de um 
empresário. Também acho que não pode e nem 
deve, principalmente se se tratar de empresário que 
tenha negócios com o Governo. Mas esses mesmos 

parlamentares não mostram a mesma indignação 
com parlamentares que também pegam carona em 
jatinhos de empresários. O Ministro é membro de 
um Poder assim corno somos também. O que os mi
nistros não podem ~er também não podemos. 
Creio que o código de ética deve ser posto em exe
cução imediatamente. Não importa, Sr. Lúcio Alcân
tara, se pessoas corno eu, V. Ex• e outros congres
sistas sérios sejamos acusados de moralismo, de 
demagogia, que estamos querendo mídia Sinto-me 
muito à vontade porque não bajulo nem procuro mi
dia, não procuro nem jornalista Se os jornalistas me 
procurarem, eu os atenderei com o maior respetto, 
mas não ando em busca de notrcias nem de noti
nhas em jornal. De torma que ternos um problema 
com nossa consciência e devemos fazer o que nos 
parece certo, de acordo com um Código de Ética, 
para valer, em execução. Isso é urgente e deve ser 
feito. Meus parabéns pelo seu discurso, Senador. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOB-CE)- Mt.i
to obrigado, Senador Jefferson Péres. Realmente, 
não se trata de farisaísrno, de estar aqui pregando o 
moralismo como forma de me promover. Não estou, 
assim como V. Exi.- e acredito que a grande maioria 
dos Senadores aqui - não está, preocupado com 
esse tipo de promoção. Sinto-me constrangido quan
do verifico que se acusa com facilidade, de forma 
até leviana, autoridades do Poder Executivo. Cobra
mos comportamentos deles sem olharmos para o 
nosso próprio desempenho. Não se trata aqui de 
instalar processos inquisitoriais, nem de rnonitorar o 
comportamento de colegas. Não é nada disso. Nós 
já encontramos esse instrumento, ele já está aí. 

Fica muito mal pára nós dispormos de um ins
trumento que deve balizar nossa conduta aqui, esta
beleCendo determinados procedimentos como pró
prios, cabíveis e exigíveis de qualquer senador e 
não darmos cumprimento a isso. Com que autorida
de poderemos cobrar, amanhã, comportamentos, 

. atitudes, regras de conduta de membros de outros 
Poderes? É precis? que olhemos com cuidado para 
isso. 

Pedi a V. Ex~. Senador Levy Dias, que está no 
exercício da Presidência, que instasse as Uderan
ças para que promovesse a instalação desse Con
selho, porque a Mesa já disse que o problema não 
lhe cabe mais; ele agora está com as lideranças dos 
partidos. Há interesse em não estabelecer o Conse
lho? Há alguma dificuldade? Pode até ser que ama
nhã, depois de estabelecido, o Conselho precise re
ver seus instrumentos de funcionamento e se orga
nize para cumprir suas tarefas. Contudo, sincera-
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mente, sinto-me constrangido em verificar que este
mos descumprindo exigência do nosso Regimento. 
Penso que todos estão empenhados no processo de 
valorização deste Casa, no propósito de trabalhar, 
de produzir e realmente de colocar o Senado na po
sição que ele merece e a que tem direito; não pode
mos descurar disso. 

Concluo o meu pronunciamento, padindo a V. 
Exª que faça essa diligência junto às Lideranças 
para que esse conselho possa instalar-se. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Qias) - V. Exª será 
atendido, Senador Lúcio Alcântara 

Concedo a palavra ao nobre Senador T eotonio 
Vilela Filho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Bezerra (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra. (Pausa) 

Concedo a palavra. ao nobre Senador Ademir 
Andrade. (Pausa) . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os Srs. Se
nadores Esperidião Amin, Edison Lobão e Freitas 
Neto enviaram discursos à Mesa para serem publi
cados na forma do disposto no art. 203 do Regimen
to Interno. 

S. Exªs serão atendidos . 
. O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Oriente Médio vol
tou às manchetes da imprensa mundial. O brutal as
sassinato do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Ra
bin, expôs com clareza a face violenta da intolerãncia. 

No caso, um obscuro judeu de 21 anos tirou a 
vida do mandatário do país. Disse ter agido por or
dem de Deus. Era· um fundamentalista judaico, tão 
cruel quanto qualquer extremista. 

Já vimos o mesmo filme outras vezes. Catás
trofes, genocldios, execuções em massa, fogueira 
de corpos, tortura Tudo em nome de Deus ou de 
uma causa que pode ser balizada de paz, democra
cia, justiça. 

Nesse processo, a mídia cria demônios. Hitler, 
Mussolini, Aiatolá Komeini, Muarnar Kadafi, só para 
lembrar alguns. Sàdam Hussein é a mais recente 
encarnação de Satanás. · 

O mundo inteiro se uniu contra ele. O restJtado 
foi o bombardeio de Bagdá, visto por milhares de te
lespectadores como mais um jogo de efenos espe
ciais a disputar com Spilberg o Oscar da Academia 
de Hollywood. 

A brincadeira, Sr. Presidente, deixou um saldo 
amargo. Destruiu lares, ceifou a vida de milhares de 
inocentes e mutilou outros tantos. 

De joelhos, o Iraque assinou a rendição. A Or
ganização das Nações Unidas, •em nome da justi
ça•, impôs pesado embargo internacional ao pais. 

Há evidências favoráveis ao levantamento do 
embargo. Há três anos: Rol! Ekeus, chefe da Comis
são da ONU que inspeciona o desarmamento do Ira
que, visna regularmente a ex-Babilônia Recolhe da
dos sobre o arsenal de destruição maciça e o poten
cial da indústria bélica iraquiana 

No litimo relatório, ele acolheu com expressõ
es de admiração o que chamou de "virada de 180 
graus• do regime de Bagdá, que esfaria abrindo para 
a fiscalização todas as instalações bélicas, inclusive 
as de armas biológicas. 

T arnbém se deve registrar o esforço para a fis
calização de todas as instalações bélicas, inclusive 
as de armas biológicas. 

Registram-se também as preocupações inter
nacionais e o trabalho de repórteres e equipes de 
tevê. 

Todos eles, Sr. Presidente, gozaram de ampla 
liberdade de ir e vir. Visff8ram os centros de votação 
em várias províncias do país. Foram a Bagdá, Bas
ra, Najaf, Kerbalá, Kirkuk, Mosut e tantas outras sem 
acompanhantes ou supervisores. 

Puderam presenciar, nessas andanças, o entu
siasmo e a liberdade dos cidadãos iraquianos, que 
acorriam maciçamente às umas. Não registraram 
quaisquer incidentes que pudessem prejudicar o ca
ráter legal do processo. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o relaló
rio do imparcial Ekeus e a evolução política do país 
acenam com o fim do embargo internacional ao Ira
que. Certo? A lógica diz que sim. Mas interesses 
maiores dizem que não. 

A reaçilo de Washirgton diante dos recentes falos 
foi de reiterar a necessidade de continuação do embar
go. A Inglaterra acompanhou os Esta:los Unidos. 

As sanções todos sabemos escondem inte-
- resses outros, bem distantes dos humanitários, me

nos nobres do que desejaríamos. Sem falar nos ob
jetivos estratégicos embutidos no Golfo Pérsico, cito 
um exemplo. A Arábia Saudffa, principal aliada dos 
Estados Unidos na região, aufere benefícios do blo
queio. Aumentou as exportações de 5 milhões para 
8 bilhões de barris de petróleo por dia 

O levantamento das sanções tem-se revelado 
tarefa hercúlea, quase impossível de se levar a 
cabo. Mas o Iraque revela .empenho e determinação 
em cumprir a parte que lhe cabe. 

É vez agora de a ONU fazer a sua parte~ Há 
luz no fim do túnel. Estados Unidos e Inglaterra são 
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col'!1rarios ao 1evan1ament0 das sançoes. Mas os ou- No que se retere ao minério de ferro, permilo-
tros membros do Conselho de Segurança não têm a me repetir e enfatizar: toma-se imperioso que possa-
mesma posição. Rússia, França e China têm pressa mos beneficiá-lo no Maranhão, processá-lo e manu-
de reatar os vínculos comerciais com o Iraque. falurá-lo, enriquecendo o valor do bem a ser expor-

A mesma pressa têm os países do mundo livre. !ado. 
E o Brasil, Senhor Presidente, Nação. que se orgulha 
de defender a justiça onde ela se vê ameaçada, não 
pode fechar os olhos diante da brulal pena a que se 
condena um povo que já pagou a sua conta. 

é em nome da Justiça que apelo para o M"lllis
tério das Relações ExterioreS de nosso Pafs envidar 
esforços capazes de despertar o mundo para a si
tuação de desamparo em que se encontra o Iraque. 

A morte de Y"llzhak Rabin vem ao encon1ro 
desse meu apelo. Ela ensina duas li90eS- A primeinc 
a !olerâncla, a convivência dos ccinlrárlos, é a ímica 
saída para aquela região conturbada. A segunda: 
não existe uma paz extensiva a li1S e proibida a ou
tros. A paz é singular e universal. Vale para IOdos. 
Ou não vala para ninguém. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Mu-
to obrigado. . . 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, Sr"& e Srs. Sefladonls, a Governadora Ro
seana Samey assinou, dia oito. do corrente mê$, o 
Pro1Deolo de lntenç&ls que vai permitir a irnplant&
ção de um pcojeto sidenJrgica. no rnslrib lnduslriat 
de São Luís. 

A irnportân::ia desse Pro1Deolo é de grande re
levânCia para o meu Estado do Maranhão.. E. afinal, 
deflagra uma ação concre!a para um planei que vem 
sendo estudado. e ten1ado desde 1967. 

Na verdade, nada justifiCa que o Marahbãa.l'li:li! 
tenha a sua sidenJrgica. Com as suas for:midálleis 
jazidas da minério de ferro, com a sta excelente 
Ferrovia de Carajás a o porto. da Ponta da Madeira. 
no ltaqui- um dOS mais completDs do País-, parece 
incompreensível: que essas polel!!cialicla· não la
nham sido ainda: ~ aproveitadas, perrnf
tindo ao Brasil exportar l1iil!l SQrnenla o minério de 
ferro bru!n da Carajá:l\. mas os. produlr:Ja que dele pa-· 
dem ser extraídos.. 

é bom lembrar que o Porto de !!aqui, no Mar!f.. 
nhão, pela sua posição geográfica e pela sua qualifi. 
cação técnica. é o pon10 brasileiro mais· próximo dos 
maiores mercados constrnidores ITU1diais. Em con
seqüência. o que oferece .melhores condiçõeS de custo 
para os importadores europeus e norta-americanos. 

O governo brasiiairo, a meu.ver, devia aprovei
tar tais conõiÇÕeS não somente para o que é produ

. zido no Maranhão, mas para tantos outros produtos 
nacionais que enfrentam aconcorrência internacionaL 

Desnecessário ressaltar o que disto· resultaria 
em benefícios para o Pais e para o Maranhão: mais 
divisas; mais empregos, maior movimentação da 
economia nordestina 

Sr. Presidente, esta a visão que envolveu a opor
tuna iliciativa da Governadora Roseana Samey. 

Acrescente-se que, pelo Profocolo de Intençõ
es firmado pela Governadora do Maranhão, o em
preendimento será lavado adiante por uma empresa 
privada, a CoqlSilhia Siderúrgica do ltaqui, a qual 
sa obriga a cumprir a aprimorada legislação ambien
tal do mau Estado. 

A nova empresa, por outro lado, obriga-se a 
•assegurar condic;X5es equânimes de participação de 
empresas sediadas no Maranhão na construção das 
suas unidades bem como no fomecimenlo da. bens e 
serviQos necessários à implantação e operação do 
projeto, de fonna a permitir a ocupação preferencial 
de ITl!io-dEHlbm local e ensejar a verticalização da 
produção siderúrgica'. 

Esta, Sr. Presidente &Srs. Senadores, a impor
tante informação que tenho o prazer de trazer a esta 
Casa.. 

Além dos aplausos, levo à Governadora Ro
seana Samey a certeza de que, aqui no Senado, 
terá ela IOdo o meu esforço pessoal. para que c!o 
mencionado Protocolo de Intenções ecloda em nos
so Estado o complexo siderúrgico há tanto ambicio
nado pelos rnaranhanses.. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 

. O SR. FREITAS NETO (PFL-PI) -Sr. Presi
dente, $ris e Srs.. Senadoras, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso visita no próximo dia 24, sex
ta-feil:a; a Estada do Piàuf. Nessa visita, participa de 
inauguraçaa da ponta sobre o rio Poty, em Teresina, 
que foi constnída recentemente pelo Governo do 
Esll!do a que leva o nome do ex-prefeito Wall Fer
raz. numa justa e merecida homenagem a quem 
muita trabalhou pela capital do Piauí. 

Além disto, Srs. Sanadores, o Presidente aulo
rizà a celebração de convênio da Eletrobrás garan
tindo recursos à CHESF para que implante linha de 
transmissão elétrica, de 235 ~. de São José do 
Piauí até Eliseu MartiOS:. 
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Esta obra revest~e de grande importância 
para o Piauí. O Governo do Estado dela necessita 
para que, por meio de sua empresa de energia, Ce
pisa, possa implantar, em 69 KW, a linha comple
mentar - de responsabilidade do Estado - que ligarã 
Eliseu Martins a Redenção da Gurguéia 

Com estes trabalhos, a cargo da Chesf, a 
que o Presidente acaba de garantir os recursos, e 
da Cepisa, o suporte elétrico de todo o Sul 
piauiense ficarã resolvido, dotando tanto a região 
do Gurguéia quanto a do Vale do Parnafba de 
energia de boa qualidade: Evitam-se assim os 
constantes desligamentos da rede, as quedas de 
tensão, a queima de eletrodomésticos; po_ssibilita
se ainda a instalação de equipamentos agroindus
triais. 

O Sul do Piauí é uma região promissora, 'com 
excelentes perspectivas de desenvoMmento. Fal-
tar1Hhe investimentos. · · 

Gostaríamos de destacar a participação 'do 
Ministro das Minas e Energia, Dr . .Raimundo .Brito, 
nesta importante medida que o Governo Federal 
acaba de tomar e que contribui decisivamente 
para o aproveitamento do potencial da região. 
Sendo da Bahia, nosso vizinho portanto, e tendo 
exercido inclusive.a Secretaria de. Obras de seu Es
tado, conhece bem-as potencialidades. a que nos re,- ' 
ferimos e, assim, muito colaborou para a concretizá-
ção desse evento. 

Ressaltamos, ainda, o êxito de uma postura 
que sempre defendemos: a união das forças po
líticas do Piauí, acima de questiúnculas que mui
tas vezes prejudicam o povo. Os Senadores e De
putados Federais, principalmente aquel~ conl).e
cedores da realidade do Sul do Piauí, viabiliza
ram esse empreendimento. A força da bancada 
federal piauiense reunida, com o apoio do Go
vernador do Estado, foi responsável pela rele
vante providência que é a celebração do convê
nio Eletrobrás-CHESF, com a presença honrosa 
do Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên
cia lembra aos Srs. Senadores que hoje, às 19h, 
será realizada uma sessão extremamente importan
te do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE· (Levy Dias) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encer
rar os trabalhos, designando para a sessão ordi
nária de amanhã, a realizar-se às 14h30min, a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 
-1-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA fll2- 114, DE 1994 

(Em regi me de urgência, nos termos do 
Requerimento rP 1.483, de 1995) 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara rP 114, de 
1994 (n" 209191, na Casa de origem), que regula o§ 
72 do art 226 da Constituição Federal, que trata do 
planejarnento familiar, estabelece penalidades e dá 
outras providências, tendo · 

Parecer sob n> 699, de 1995, da Comissão 
· - Diretora, oferecendo a redação do vencido. 
. (Dependendo de. pai'eceres da$ Comissões de 

Assuntos Sociais e de ConStituiçllo, Justiça e c;. 
dadania sobre as emendas de Plenário) · 

-2-· 
MENSAGEM fll2- 376; DE 1995 · 

_ Votação, em turno único, da Mensagem ri' 
376, de 1995 (r-P 1.280/95, na origem), soliCÍ!ando 
considerar sem efeito a i!ldicação do nome do Dou
tor. Renê Adão Alves Pioro P.ara cornpor. o .Tribunal 
~uperior do Tiabalho, no' éargó de $uplente de M;. 
riistro Classista Temp(irário, representante dos em
pregadores, no triênio 1995 a 1998, constante da 
Mensagem rP 370, de 1995. . · · 

- -3-
PROJETO DE LEI IJÁ CÃMARA Nº- 137, DE 1992 

. · Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara ri' 137, de 1992 (ri' 552191, na Casa de 
origem), que dispõe soóre a obrigatoriedade de fa
bricação de tratores e máquinas agrlcolas com es
trutura de proteção contra capotagem e outros equi
pamentos de segurança e dã outras providências, 
tendo 

Pareceres sob n>s 419 e 751, de 1995, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, 1"- pronunciamento: 
favorãvel ao Projeto, rios tem1os de substitutivo que 
oferece; 2"- pronunciamento: favorãvel às emendas 
n>s 2 e 3, de Plenário. 
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-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N"66,DE 1995 

Discussão, em turno único, do Proje10 de De
cre10 legislativo n" 66, de 1995 (n"- 70195, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o tex10 do Acordo, 
por troca de Notas, de 4 de novembro de 1994, que 

emenda o Acordo sobre Cooperação Administrativa 
Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão 
às lnfrações Aduaneiras, de 18 de março de 1993, 
entre o Brasil e a França, tendo 

Parecer favorável, sob n" 7 43, de 1995, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N2. 88, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Proje10 de De
cre10 legislativo n" 88, de 1995 (n"- 125195, ria Câ
mara dos Deputados), que aprova o tex10 do Acordo 
para Restituição de Veículos Au10mo10res Roubados 
ou Furtados, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai, em Bras~ia, 1" de setembro de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n" 7 44, de 1995, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-&-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N2.161, DE 1995 

DiSCissão, em turno Ú'lÍCO, do Projelo de Decreto 
legisla!ivo ri' 161, de 1995 (apresenlado como conclu
são do Parecer ri' 712, de 1995, da Comissão de As
sun10s Econôn'icos), que aprova a Programação Mone
tária relativa ao 2'- bimestre de 1995: com estimativas 
d~ faixas _de variação dos principais agrega::los mone
tários, análise da evolução da economia na::ional previs
ta para o bimestre e as justificativas pertinentes. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N" 162, DE 1995 

Discussão, em turno único do Proje10 de De
cre10 legislativo n" 162, de 1995, (apresentado como 
conclusão do Parecer. n" 713, de 1995, da Comissão 
de Assuntos· Econômicos), que aprova a Programa
ção Monetária relativa ao 32. bimestre de 1995, com 

·estimativas das faixes de variação dos principais 
agregados monetários, análise da evolução da eco
nomia nacional e as justificativas pertinentes. 

-a-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Jll9. 52, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 172, I, do Regimen10 Interno) 

Proje10 de Lei da Cêmara n" 52, de 1994 (n" 
2.161191, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
arquivamento e a eliminação de processos judiciais. 

(Dependendo de parecer da· Comissão de 
Constituiçao, Justiça e Cidadania) 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2. 95, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
· art 172, I, do Regimen10 Interno) 

Proje10 de lei da Câmara n" 95, de 1995 (n" 
534/95, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
anistia relativamente às eleições de 3 de outubro e 
de 15· de novembro dos anos de 1992 e 1994 

(DependendO de parecer da Comissão de 
Constituiçlio, Justiça é Cidadania) 

-10-
MATÉRIA A SE:R DEClARADA PREJUDICADA 

Projero de lei da Câmara n" 99~ de 1992 (n" 
566/91 , na Casa de origem), que inclui os asilos na 
abrangência da Lei n" 6.239, de 19 de setembro de 
1975, que "regula as ações de despejo de hospitais, 
unidades sanitárias oficiais, estabelecimen10s de 
saúde e ensino, tendo 

Parecet sob n" 1 04, de 1995, da Comissão 
- de Constltuiçao, Justiça e Cidadania, peia 

prejudicial idade da matéria 

-11-
MATÉRIA A SER DEClARADA PREJUDICADA 

Proje10 de lei da Câmara n" 50, de 1993 (n" 
1.396191, na Casa de origem), que exclui a EmpreSa 
Brasileira de Aeronáutica 8.A. •··-EMBRAER da 
abrangência da lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990 
que criou o Programa Nacional de Desestelização. ' 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-Se a sessiio às tlh42mln.) 
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Ata da 196ª-Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 23 de novembro de 1995 

1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª- Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, José Eduardo Outra e Marina Silva 

AS 17 HORAS E 32 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antônio Carlos Magalhães
Antônio Canos Valladares - Anindo Porto - Bello 
Parga - Benedila da Silva - Bernardo Cabral - Car
los Bezerra - Carlos Patrocínio - Canos Wilson -
Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edíson Lobão -
Eduardo Suplicy- Élcio Álvares - Emma Fernandes 
- Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando 
Bezerra.:. Flaviano Melo- Frãncelino Pereira- Frei
tas Ne1o - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilber
to Miranda- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira- . 
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - [ris Rezende 
- Jefferson Peres - João França - João Rocha -
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino 
- José Alves - José Bianco - José Eduardo Outra -
José Fogaça- José lgnácio Ferreira- José Roberto 
Arruda- José Samey - Júlio Campos - Júnia Mari
se - Lauro Campos - Leomar Quintanilha- Levy 
Dias - Lucídio Portella - Lúck Alcãntara - Lúdio 
Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva -

Manuce Pin1o - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro 
Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto 
Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo 
Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Teotónio Vilela Filho - Vilson Kleinübing - Waldeck 
Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 71 
Srs; Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jef
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

. ·.MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submeto à deliberação do Senado Federal a 
escolha de nome indicado para cargo cujo 
provimento depende de sua pr!.r1~a 
aquiescência: 

MENSAGEM No 382, DE 1995 
(N° 1.292/95, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal 

Nos termos do parágrafo único, in fine, do artigo 
104 da constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências o nome do Doutor JOSE: AUGUSTO DELGADO, Juiz do Tribunal 
Regional Federal da 511 Região, com sede em Recife - P.E, para exercer 
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o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga 
reservada a juízes dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da 
aposentadoria do Ministro Pedro da Rocha Acioli. 

Os méritos 
escolhê-lo para o desempenho 
curriculum vitae. 

do indicado, que me induziram a 
desse elevado cargo, constam_ do anexo 

Brasília- DF, em 22 de novembro de 1995. _Fernando Herique Cardoso 

CURRICULUM V I T A E 

JOSÉ AUGUSTO DELGADO 

1. - QUALIFICAÇÃO: brasileiro, casado, 57 anos de idade, natural 
do Rio Grande do Norte, JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA s• 
REGIÃO, PROFESSOR ADJUNTO APOSENTADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, PROFESSOR DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO. 

1.1 - Curso de Nível Superior 

a) Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, conforme termo de colação de grau conferido no dia 
6 de fevereiro de 1964. 

2.- FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO MAGISTRADO (ASPECTOS PRINCIPAIS): 

2.1. - CARGOS DE DIREÇÃO EXERCIDOS NO PODER JUDICIÁRIO: 

a) Presidente do Tribunal Regional Federal da s• Região, 
anos 91/92; 

b) Vice-Presidente do Egrégio TRF 5' Região, período de 
90/91; 

c) Corregedor Regional Federal da s• Região, período 
90/91; 

d) Membro integrante do Centro de Estudos Judiciários, 
do conselho da Justiça Federal, a partir de maio de 1994. 

Indicado em lista tríplice, pelo STJ, por três vezes, para 
Ministro do STJ. - ·· 

2.2 SUBSTITUIÇÃO DE MINISTROS NO TFR E NO STJ: 

a) -Período novembro/dezembro de 1987, por 45 dias, em 
razão de licença concedida ao :Exmo. sr. Ministro Pedro da Rocha 
Acioli, pelo então e Egrégio_Tribunal Federal de Recursos. 
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b) - Periodo fevereiro/março 1989, por 
de licença concedida ao Exmo. Sr. Ministro Torreão 
e Egrégio Tribunal Federal de Recursos. 
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40 dias, em face 
Braz:; pelo então 

.. __....,I 

c) - Período ~outubro/dezembro~ ~de 1.989,. por 45 dias, em 
decorrência de licença concedida pelo Calenda Superior Tribunal de 
Justiça ao Exmo. Sr. Ministro !'edro da Rocha Acioli. 

2.3 INTEGRANTE OE COMISSõES DE CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ 
FEDERAL E DE JUIZ ESTADUAL: 

a) - Designado, por unanimidade, pelo Egrégio Tribunal 
Federal de Recursos para integrar, como membro titular, a Comissão 
do 4' Concurso de Juiz Federal, presidida pelo Exmo. Sr. Ministro 
Sebastião Alves dos Reis, no ano de 1985. Participou de todas as 
fases do concurso, coordenando as atividades do certame, tudo sob 
a presidência do Exmo. Sr. Ministro Sebastião Alves dos Reis, tendo 
examinado as ·~disciplinas de Direito Processual Civil, Direito 
Processual Penal, Direito Penal e Direito comercial. 

b) - Idem, no ano de 1.987, para o 5' Concurso de Juiz 
Federal, também presidido pelo Exmo. Sr •. Ministro Sebastião Alves 
dos Reis, ocasião em que examinou as disciplinas Direito 
Processual Penal, Direito Comercial e Direito Penal. 

c) - Integrante , como membro titular, da Comissão de 
Concurso para o cargo de Juiz Estadual do RN, ano de 1975, ocasião 
em que examJ.nou a disciJ:l:I.ina de Direito Civil e Direito 
Constitucional. 

2.4 - CONCURSOS PARA A MAGISTRATURA: 

. a) - Aprovado, em l' lugar, no Concurso para o Cargo de 
Juiz Federal Substituto, em 1975, presidido pelo Exmo. sr. Ministro 
José Néri da Silveira, quando obteve média 8,1. 

b) - Aprovado, em 2' lugar, no Concurso para o Cargo de 
Juiz Estadual do Rio Grande do Norte, em 1964, com média 7,9, sob 

a presidência do Des. Floriano cavalcanti de Albuquerque. 

2.5 - PROMOÇÕES, ELOGIOS, DESIGNAÇÕES ESPECIAIS E EXERCÍCIO 
DAS FUNÇÕES COMO MAGISTRADO: 

a) - Juiz Estadual, RN, de 27 de abril de 1965 atê 27 
de fevereiro de 1976. No referido período, lO anos e meses', foi 
promovido, duas vezes, por mereci mérito e indicado em·~· ·li'sta 
triplice, também, por merecimento para Desembargador. 
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b) -No exercício das funções.do cargo de Juiz Estadual 
foi designado Diretor do Foro das Comarcas de Mossoró e de Natal, 
por vários anos. 

c) Juiz Eleitoral em várias Zonas E lei torais do 
Estado, período de 1~65 a 1976, e integrante do Tribunal Regional. 
Eleitoral, onde f6i ·também -Corregedor Regional Eleitoral, durante 
os biênios 1978/1980, 1981/1983 e 1985/1987, na representação da 
Justiça Federal. 

d) - Corregedor Regional Eleitoral no Estado do Rio 
Grande do Norte, por eleição dos membros do Tribunal Regional 
Eleitoral, durante os biênios de 1978/1980 e 1981/1983. 

e) - Elogiado, por unanimidade, pelo Egrégio.Tribunal 
Regional do Trabalho da 6a. Região, pelo· "ze!lo, eficiência, 
capacidade e cultura, revelados no exercício da jurisdição 
trabalhista", durante os anos de 1967 a 1969, quando Juiz de 
Direito da Comarca de Areia Branca, RN, por ter exercido, de modo 
cumulativo, as funções ae Jui~ do Trabalho na referida Comarca. 

f) - Elogiado, por unanimidade, pelo Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral do RN, em virtucte. dos trabalhos desenvolvidos 
como Juiz Eleitoral na zoria Eleitoral de Luis Gomes, no ano de 
1968, ocasião em que dirigiu procedimento de revisão do eleitorado, 
com o fim especifico de extrair as fraudes até então existentes e 
apurar as responsabilidades de quem em culpa. 

g) - Agraciado, em três oportunidades, com voto de 
louvor do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do RN, em razão dos 
trabalhos desenvolvidos como coordenador da Comissão Apuradora 
daquela Corte de Justiça. 

h) Agraciado, em duas oportunidades, com voto de 
louvor, pelo Egrégio Conselho da Justiça Federal, pelos trabalhos 
desenvolvidas nas Comissões de Concurso para o cargo de Juiz 
Federal, antes.mencionadas. · 

i) - Administrador do Farei da seção Judiciária no Estado 
do Rio Grande do Norte, por designação do Egrégio Conselho da 
Justiça Federal, durante os anos de 1979, 1980, 1982, 1984, 1986, 
1987, 1988 e 1989( este até 30.03). 

j) - Designado pelo Exmo. Sr. Ministro Presidente do 
Egrégio Conselho da Justiça Federal, por várias vezes, para 
responder pelas Seções Judiciárias no Estado de Alagoas 
(julho/agosto de 1976, julhojagosto de 1977, julho/agosto de 1978, 
julhojagosto de 1979 e março/junho de 1988, sendo este período sem 
prejuízo do exercício da jurl.sdição no R. N.), no Estado da Paraíba 
(julho de 1983) e no Estado de Pernambuco (2a. vara, 1984). AS duas 
últimas designações foram sem prejuízo da jurisdição exercida na 
Seção Judiciária no Estado do Rio Grande do Norte. 
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1) - Designado pelo Exmo. sr. Ministro Presidente do 
Egrégio conselho da Justiça Federal para processar e julgar várias 
ações específicas em curso nas Seções Judiciárias do Piauí, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Alagoas e Pernambuco, por motivo de impedimento 
ou suspeição do juiz titular. 

m) - Eleito Presidente do Tribunal Regional Federal da 
5• Região, tomou posse em 30/03/92. 

i) - Agraciado pela Academia Brasileira de Direi to 
Tributário, situada em São Paulo, como "Membro Honorário" da mesma. 

3. - FORMAÇÃO ACAD~ICA: 

a) - 4• colocado no vestibular para o curso de Direito, 
Universidade Federal do RN, no ano de 1958. 

b) - Aluno laureado no Curso de Bacharel em Direito, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, por ter tido o melhor aproveitamento durante os cinco anós 
letivos, o que mereceu o recebimento de um prêmio outorgado pela 
Assembléia Universitária. 

c) 
Comercial, com 
convênio com a 
máximo em todas 

Curso de Especialização em Direito 
duração de 360, horas, realizado pela 
PUC/São Paulo, onde foi aprovado com o 
as avaliações e na dissertação final. 

4. - FORMAÇãO PROFISSIONAL COMO ADVOGADO: 

Civil e 
UFRN, em 
conceito 

a) - Solicitador inscrito na OAB, RN, nos anos de 
1962/1963. Atuou no Fôro Estadual, no respectivo período, como 
defensor dativo de réus pobres em mais de 800 processos, em virtude 
de designação especial dos Juízes de Direito das Varas Criminais. 

b) - Advogado inscrito na OAB/RN, de março de 1964 até 
26 de abr,il de 1965. Exerceu a advocacia de modo intenso, prestando 
assessoria , jurídica a onze, empresas, ao sindicato do C<õ\mércio 
Varejista do Estado do Rio Grande do Norte e à Federação dos 
Trabalhadores Rurais do Estado do Rio Grande do Norte. 

5. -FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO PROFESSOR (CONCURSOS, ETC): 

a) -Aprovado, com nota 100 (cem), no Concurso Público 
para Professor Auxiliar de Ensino, promovido pelo Departamento de 
Direito Público da UFRN, em 12 de maio de 1975, obtendo o 1' lugar. 
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b) Aprovado, com nota 8, 62, em primeiro lugar, no 
Concurso Público para Profess·or Assistente da UPRN, Departamento 
de Direito Público, no ano de 1978, classificando-se em primeiro 
lugar. 

c) - Professor de Direito Usual e de Cop.tabilidade Geral 
da Escola Técnica de Administração, em Natal-RN, no período de 
março de 1966 a setembro de 1967. 

d) - Professor de Direito usual e de .Contabilidade 
Geral, Bancária e Pública, da Escola Técnica de Comércio da Cidade 
de Areia Branca, RN, durante os anos letivos de 1968 ao primeiro 
semestre de 1969. 

e) - Professor de Estudos de Problemas Brasileiros, do 
Instituto de Letras e Artes da Universidade Regional do Rio Grande 
do Norte, nos anos letivos de 1971 e 1972, reconhecido como titular 
da disciplina pelo Conselho Federàl de EducaÇão-;·conforme·.prócesSo·
n• 1.008/75, de 15 de setembro de 1972. 

f) - Professor de· ciência Politica, 
Ciências Sociais da Universidade Regional do 
Mossoró, RN, ·nos anos letivos de 1971: e 1972. 

do Instituto de 
RN, sediada ·em 

g) - Professor Assistente de Introdução à Sociologia, 
no cic-lo indiferenciado da l.fni versidade Regional· do RN, Mossoró, 
RN, nos anos 1etivos de 1971 e 1972. 

h) - Professor de Cultura Brasileira, do Instituto de 
Letras e Artes da Universidade Regional do RN, Mossoró, RN, no ano 
letivo de 1970. 

i) - Professor de Organização Social e Politica e de 
Educação Moral e Cívica, no Ciclo Colegial do Colégio Diocesano de 
Mossoró, RN, nos anos letivos de 1970 a 1972. 

j) - Professor de Sociologia Aplicada à Administração, 
de Administração de Pessoal, de Técnica de Chefia e de Direito do 
Trabalho, no Curso de Gerência Empresarial, Nível superior, do 
centro Integrado para Formação de Executivos, nos períodos letivos 
de 1974 a 1975. · -

1) - Professor de Legislação Tributária, ano de 1974, 
no curso de Direito da UFRN, Departamento de Direito Público. 

m) - Professor de Direito Penal, UFRN, Departamento de 
Direito Público, a partir de 12 de maio de 1975. 

n) - Professor Adjunto da UFRN aposentado, lotado no 
Departamento de Direito Público, tendo ministrado as disciplinas 
de Direito Processual Civil (Teoria Geral do Processo) e Direito 
Administrativo. Lecionou, ainda, Direito Administrativo I e II, 
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Direito Pr9cessual Civil I, II, III e IV, Direito Penal I, II, III 
e IV, Direito Constitucional III, Direito Processual Penal I e II, 
Direito Tributário, Direito Internacional Público e Legislação 
Tributária, tudo no Curso de Bacharelado. 

o) - Professor em Curso de Especialização em Direito 
Civi"l, realizado pela UFRN, em razão de autorização especial 
concedida pelo Conselho superior de Ensino da UFRN, por ter 
reconhecido ser possuidor de notável saber juridico, o que fez 
dispensar o titulo de Mestre. Ministra os módulos sobre Contrato 
e Responsabilidade Civil. 

p) - Integrante da Comissão de Concurso para Professor 
Auxiliar, UFRN, Departamento de Direito Público, disciplina Direito 
Processual Civil, no ano de 1987, tendo sido o seu Presidente, 
integrando a mesma o Prof. José Taumaturgo da Rocha, hoje 
SubProcurador da República e o Prof. Cleóbulo Cortez Gomes, 
Procurador da Justiça._ 

q) - Integrante da 'comissão de Concurso para Professor 
Auxiliar, Universidade Federal do ceará, Departamento de Direito 
Público, no ano de 1991, janeiro, tendo como presidente o Professor 
Arnaldo Vasconcelos e como outro membro o Exmo. Sr. Ministro 
Cláudio santos, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

i) - Professor em Curso de Especialização em Direito 
Empresarial, promovido pela Universidade católica de Pernambuco, 
sendo. reconhecido como possuidor de notório saber juridico, 
dispensando o titulo. de mestre, ministrando o módulo de "Teoria 
Geral do Processo" (90 aulas). 

j) - Professor em Curso de Especialização em 
Civil, promovido pela UFRN, · teridci- ministrando os 
"Responsabilidade Civil"-e "Contrato" (90 aulas). 

Direito 
módulos 

l) - Atualmente, professor da Universidade Católica de 
Pernambuco, ministrando a displicina "Direito Processual Civil I, 
II e III". 

6. - CURSOS DIVERSOS 

a) - Participante do Seminário sobre o Novo Código de 
Processo Civil, realizado em Fortaleza (CE), durante os dias 10 a 
14 de junho de 1974, sob o patrocinio do Banco do Nordestes. A., 
dirigido pelo Prof. J. J.-·calmon de Passos. 

b) Participante do Seminário de Atualização 
Pedagógica, ministrado pela Universidade Federal do Ceará, em julho 
de 1972, com 20 horas de duração. 
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c) -Participante e debatedor do I Seminário de Direito 
Tributário, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, durante 5 dias, no total de 20 horas, no ano de 1978, tendo 
como expositores o Min. Carlos Mário Velloso, o Prof. Geral.do 
Ataliba, o Juiz Cláudio Lacombe, o Min. Jarbas·Nobre e o Prof. 
Eduardo Domingos Botallo. 

d) Aprovado, com nota máxima, em curso - de 
Especialização em Direito Civil e Comercial, realizado pela UFRN, 
em convênio com a PUC/RN, ministrado por Professores desta última 
Universidade, no total de 360 horas. Obteve nota "A" em todas as 
disciplinas e na dissertação que apresentou para a obtenção do 
curso de Especialização. - ~ ~ -

e) -Participante integral.do~Curso sobre "A execução 
no Processo Civil. 11 , duração de 15 dias, promoção da UERJ e da 
Associação dos Magistrados do Brasil., sediado no Rio de Janeiro, 
no ano de 1979. 

7. - CONFER!NCIAS E PALESTRAS PRONUNCIADAS 

a) - Na OAB, RN, Sub-Seção de Mossoró, em 11 de agosto 
de 1969, sobre o tema "Aspectos Controvertidos da Lei, Doutrina e 
Jurisprudência". 

b) - Na Universidade Regional do Rio G. do Norte, 
Mossoró, RN, no dia 24 de agosto de 1971, sobre o tema "Exército -

Fator de Segurança e Integração".· 

c) - Na Universidade Regional do Rio G. Norte, Mossoró, 
RN, no curso de Psicopatologia Social, no dia 6~ de março de 1,972, 
sobre o tema " Delinquência · -~~ Fator de Segurança Social 11

• 

d) - Na Universidade Regional do Rio G. Norte, Mossoró, 
RN, no dia 1• de maio de 1971, sobre o tema "Caminhos! dO Diieito 
para uma Paz Social".~ 

e) - Na OAB, Seção do Rio G. Norte, sub-seção de 
Mossoró, RN, em 11 de agosto de 1982, sobre o tema 
"Responsabilidade civil do Estado~~ pela Demora na Prestação 
Jurisdicional". 

f1 - Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
12.6.85, para os mestrandos da referida Universidade, sobre o tema 
"Ordem Pública - Fator de Segurança Social". 

g) - Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
10.6.86, pa:tã os-:mestrandos da referida Universidade, sobre o tema 

."Aspectos Gerais da estrutura do Poder Judiciário". 
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h) - Na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do RN, em_ 
10 de agosto de 1987, sobre o tema " o Estado e a demora na 
prestação jurisdicional._Responsabilidade Civil". 

i) - Na Escola Superior da Magistratura do Estado da 
Paraiba, em 11 de novembro de 1988, sobre o terna "Aspectos 
Processuais na Constituição-Federal de 1988". 

j) - Na Caixa Económica Federal, em 02.12.88, para os 
Procuradores Juridicos das Empresas Estatais, sobre o tema "A 
Administração Indireta na Constituição Federal de 1988". 

1) - Na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio 
Grande do Norte, Sub-Seção de Mossoró, e na Universidade Regional 
do Rio· Grande do Norte, Mossoró; RN, em lo. de março de 1989, sobre 
o terna "O Advogado, o Poder Judiciário e o Ministério Público na 
Constituição Federal de 1988". -

rn) - No I Simpósio sobre a Administração Pública na 
Constituição Federal, sediado.em Recife, promoção da Edinota NDJ 
LTDA, dias 27, 28 e 29 de novembro, sobre o tema "A Administração 
Pública ria Constituição Federal de 1988", tendo sido, ainda, 
debatedor nas conferências pronunciadas. pelo Exrno. sr. Ministro 
carlos Mário Velloso é pelos Professores Sérgio D'Andréa Ferreira 
e Toshio Mukai. · 

n) No I Encontro sobre Impostos Estaduais na 
Constituição Federal de 1988, promovido pela União dos Empresários 
do RN, · · onde dissertou sobre o tema · "O ICMS na consti tuiC;:ão 
Federal", nos dias 7 e 8 de dezembro de 1988. 

o) - No I Encontro dos· Ádvogados do Brasil, realizado 
em Fortaleza, Ceará, em maio· de' 1990," havendo dissertado sobre 
"Aspectos Polémicos do Cóntrole'da:Administração Indireta". 

p) - No II Encontro dos Advogados do Brasil, realizado 
em Fortaleza, Ceará,· sob a coordenação da OAB-CE, em maio de 1991/, 
onde pronunciou conferência sobre o tema "O Direito Ambi6ntal~ 
Constituição Federal de 1988". 

q) No I ·coNGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO 
TRABALHO, realizado em Natal, RN, no mês de abril de 1990, quando 
expôs o tema "Autonomia Sindical e a Constituição Federal de 1988". 

r) _ -- _No _X C. Encontro dos Proc=adores dos Estados, 
realizado em Natal, RN, no mês de maio de 1990, tendo falaao sobre 
o tema "Mandado de Injunção, Mandado de Segurança Coletivo e 
Habeas-Data". 

s) - No Congresso dos PJ:"_oc=adores Municipais de todo 
o Brasil, realizado em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco, em novembro de 1.990/ onde pronunciou duas 
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palestras: "A evolução do direito ambiental na constituição Federal 
de 1988" e o " Intervenção Econômica dos Municipios". 

t) - Na Escola superior da Magistratura do Estado de 
Pernambuco, em setembro de 1989, proferindo conferência sobre o 
titulo "Aspectos Controvertidos do Processo de Conhecimento". 

u) - Na Escola Superior da Magistratura do Estado de 
Pernambuco, em novembro de 1990, onde falou sobre o tema "A 
Motivação da Sentença e a constituição Federal de 1988". 

v) - No 
Estados, no Estado do 
"Aspectos Pragmáticos 
1986. 

II Simpósio dos Tribunais de Contas dos 
Pará, tendo proferido palestra sobre o tema 
da Adm,inistração Indireta", em setembro de 

x) - No Ciclo de Palestras sobre Temas Tributários, 
realizado pela ESAF, em Recife, no mês de agosto de 1989, tendo 
pronunciado palestra sobre o tema "Aspectos polêmicos da Lei de 
Execução Fiscal". 

z) - No Encontro dos Procuradores do Banco do Brasil, 
Região Norte-Nordeste, . em 1986, realizado em Natal, quando 
dissertou sobre o tema "Aspectos Controvertidos do Processo de 
Execução". 

al) No Ciclo de Palestras sobre a Constituição 
Federal, promoção da Faculdade de Direito da UFPB, onde pronunciou, 
em novembro de 1989, conferência sobre o tema "Alguns Aspectos da 
Estrutura do Poder Judiciário na Constituição Federal de 1988". 

bl) - No Ciclo de Palestras sobre o Código ae Process9 
Civil, realizado pelo Instituto de Estudos Juridicos, Natal, RN~ 
em maio de 1991, onde falou sobre o. tema "Eficácia: da Medidá 
cautelar". 

cl) - Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
em março de 1989, no Simpósio sobre Direito Constitucional, 
promoção do Centro Acadêmico do curso. de Direi to da UFRN, onde 
pronunciou conferência sôbre o tema "A Constituição Federal e o 
Poder Judiciário -' Inovações" 

dl) - No curso de Aperfeiçoamento para os Assessores e 
Diretores de Secretaria do TRF-5a. Região e seções ·Judiciárias, 
realizado em maio de 1991, em Recife, onde pronunciou duas 
palestras sobre o tema " A Licitação e a sua interpretação pela 
Jurisprudência". 

el) No Tribunal Regional Federal da 5 • Região, 
proferiu conferência no seminário, promovido pela seção de Seleção 
e Treinamento, do qual participaram servidores do Tribunal, em 05 
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de maio de 1992, sobre o tema "OS TRts PODERES 
COMPETtNCIAS E SUAS RELAÇÕES - O PODER JUDICIÃRIO -
SOCIAL". 

255 

AUTONOMIA, 
SUA FUNÇÃO 

fl) - No seminário "As Relações do Poder Judiciário com 
a Imprensa", em 11/05/92, promovido pelo Centro de Estudos dos 
servidores da Justiça, proferiu palestra sobre o tema "A Estrutura 
do Poder Judiciário - Competência das Instituições da Justiça 
Federal". 

g1) - Na XV Conferência Nacional da o .A. B. , Foz de 
Iguaçu, sobre o tema "Informatização do Poder Judiciário" L de 4 a 
8/9/94. 

hl) -No Seminário sobre Impoto de Renda, realizado pela 
Editora Síntese e a Federação da Ind;ustria do Rio Grande do Sul, 
no dia 23/01/95, em Porto Alegre, RS, sobre o tema "Modificações 
do Imposto de Renda para 1995" - Medida Provisória no. 812. 

jl) No Seminário sobre Direit9 Administrativo, em 
Recife, PE, realizado pela Editora NDJ, em 04/11/94, sobre os temas 
"Administração Indireta" e "Desapropriação e Imissão na Posse". 

8. TRABALHOS FORENSES, ARTIGOS E SENTENÇAS PUBLICADOS NAS 
REVISTAS JURIDICAS BRASILEIRAS: 

1) Características Básicas do Procedimento Sumaríssimo, 
edição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio G. do Norte, em 
1976. 

2) - Responsabilidade do comerciante nos contratos Merc.antis 1 
publicado na Revista do Sindicato do Comércio Varejista do Rio G. 
do Norte, ano 1975, n. I. 

3) - Legalidade da Greve, sentença publicada na Revista do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6a. Região, n. 5, 196 8, pgs. 
21/34. 

4) -- Exceção -ãe - Suspeiç-ão, sent-ença publ-icada- na_ Revis_:ta 
Forense, __ vo1. 222, abril/junho, 1968, pgs. 226/228. 

5) - Partidos Políticos Partidos Políticos no Brasil, 
monografia de 90 páginas, publicada pela Universidade Regional do 
Rio G. do Norte, em 1972, integrante da Coleção Mossoroense. 

6) - Humanização da Pena - Um Problema de Direi to Penal, 
monografia com 126 páginas, publicada pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Nota: o presente trabalho obteve nota 100 
(cem), quando apresentado como tese por ocasião do concurso para 
Professor Assistente da UFRN. 
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7) Caracteristicas Jurídicas do Leasing, publicação da 
Universidade Federal do Rio G. do Norte. e da Revista Forense, 
trabalho com 82 páginas. Nota: Este trabalho recebeu nota .100 
(cem), conforme julgamento feito pelo Prof. Eduardo Domingos 
Botallo, da PUC/São Paulo, tendo sido apresentado como dissertação 
final !;>ara obtenção do titulo de Especialista e'l!l Direito Civil. 

8) - Direi to Tributário Aplicado, publicação mimeografada, 
com 119 páginas, onde contém sentenças proferidas no exercicio das 
funções do cargo de Juiz Federal, em 1979.· 

9) - Direito Tributário na Prática 
mimeografada, com 82 páginas, 1980. 

Sentenças·, publicação 

10) - PIS -
OAB/DF, n. 8, 
Tributário, RT. 

Natureza Jurídica, artigo publicado na Revista da 
1979, pgs. 135/138 e na Revista de Direito 

11) -A Teoria da Empresa, a Disciplina Normativa da Economia 
Privada e as Modernas Tendências do Dire.i,.to Comercial, artigo 
publicado na Revista Atualidades Forense, n. 26, ano 3, setemQro 
1979, pgs. 11/14. 

12) - Solo criado, artigo publicado no Boletim Informativo da 
Seção Judiciária da Justiça Federal, RN, n. 02, .ano 1980. 

13) -Direito Público Subjetivo- Reflexões sobre o Pensamento 
Jurídico de Seabra Fagundes, artigo publicado no Boletim Interno 
Informativo da Seção Judiciária da Justiça Federal, no RN, n. 01, 
janeiro/fevereiro de .1980, pgs. 2/11. · 

14) -A Compensação de Prejuízos na Legislação do Imposto Sobre 
a Renda, artigo publicado mi Revi.;;ta Atualidades Forensei 

I 

15) -Desvio de Poder e Poder Discricionário, artigo publicado 
no Boletim Interno da Seção Judiciária da Justiça Federal do RN, 
n. 3, -·ano 1979, pgs. 4/6. 

16) - Desapropriação - Fixação do Preço Justo, artigo publicado 
na Revista Atualidades Forense. 

17) - Formação dos Contratos Administrativos, artigo publicado 
na Revista de Direito Público. 

18) - Execução dos Contratos Administrativos, artigo publicado 
na Revista de Direito Público. 

19) - Extinção dos Contratos Administrativos, artigo publicado 
na Revista de Direito Público. 

20) - Do Conceito de Licitação ao Seu Objeto - Trabalho 
publicado na Revista Forense. 
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2.1) o Pensamento Jurídico de Seabra Fagundes -Trabalho 
publicado na Revista Forense e na Revista de Direito Público. 

2.2.) - Apreciação do Mérito dos Atos Administrativos pelo Poder 
Judiciário, artigo publicado, em 1979, na Revista Atualidades 
Forense. -

2.3) - Denúncia Espontânea da Infração Tributária - art. 1'38 do 
CTN, artigo publicado na Revista Atualidades Forense. 

2.4) - Direito de Família - Tendências Atuais, artigo publicado 
na Revista Atualidades Forense. 

2.5) - Estatuto da Mulher Casada - Efeitos da Lei 6.142/62, 
artigo publicado pela UFRN, em edição mimeografada. 

26) - Reflexões Sobre o Negócio Jurídico, artigo publicado 
pela UFRN, em edição mimeografada. 

2.7) Acordo de Acionistas, artigo .Publicado na Revista 
Atualidades Forense. 

2.8) - Responsabilidade do Estado pela demora na Prestação 
Jurisdicional, artigo publicado na Revista Forense, na Revista de 
Direito Público, na Revista da Fac. de Direito da UFCE, e na 
AJURIS, 2.9, 1983, e em outras. 

2.9) - A Tutela do Processo na constituição Federal de 1988; 
artigo publicado na Revista Forense,Vol. 305, pgs. 51/61 e n<~
Revista Trim Jurisp. dos Estados, Vol. 65, pgs. 9/31. 

30) -A Administração Indiretá na Constituição Federal de 1988, 
artigo publicado na Revista dos Tribunais, RF, Vol. 306, pgs. 
97/104. 

31) - o Direito Adquirido nas Relações Jurídicas de Direito 
Público e de Direito Privado, artigo publicado na Revista da AJUFE 
e na Revista dos Tribunais, RT, na Rev. Trim. Jurisp. dos Estados, 
Vol. 56, pgs. 15 e segs. 

32) - A Autonomia Sindical na Constituição Federal de 1988, 
artigo publicado na Revista dos Tribunais, RT. 

33) Interpretação do art. 100 da CF. Inexigência de 
precatório em divida alimentar~ Artigo publicado na Revista de 
Previdência Social, LTR e na RP/RT,VOL.57/13. 

34) - A Motivação da Sentença na Constituição Federal de 1988, 
artigo publicado na Revista dos Tribunais da Editora Jurídica 
Vellenich. 
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3 5) - Aspectos controvertidos do Processo de Conhecimento, 
artigo publicado na Revista dos Tribunais, RT, n. 664, pgs. 27 e 
segs. 

36) - A Ordem Pública como Fator de Segurança Social, artigo 
publicado na Revista LEMI, Minas Gerais. 

37) - Poderes, Deveres e Responsabilidade do Juiz, artigo 
publicado na Revista de Processo, RT. 

38) - Sujeitos do Processo, trabalho publicado na RP 30/61. 

39) - Ação Declaratória e Medida cautelar, artigo publicado na 
RT 587/273 e na Amagis 3/153. 

40) - Aspectos Controvertidos da Substituição Processual, 
artigo publicado na RP/RT. 

41) O Poder Judiciário na Constituição de 
AutoExecutoriedade dos Princípios a serem ob~ervados pelo 
da Magistratura, in RP/RT, vol. 57/90. 

9 • - HOMENAGENS RECEBIDAS: 

1988 
Estatuto 

1) - Agraciado com a Medalha "Amigo da OAB", outorgada, j!!m 
1990, pela OAB, RN, pelos serviços prestados à magistratura. Not~: 
A referida medalha, não obstante haver sido instituida(há mu±;t:ios 
anos e com destinação só para magistrados, nunca t:lavi<l{.-"S.ldo 
deferida a qualquer juiz. 

2) Agraciado com diploma expedido pelo Ministério da 
Marinha, Diretoriade Portos e Costas, pela participação n6 · 
concurso, MAR, RUMO CERTO PARA A GRANDEZA DO BRASIL, como membro 
da Comissão Julgadora da UFRN. 

3) Agraciado · pela comissão Centenária da Prefeitura 
Municipal de Mossará, RN, como Personalidade de Destaque no Campo 
Jurídico do Estado, no ano d~ 1972- · 

4) - Agraciado com o Título de Cidadão Areiabranquense, 
outorgado pela Cãmara de Vereadores do Município. 

5) - Agraciado com o Titulo de Cidadão Mossoroense, outorgado 
pela Câmara de veradores de Mossoró, RN. 

6) - Agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do 
Trabalho Epitácio Pessoa, obtendo o grau de Grande Oficial, 
conforme diploma expedido em 13/11/91, concedido pelo Egrégio TRT-

13a Região, PB. 



Novembro de !995 ANAlS DO SENADO FEDERAL 259 

7) Homenageado pela seção Judiciária de Alagoas, com a 
·inauguração da Sala de Audiências "José Augusto Delgado". 

8) - Agraciado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do estado 
do Rio Grande do Norte com a Medalha do Mérito "Alberto Maranhão". 

9) Agraciado com a 
categoria mérito profissional 
Região, RN, em 16/06/93. 

Medalha Min. Seabra Fagundes, na 
e funcional, pelo Egrégio TRT - 21a 

10) - Agraciado com a Medalha Conselheiro João Alfredo Correia 
de Oliveira, na categoria mérito judiciário, pelo Egrégio TRT - 6a. 
Região, PE. 

11) - Agraciado pelo Presidente da República, com a Ordem de 
Mérito Aeronáutico, no Grau de Comendador, em 14/10//92. 

12) - Agraciado com o titulo Cidadão Natalense, outorgado pela 
câmara de Vereadores de Natal, RN. 

13) - Agraciado com a Comenda Argemiro· de Figueiredo, pela 
Associação dos Advogados de campina Grande, PB. 

14) - Agraciado com a Placa de Reconhecimento por mérito 
judiciário, pelo Diretório Acadêmico Gilberto Freitas de Araújo, 
da Faculdade de Direito de caruaru, em 21/05/92. 

6. - CURSOS DIVERSOS 

a) - Participante do seminário sobre o Novo Código da 
Processo Civil, realizado em Fortaleza (CE), durante os dias 10-~ 
14 de junho de 1974, sob o patrocínio do Banco do Nordeste S. A., 
dirigido pelo Prof. J. J. Calmon de Passos. 

b) Participante do Seminário . de Atualização 
. Pedagógica, ministrado pela Universidade Federal_ do ceará, em julho 
de 1972, com 20 horas de duração. 

c) -Participante e debatedor do I Seminário de Direito 
Tributário, realizado pela Universidade Federal. do Rio Grande do 
Norte, durante 5 dias, no total de 20 horas, no ano de 1978, tendo 
como expositores o Min. Carlos Mário Velloso, o Prof. Geraldo 
Ataliba, o Juiz Cláudio Lacombe, o Min. Jarbas Nobre e o Prof. 
Eduardo Domingos Botallo. 

d l Aprovado, com nota max~ma , em curso de 
Especialização em Direito Civil e comercial, realizado pela UFRN, 
em convênio com a PUC/RN, ministrado por Professores desta última 
Universidade, no total de 360 horas. Obteve nota "A" em todas as 
disciplinas e na dissertação que apresentou. para a obtenção do 
Curso de Especialização. 
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e) - Participante integral do ~CUrso sobre "A execução 
no Processo Civil", duração de 15 dias, promoção da UERJ e da 
Associação dos Magistrados do Brasil, sediado no Rio de Janeiro, 
no ano de 1979. 

7. - CONF~CIAS E PALESTRAS PRONUNCIADAS 

a) - Na OAB, RN, Sub-Seção de Mossoró, em 11 de agosto 
de ~969, sobre o tema "Aspectos Controvertidos da Lei, Doutrina e 
Jurisprudência". 

b) - Na Universidade Regional do Rio G. do Norte, 
Mossoró, RN, no dia 24 de agosto de 1971, sobre o tema "Exército -

Fator de Segurança e Integração". · 

c) - Na Universidade Regional do Rio G. Norte, Mossoró, 
RN, no CUrso de Psicopatologia Social, no dia 6 de março de 1972, 
sobre o tema " Delinquência- Fator de Segu:~;ança Social". 

d) - Na Universidade Regional do Rio G. Norte, Mossoró, 
RN, no dia 1• de maio de 1971, sobre o tema "Caminhos do Direito 
para uma Paz Social". 

e) - Na OAB, seção do Rio G. Norte, sub-seção d~ 
Mossoró, RN, em 11 -de agosto de 1982, sobre o tema 
"Responsabilidade civil do Estado ~pela Demora na Prestação 
Jurisdicional". 

f) - Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
12.6.85, para os mestrandos da referida Universidade, sob~e o tema 
"Ordem Pública - Fator de Segurança Social".~ 

g) - Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
10.6.86, para os mestrandos da referida Universidade, sobre o tema 
"Aspectos Gerais da estrutura dç Poder Judiciário"· 

h) - Na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do RN, em 
10 de agosto de 1987, sobre o tema 11 o Estado e a demora na 
prestação jurisdicional. Responsabilidade civil". 

i) - Na Escola Superior da Magistratura do 
Paraíba, em 1~ de novembro de 1988, sobre o tema 
Processuais na Constituição Federal de~ 1988 11 • 

Estado da 
"Aspectos 

j) - Na Caixa Econômica Federal, em 02.12.88, para os 
Procuradores Jurídicos das Empresas Estatais, sobre o tema "A 
Administração Indireta na Constituição Federal de 1988 11 • 

1) - Na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio 
Grande do Norte, Sub-Seção de Mossoró, e na Universidade Regional 
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do Rio Grande do Norte, Mossoró, RN, em lo. de março de 1989, sobre 
o tema "O Advogado, o Poder Judiciário e o Ministério Público na 
Constituição Federal de 1988". 

m) - No I Simpósio sobre a Administração Pública na 
Constituição Federal, sediado em Recife, promoção da Edinota NDJ 
LTDA, dias 27, 28 e 29 de novembro, sobre o tema "A Administração 
Pública na Constituição Federal de 1988", tendo sido, ainda, 
debatedor nas conferências pronunciadas pelo Exmo. Sr. Ministro 
Carlos Mário Velloso e pelos Professores Sérgio D'Andréa Ferreira 
e Toshio Mukai. 

n) No I Encontro sobre Impostos Estaduais na 
Constituição Federal de 1988, promovido pela União dos Empresários 
do RN, onde dissertou sobre o tema "0 ICMS na constituição 
Federal", nos· dias 7 e 8 de dezembro de 1988. 

·o) .. - No I Encontro dos Advogados do Brasil, realizado 
em Fortaleza, Ceará, em maio de 1990, havendo· dissertado sobre 
"Aspectos Polêmicos do Controle da Administração Indireta". . . 

p) - No II Encontro dos Advogados do Brasil, realizado 
em Fortaleza, Ceará, sob a coordenação da OAB-CE, em maio de 1991, 
onde pronunciou conferência sobre o tema "O Direito Ambiental na 
Constituição Federal de 1988". 

q) No I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO 
TRABALHO, realizado em Natal, RN, no mês de abril de 1990, quando 
expôs o tema "Autonomia Sindical e a Constituição Federal de 1988". 

r) No X Encontro dos Procuradores dos Estados, 
realizado em Natal, RN, no mês de maio de 1990, tendo falado sobre 
o tema "Mandado de Injunção, Mandado de segurança Coletivo e 
Habeas-Data••. 

s) - No Congresso dos Procuradores Municipais de todo 
o Brasil, realizado em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco, em novembro de 1990, onde pronunciou duas 
palestras: "A evolução do direito ambiental na Constituição Federal 
de -1988" e o " Intervenção Econômica dos Municípios". 

t) - Na Escola Superior da Magistratura do Estado de 
Pernambuco, em setembro de 1989, proferindo conferência sobre o 
titulo "Aspectos Controvertidos do Processo de Conhecimento". 

u) - Na Escola superior da Magistratura do Estado de 
Pernambuco, em novembro de 1990, onde falou sobre o tema "A 
Motivação da Sentença·e a Constituição Federal de 1988". 

v) - No 
Estados, no Estado do 
"Aspectos Pragmáticos 
1986. 

II Simpósio dos Tribunais de Contas dos 
Pará, tendo proferido palestra sobre o tema 
da Administração Indireta", em setembro de 



262 ANAIS DO SENADO FEDERAL Novembro de 1995 

x) - No Ciclo de Piles.tras sobre Temas Tributários, 
realizado pela ESAF, em Recife, no mês de agosto de 1989, tendo 
pronunciado palestra sobre o tema "Aspectos polémicos da Lei de 
Execução Fiscal". 

z) - No Encontro dos Procuradores do Banco do Brasil, 
Região Norte-Nordeste, em 1986, realizado em Natal, quando 
dissertou sobre o tema "Aspectos Controvertidos do Processo de 
Execução". 

al) No Ciclo de Palestras sobre a constituição 
Federal, promoção da Faculdade de Direito da UFPB, onde pronunciou, 
em novembro de 1989, conferência sobre o tema "Alguns Aspectos da 
Estrutura do Poder Judiciário na Constituição Federal de 1988". 

bl) - No Ciclo de Palestras sobre o Código de Processo 
civil, realizado pelo Instituto de Estudos Juridicos, Natal, RN, 
em maio de 1991, onde falou sobre o ·tema-. "Eficácia .·da .. ·Medida 
cautelar". 

cl) - Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
em março de 1989, no Simpósio sobre Direito Constitucional, 
promoção do Centro Acadêmico do curso de Direito da UFRN, onde 
pronunciou conferência sobre o tema "A Constituição Federal e o 
Poder Judiciário - Inovações" --

dl) - No curso de Aperfeiçoamento para os Assessores e 
Diretores de Secretaria do TRF-5a. Região e Seções Judiciárias, 
realizado em maio de 1991, ~m Recife, onde pronunciou duas 
palestras sobre o tema " A Licitação e a sua interpretação pela 
Jurisprudência". 

el) No Tribunal Regional Federal da 5 • Região, 
proferiu conferência no seminário, promovido pela seção de Seleção 
e Treinamento, do qual participaram servidores do Tribunai, em 05 
de maio de 1992, sobre o tema nos TRts PODERES AUTONOMIA, 
·coMPET~NCIAS E SUAS RELAÇÕES - O PODER JUDICIÁRIO - SUA FUNÇÃO 
SOCIAL". 

fl) - No Seminário "As Relações do Poder Judiciário com 
a Imprensa", em 11/05/92, promovido pelo centro de Estudos dos 
Servidores da Justiça, proferiu palestra sobré o tema "A Estrutura 
do Poder Judiciário - Competência das Instituições da Justiça 
Federal". 

gl) - Na XV Conferência Nacional da O.A.B., Foz de 
Iquaçu, sobre o tema "Informatização do Poder Judiciário", de 4 a 
8/9/94. 

hl) -No Seminário sobre Impoto de Renda, realizado pela 
Editora Sintese e a Federação da Ind:ustria do Rio Grande do Sul, 
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no dia 23/0~/95, em Porto Alegre, RS, sobre o tema "Modificações 
do Imposto de Renda para 1995" - Medida Provisória no. 812. 

jl) No Seminário sobre Direito Administrativo, em 
Recife, PE, realizado pela Editora NDJ, em 04/11/94, sobre os temas 
"Admi.rtistração Indireta" e "Desapropriação e !missão na Posse". 

8. TRABALHOS FORENSES, ARTIGOS E SENTENÇAS PUBLICADOS NAS 
REVISTAS JORIDICAS BRASILEIRAS: 

1) Características Básicas do Procedimento Sumaríssimo, 
edição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio G. do Norte, em 
1976. 

2) - Responsabilidade do Comerciante nos Contratos Mercantis, 
publicado na Revista do Sindicato do comércio varejista do Rio G. 
do Norte, ano 1975, n. I. . 

3) - Legalidade da Greve, sentença publicada na Revista do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6a. Região, n. 5, ~968, pgs. 
21/34. 

4 l - Exceção de Suspeição, sentença publicada na Revista 
Forense, vol. 222, abril/junho, 1968, pgs. 226/228. 

5)-- • Partidos Políticos Partidos Políticos no Brasil, 
monografia de 90 páginas, publicada pela Universidade Regional do 
Rio G. do Norte, em 1972, integrante da Coleção Mossoroense. 

6) - Humanização da Pena - Um Problema de Direi to Penal, 
monografia com 126 páginas, publicada pela universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Nota: ·o_ presente trabalho obteve nota 100 
(cem), quando apresentado como tese por ocasião do concurso para 
Professor Assistente da UFRN. 

7) - características Jurídicas do Leasing, publicação da 
Universidade Federal do Rio G. do Norte e da Revista Forense, 

.trabalho com 82 páginas. Nota: Este trabalho recebeu nota 100 
(cem) , conforme julgamento feito pelo Prof. Eduardo Domingos 
Botallo, da PUC/São Paulo, tendo sido apresentado como dissertação 
final para obtenção do titulo de Especialista em Direito Civil. 

8) - Direito Tributário Aplicado, publicação mimeografada, 
com 119 páginas, onde contém sentenças proferidas no exercício das 
funções do cargo de Juiz Federal, em 1979. - · 

9) - Direito Tributário na Prática - Sentenças, publicação 
mimeografada, com 82 páginas, 1980. 
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10) - PIS -
OAB/DF, n. 8, 
Tributário, RT. 
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Natureza Juridica, artigo publicado na Revista da 
1979, pgs. 135/138 e na Revista de Direito 

11) - A Teoria da Empresa, a Disciplina Normativa da Economia 
Privada e as Modernas Tendências do~~ Direito Comercial, artigo 
publicado na Revista Atualidades Forense, n. 26, ano 3, setembro 
1979, pgs. 11/14. 

12) - Solo Criado, artigo publicado no Boletim Informativo da 
Seção Judiciária da Justiça Federal, RN, n. 02, ano 1980. 

13) - Direito Público Subjetivo -Reflexões sobre o Pensamento 
Juridico de Seabra Fagundes, artigo publicado no Boletim Interno 
Informativo da Seção Judiciária da Justiça Federal, no RN, n. 01, 
janeiro/fevereiro de 1980, pgs. 2/11. 

14) -A Compensação de Prejuizos na Legislação do Imposto Sobre 
a Renda, artigo publicado na Revista Atualidades Forense. 

15) - Desvio de Poder e Poder Discricionário, artigo publicado 
no Boletim Interno da Seção Judiciária da Justiça Federal do RN, 
n. 3, ano 1979, pgs. 4/6. 

16) - Desapropriação -Fixação do Preço Justo, artigo public~do 
na Revista Atualidades Forense. 

17) - Formação dos contratos Administrativos, artigo publicado 
na Revista de Direito Público-

18) - Execução dos Contratos Administrativos, artigo publicado 
na Revista de Direito Público. 

19) - Extinção dos contratos Administrativos, artigo publicado 
na Revista de Direito Público. -

- 20) - Do Conceito de Licitação ao Seu Objeto - Trabalho 
publicado na Revista Forense. 

21) o Pensamento Juridico de Seabra Fagundes -Trabalho 
publicado na Revista Forense e nã. Revista de Direito Público. 

22) - Apreciação do Mérito dos Ates Administrativos pelo Poder 
Judiciário, ~ artigo publicado, em 1979, na Revista Atualidades
Forense. 

23) - Denúncia Espontânea da Infração Tributária - art. 138 do 
CTN, artigo publicado na Revista Atualidades Forense. 

24) - Direito de Familia- Tendências Atuais, artigó publicado 
na Revista Atualidades Forense. 
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25) - Estatuto da MulhO!r casada - Efeitos da Lei 6.142/62, 
artigo publicado pela UFRN, em edição mimeoqrafada. 

26) - Reflexões Sobre o Negócio Juridico, artigo publicado 
pela UFRN, em ediçio mimeoqrafada. 

27) - Acordo de Acionistas, artigo publicado na Revista 
Atualidades Forense. 

28) - Responsabilidade do Estado pela demora na Prestação 
Jurisdicional, artigo publicado na Revista Forense, na Revista de 
Direito PIUllico, na Revista da Fac. de Direito da UFCE, e na 
AJORIS, 29, 1983, e em outras. 

29) - A Tutela do Processo na Constituição Federal de 1988, 
artigo publicado na Revista Forense,Vol. 305, pqs. 51/61 e na 
Revista Trim Jurisp. dos Estados, Vol. 65, pqs. 9/31. 

30)- A Administração Indireta na Constituição Federal de 1988, 
artigo publicado na Revista dos Tribunais, RF, Vol. 306, pqs. 
97/104. 

31) - o Direito Adquirido nas Relações 'Juridicas de Direito 
PIUllico a de Direito Privado, artiqo publicado na Revista da AJUFE 
e na Revista dos Tribunais, RT, na Rev. Trim. Jurisp. dos Estados, 
Vol. 56, pqs. 15 e segs. 

32) - A Autonomia Sindical na Constituição Federal de 1988, 
artigo publicado na Revista dos Tribunais, RT. 

33) Interpretação do art. 100 da CF. Inexigência de 
precatório em divida alimentar. Artigo publicado na Revista de 
Previdência Social, LTR e na RP/RT,VOL.57/13. 

34) -A Motivação da Sentença na Constituição Federal de 1988, 
artigo publicado na Revista dos Tribunais da Editora Juridica 
Vellenich. 

3 5) - Aspectos Controvertidos do Processo de Conhecimento, 
artigo publicado na Revista dos Tribunais, RT, n. 664, pgs. 27 e 
segs. 

36) - A Ordem Pública como Fator de Segurança~ Social, artigo 
publicado na Revista LEMI, Minas Gerais. 

37) - Poderes, Deveres e Responsabilidade do Juiz, artigo 
publicado na Revista de Processo, RT. 

38) - Sujeitos do Processo, trabalho publicado na RP 30/61 •. 

39) - Ação Declaratória e Medida cautelar, artigo publicado na 
RT 587/273 e na Amagis 3/153. 

4 o) - Aspectos controvertidos da Substituição Processual, 
artigo publicado na RP/RT. 

41) o Poder Judiciário na constituição de 1988 
AutoExecutoriedade dos Principies a serem observados pelo Estatuto 
da Magistratura, in RP/RT, vol. 57/90. 

265 
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9. - HOMENAGENS RECEBIDAS: 

1) - Agraciado com a Medalha "Amigo da OAB", outorgada, em 
1990, pela OAB, RN, pelos serviços prestados à magistratura. Nota: 
A ~eferida medalha, não obstante haver sido instituida há muitos 
anos e com destinação só para magistrados, nunca havia sido 
deferida a qualquer juiz. 

2) Agraciado com diploma expedido pelo Ministério da 
Marinha, Diretoriade Portos e Costas, pela participação no 
concurso, MAR, RUMO CERTO PARA A GRANDEZA DO BRASIL, como membro 
da Comissão Julgadora da UFRN. 

3) Agraciado pela comissão centenária da Prefeitura 
Municipal de Mossoró, RN, como Personalidade de Destaque DO Campo 
Juridico do Estado, no ano de 1972. 

4) Agraciado cotn ___ b _TitulO de Cidadão Areiabranquense, 
outorgado pela Cãmara de Vereadores do Municipio. 

5) -Agraciado com o Titulo de Cidadão Mqssoroense, outorgado 
pela Câmara de Veradores de Mossoró, RN. 

6) -Agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do 
Trabalho Epitácio Pessoa, obtendo o grau de Grande Oficial, 
conforme diploma expedido em 13/11/91, concedido pelo Egrégio TRT

.13a Região, PB. 

7) - Homenageado pela seçào -Judiciária de Alagoas, com a 
inauguração da Sala de Audiências "José Augusto Delgado". 

a) - Agraciado pelo Excelentissimo Senhor Governador do estado 
do Rio Grande do Norte com a Medalha do Mérito "Alberto Maranhão". 

9) Agraciado com a 
categoria mérito profissional 
Região, RN, em 16/06/93. 

Medalha Min. Seabra FagundeS", na 
e funcional, pelo Egrégio TRT - 21a 

10) -Agraciado com a Medalha Conselheiro João Alfredo Correia 
de Oliveira, na categoria mérito judiciário, pelo Eqrégio-TRT - 6a. , 
Região, PE. 

11) - Agraciado pelo Presidente da República, com a Ordem de 
Mérito Aeronáutico, no Grau de Comendador, em 14/10//92. 

12) - Agraciado com o titulo Cidadão Natalense, outorgado pela 
Câmara de Vereadores de Natal, RN. 

13) - Agraciado com a Comenda Argemiro de Figueiredo, pela 
Associação dos Advogados de campina Grande, PB. 

14) - Agraciado com a Placa de Reconhecimento por mérit:Q 
judiciário, pelo Diretório Acadêmico Gilberto Freitas de Araú:jo_..j 
da Faculdade de Direito de Caruaru, em 21/05/92. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 
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OFÍCIO 
DO 12SECRETÁRIO DA 

CAMÂRA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado 
Federal autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N._168, DE 1995 

(NO- 110/95, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga pennissão 
à Fundação Rádio Nazaré para executar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Ananin· 
deua, Estado do Pará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 FICa aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n2- 1.122, de 15 de dezembro de 1994, que 
outorga permissão à Fundação Râdio Nazaré para 
executar, pelo prazo de 1 O (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Ananindeua, Estado do Pará 

Art 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2 38, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

••••••••••••-•--•••••••-••••••oou.-oouooo ... uoooo--••••••n•o--•••••••••• 

Art 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional 

XII - apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissora de râdio e televisão; 

···············--··············-rrTüL:õviii·········--·--·······-· 
Da Ordem Social 

············-···-············cÃPirui:õv··---···-··-·-··-···· 
Da Comunicação Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o principio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 12 O Ccl"ngresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 2" e 42, a contar do recebimento 
da mensagem. 

EXPGSIÇÃO DE MOTIVOS N._ 224/MC, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINIS
TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Nos termos do art 49, inciso XII, combinado Excelentíssimo Senhor Presidente da Replblica, 
com o§ 1._ do art. 223, da Constituição Federal, sub- Encaminho a Vossa Excelência, a inclusa Por-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa- taria n2-1.122 de 15 de dezembro de 1994, pela qual 
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro outorguei permissão à Fundação Râdio Nazaré, · 
de Estado das Comunicações, o ato constante da para explorar o serviço de radiodifusão sonora em 
Portaria n2- 1.122, de 15 de dezembro de 1994, que freqüência modulada, na cidade de Ananindeua, Es-
outorga permissão à Fundação Râdio Zanaré, para lado do Pará 
executar, sem direito de exclusividade, serviço de o ato de outorga, conforme procedimentos 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com estabelecidos pelo novo texto Constitucional, de-
fins exclusivamente educativos, na cidade de Ana· verâ, para produzir efeitos legais, ser submetido 
rindeua, Estado do Pará ao Congresso Nacional, nos termos do § 32 do 

Bras O ia, 5 de janeiro de 1995. seu artigo -223. . . 
LEGISLAÇÃO CITADA Cabe-me informar que os órgãos competentes 

deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, 
CONSTITUIÇÃO DA achando-o regularmente instruído, conforme a legis-

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL lação específica em vigor. 
Assim, Senhor Presidente, apresento a Vossa ·································:rr;:üL."õiv"·················-·--·-···- Excelência o ato de permissão, solicitando o seu en-

Da Organização dos Poderes caminhamento ao Congresso Nacional, juntamente 
com o Processo Administrativo n2 53720.000267/93, ·············-·····-··--···cÃ?"rT"ül.õ"i·····-··-··-······--··-- que lhe deu origem. · 

Do Poder Legislativo Respeitosamente, - D)alma Bastos de Mo-

··········-····-···-······-·-·····-·························-···--·-·····-. _ rais, Ministro de EStado das Comunicações. 
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PORTARIA NO- 1.122 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1994 

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições e nos termos do art. 6", § 2", 
e art 13 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu. 
são, aprovàdo pelo Decreto nO 52.795/63, alterado 
pelo Decreto nº- 91.837, de 25 de outubro de 1985, e 
tendo em vista o que consta do Processo nO 
53720.000267193, resolve: 

I- Outorgar permissão à Fundação Rádio Na
zaré, para executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modliada, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Anindeua, Estado do Pará 

11 - A permissão orei outorgada reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse
qüentes e seus regulamentos. 

III - Esta permissão somente produzir:á efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, na 
forma do § 3º- do artigo 223 da Constituição. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua plillicação. 

Djalma Bastos de Morais 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA ~ 127, DE 1995 
~ 720/95, na casa de origem) 

(De iniciativa do Ministério Público Federal) 

Altera para 285% o limite máximo de 
Gratificaçao Extraordinária devida aos 
servidores da categoria funcional de Téc
nico do Ministério Público da União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 FICa alterado para 285% o limite máxi

mo da Gratificação Extraordinária de que trata a Lei 
nO 7.761, de 24 de abril de 1969, devida aos servido
res integrantes das categorias dos Quadros de Pes
soal do Ministério Público Federal, do Ministério Pú
blico do Trabalho, do Ministério Público Militar e do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
incidente sobre o vencimento correspondente à clas
se e padrão do servidor, na conformidade de crité
rios a serem estabelecidos em atos do Procurador
Geral da República 

Arl 2" As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão por conta das dotações orçamen
tárias próprias do Ministério Público da União. 

Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 
5 de julho de 1995. · 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM PGR NO- 2 

Brasüia, 7 de julho de 1995 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Luís Eduardo Magalhães 
Digníssimo Presiente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Brasília, 7 de julho de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce

lência, para apreciação do Congresso Nacional, nos 
termos do art 61, caput, combinado com o disposto 
no art 127, § 2", da Constituição Federal, o anexo 
Projeto de Lei que altera para 285% o limite máximo 
da Gratificação Extraordinária devida aos servidores 
da categoria funcional de Técnico do Ministério Pú
blico da União. 

VaÍhcrme·do ensejo para renovar-a \tõssa Ex
celência as expressões de elevado apreço e distinta 
consideração. ·- Geraldo Brindeiro, Procurardor
Geral da República 

O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 12 Fica alterado para 285% o limite máxi
mo da Gratificação Extraordinária de que trata a Lei 
nO 7.761, de 24 de abril de 1989, devida aos servido
res integrantes das categorias dos Quadros de Pes
soal do Ministério Público Federal, do Ministério Pú
blico do Trabalho, do Ministério Público Militar e do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
incidente sobre o vencimento correspondente à clas
se e padrão do servidor, na conformidade de crité- · 
rios a serem estabelecidos em ato do Procurador
Geral da República 

Art. 2" As despesas decorrentes aa aplicação 
desta Lei correrão por conta das dotações orçamen
tárias próprias do Ministério Público da União. 

Arl 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 
5 ele julho de 1995. 

Art. 42 Revogam-Se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei nº- 7.761, de 24 de abril de 1989, instituiu 
a Gratificação Extraordinária em favor dos servido
res do Ministério Público da União, até o limite máxi
mo de 170% para as categorias funcionais de nível 
St.perior e de 285% para as categorias funcionais de 
nível médio, ambas calculadas sobre os valores da 
referência final. 

Diz o art 12 do citado diploma legal: 
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"Art. 12- Fica instituída a Gratificação Com isso, a remuneração da categoria funcio-
extraordinãria dos servidores do Ministério na! de assistente (nível médio) ficou muito próxima 
Público da União a ser abibuída aos servi- daquela abibuída à categoria funcional de Técnico 
dvres dos quadros e Tabelas Pennanentes (nível s!..pelior), que passou a ser remunerada com 
de Pessoal do Ministério Público Federal, do percentual inferior àquele aplicado ao nível assistente. 
Ministério Público do Trabalho, do Ministério Com a Gratificação Extraordinária fixada no li-
Público Militar e do Ministério Público do mite máximo (285%) a categoria funcional de Assis-
Disbito Federal e Territórios, até o limite de tente, em início de carreira- Nl DI -, passou a per-
170% (cento e setenta por cento) sobre os caber R$627,86, enquanto que o servidor da catego-
valores da referência final, para as catego- ria funcional de Técnico, também em início de carrei-
rias funcionais de nível superior, e até o limi- ra - NS DI - percebia e continucu percebendo 
te de 285% (duzentos e oitenta e cinco por R$W, 11, já que permaneceu inalterado o percen-
cento) sobre os valores da referência final, · tua! de 170%. 
para as categorias funcionais de nível mé- Para solucionar essa questão e extirpar o de-
dio, na confonnidade de critérios a serem sequilíbrio remuneralório, entre categorias funcio-
estabelecidos em ato do Procurador-Geral nais da Instituição, a alternativa que se propõe é a 
da República." elevação, mediante lei, do limite máximo da Gratifi

Posteriormente, pela Lei n2 7.961 , de 21 de de
zembro de 1989, foi alterada a base de cálculo da 
aludida gratificação; que passou a ser "o vencimento 
correspondente à referência do servidor'', nos ter
mos do art 62, parágralo único, verbis; 

"Art. 62-......................... _ .......... , ...... -
Parágrafo único. As gratificações a que 

se referem este artigo incidirão sobre o ven
cimento correspondente à referência do ser
vidor, até o percentual limite estabelecido 
pelas leis de sua criação, e se adequarão 
em cada caso, no sentido de que o reajusta
mento da remuneração não exceda o índice 
médio concedido pela Lei n2 7.923, de 12 de 
dezembro de 1989, aos demais servidores, 
regidos pela Lei n2 5.645/70." 

Logo após a instituição, por ato interno, a refe
rida Gratificação foi estabelecida em 170% sobre o 
vencimento correspondente à classe e padrão do 
servidor, tanto para as categorias de nível superior, 
como para as de nível assistente. 

Ao longo dos últimos cinco anos, várias cate
gorias de servidores da União obtiveram elevação 
do percentual da Gratificação Extraordinária ou equi
valente, muitas delas ultrapassando 285%. 

Em razão desse fato e da conhecida defasagem 
salarial, o Ministério Plblico da União fixou a Gratifica
çOO Extraordinária dos servidores de nível assistente 
em 285%, como autorizado pela Lei rí'-7.761/89. 

O mesmo, no entanto, não pOde ser feito em 
relação aos servidores da categoria funcional de 
Técnico (nível superior), uma vez que a lei instituido
ra estabeleceu em 170% o limite máximo para essa 
categoria. 

cação Extraordinária de 170 para 285% para os ser
vidores de nível Técnico do Ministério Público da 
União, o mesmo atribuído à categoria de nível assis
tente. 

As despesas decorrentes da aplicação da lei 
correrão à conta das verbas orçamentárias próprias 
do Ministério Público da União, suficientes para a 
respetiva cobertura até o final do ano de 1995. 

A proposta abrangerá 1.130 servidores ativos e 
inativos e acarretará impacto orçamentário mensal 
da ordem de R$1.064.890,00, o que corresponde a 
3,98% da folha de pagamento da Instituição. 

Assim sendo, submeto à apreciação dessa Cc
lenda Casa o projeto de lei anexo, esperando sua 
aprovação. - Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral 
da República. 

LEGISU.ÇÃO CITADA 

LEI N~ 7.961, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989 

Fixa o valor do saldo dos Postos de 
Coronel PM da Polícia Militar e Coronel 
BM do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, e dá outras providê_~ci~s. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 12 O valor do soldo dos Postos de Coronel 

PM e Coronel BM, respectivamente da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar, do Distrito Federal, 
de que tratam os artigos 122, da Lei n" 5.619(1 ), de 
3 de novembro de 1970 e 124, da Lei n" 5.906(2), de 
23 de julho de 1973, com as alterações posteriores, 
é fixado, a partir de 12 de novembro de 1989, em 
Ncz$4.760,70 (quatro mil, setecentos e sessenta 
cruzados novos e setenta centavos), observados os 
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índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento 
Vertical anexa a esta Lei. 

Art. 2~ É assegurada aos servidores militares 
do Distrtto Federal a revisão de sua remuneração, 
na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores militares 
da União. 

Art. 3º- Aplica-se aos integrantes da Carreira 
Policial Civil do Distrtto Federal o disposto nos arti
gos 1Q, 2" e§§ 2•. 3º-, 5", inciso 11, e 6º-, 8!', 14 e 20, 
bem assim no Anexo V da Lei n" 7 .923(3), de 12 de 
dezembro de 1989. 

Art. 4Q Será paga, a título de diferença indivi
dual nominalmente identificada, a parcela das se
guintes retribuições, remanescentes da incorporação 
de que trate o § 2Q, do artigo 2", da Lei n" 7.923, de 
12 de dezembro de 1989, relativa aos servidores: 

I - da Superintendência do Desenvolvimento 
da Região Centro-Oeste e da St.perintendência da 
Zona Franca de Manaus, a complementação salaria~ 

11 - do Ministério da Educação, a gratificação 
de apoio à atividade de ensino; 

III - do Ministério das Minas e Energia, a grati
ficação de desempenho de atividade mineral. 

§ 1" As diferenças individuais de que trate este 
artigo serão reduzidas sempre que os servidores, 
por qualquer motivo, mudarem de reterência ou de 
categoria funcional. 

§ 2~ Enquanto durar a investidura em cargos 
em comissão ou funções de confiança pertencentes 
ao G~ de Direção e Assessoramento Superiores 
previsto na Lei n" 5.845, de 1 O de dezembro de 1970, 
e nas funções de Assessoramento St.perior a que se 
refere o art. 122 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de feve
reiro de 1967, com as alterações posteriores, aplicar
se-á o disposto no inciso III do caput deste artigo aos 
aluais oc<.pantes dos mesmos cargos ou funções. 

Art. se O disposto nos arts. 1". 2" e 3º-aplica-se 
aos proventos de aposentedoria, de inatividade ou 
de disponibilidade e às pensões decorrentes do fale
cimento dos respectivos servidores. 

Art. 6º- São estendidas aos servidores dos ór
gãos do Poder Judiciário da União, do Distrito Fede
ral e Territórios, do Ministério Público da União, e do 
Tribunal de Contes da União, no que couber, as dis
posições dos arts. 1", 2"-, 6º- e 8!' da Lei n" 7.923, de 
12 de dezembro de 1989, mantidas as gratificações 
de que tratem o art. 1~da Lei n" 7.753, de 14 de abril 
de 1989, o art. 12 da Lei n" 7.756, de 24 de abril de 
1989, o art. 12 da Lei n" 7.757, de 24 de abril de 
1989, o art. 1" da Lei n" 7.758, de 24 de abril de 
1989, o art. 1" da Lei n" 7 .759, de 24 de abril de 

1989, o art. 1Q da Lei n" 7.760, de 24 de abril de 
1989, o art. 1Q da Lei n" 7.761, de 24 de abril de 
1989, e o art. 12 da Lei n" 7.861, de 27 de outubro 
de 1989. 

Parágrafo único. As gratificações a que se refe
rem este artigo incidirão sobre o vencimento corres
pondente à referência do servidor, até o percentual 
li mtte estabelecido pelas leis de sua criação, e se 
adequarão, em cada caso, no sentido de que o rea
justamento da remuneração não exceda o índice 
médio concedido pelá Lei n" 7 .923, de 12 de dezem
bro de 1989, aos demais servidores regidos pela Lei 
""5.645/70. 

Art. ~ Os dias em que ocorreu paralisação 
no serviço público federal, nos meses de outubro e 
novembro de 1989, serão considerados como nor
malmente trabalhados, não ocasionando, para to
dos os efeitos, qualquer anoteção nas respectivas 
folhas de serviço e ficando anulado qualquer tipo 
de punição, assegurado o pagamento dos dias pa-
rados. .,. 

Parágrafo único. Na hipótese de terem ocorrido 
quaisquer descontos na remuneração global dos 
servidores públicos federais em função da paralisa
ção, esses valores serão integralmente restituídos 
no mês de dezembro, corrigidos monetariamente 
pelo IPC de novembro de 1989. 

Art. 8!' As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei serão atendidas à conte das doteções 
constantes do Orçamento Geral da União. 

Art. 8!' Este lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em con
trálio. 

JOSÉ SARNEY, Presidente da República -
Mailson Ferreira da Nóbrega- Dorothea Wemeck 
-João Batista de Abreu. 

ANEXO A LEI ~ 7.961, DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 1989 

Tabela de Escalonamento Vertical (art. 122 da 
Lei n" 5.619/70 e art. 124 da Lei n" 5.906/73) 

Posto ou Graduaçao 
-Coronel OOPM ou OOBM 
-Tenente-Coronel OOPM ou OOBM 
- Major OOPM ou OOBM 
- Capitão OOPM ou OOBM 
- Primeiro-Tenente OOPM ou OOBM 
-Segundo-Tenente OOPM ou OOBM 

Índices 
1.000 
925 
858 
765 
660 
592 
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Posto ou Graduação 
-Aspirante-a-Oficial OOPM ou OOBM 

lndices ção da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do 
530 Ministério Público da União e respectivos níveis de 

-Aluno da Academia de Formação de 
Oficiais OOPM ou OOBM 
(úHimo ano) 
-Aluno da-Academia de Formação de 
Oficiais OOPM ou OOBM 
{dos demais anos) 
-Subtenente PM ou BM 
- Primeiro-Sargento PM ou BM 
-Segundo-Sargento PM ou BM 
-Terceiro-Sargento PM ou BM 
-CaboPMouBM . 
-Soldado PM com Curso Policial Militar 
ou Soldado BM com Curso de Bombeiro 
Militar (1• Classe) 
- Soldado PM, recruta, sem Curso Policial 
Militar ou Soldado BM, recruta, sem Curso 

241 

162 
530 
475 
425 
382 
271 

241 

de Bombeiros Militar {2• Classe) 162 

LEI Nº- 7.761, DE 24 DE ABRIL DE 1989 

Dispõe sobre a Gratificação Extraor
dinária dos Servidores do Ministério Pú
blico da União e dá outras providências. 

O Presidente do Senado Federal promulga, 
nos termos do art 66, § 72, da Constituição Federal, 
a seguinte lei, resultante do projeto vetado pelo Pre
sidente da República e mantido pelo CongresSo- Na
cional: 

Art 1 g Fica instituída a Gratificação Extraordi
nária dos servidores do Ministério Público da União 
a ser atribuída aos servidores dos Quadros e T abe
las Permanentes de pessoal do Ministério Púbfico 
Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Minis
tério Público Militar e do Ministério Público do Distri
to Federal e Territórios, até o limite de 170% (cento 
e setenta por cento) sobre os valores da referência 
final, para as categorias funcionais de nível superior, 
e até o limite de 285% {duzentos e oitenta e cinco 
por cento) sobre os valores da referência final, para 
as categorias funcionais de nível médio, na confor
midade de critérios a serem estabelecidos em ato do 
Procurador-Geral da República 

Art 22 Somente farão jus ao pagamento da 
gratificação institui da no art 1 Q desta Lei os servido
res que se encontrem em efetivo exercfcio no Minis
tério Público da União, ressalvadas as hipóteses 
previstas no art 2"-, parágrafo único, do Decreto-Lei 
nº 2.173, de 19 de novembro de 1984. 

Art 3Q O Procurador-Geral da República enca
minhará ao Congresso Nacional, no prazo de 90 
{noventa) dias, projeto de lei dispondo sobre a cria-

retribuição. 
Art 4l' As despesas resultantes da execução 

desta Lei correrão à conta das dotações consigna
das no Orçamento da União. 

Art 5'l Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

. Art. 6" Revogam-se as disposições em contrãrio. 
Senado Fedaral, 24 de abril de 1989; 166" da 

Independência e 1 012 da República - Senador Nel
son_Cameiro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {José Eduardo Outra) -O 
expediente tido vai à publicação. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 168 de 
1995, lido anteriormente, tramitará com prazo deter-
minado de 45 dias, nos termos dos arts. 223, § 1 2 e 
64, § 12; da Constituição, combinados com o art. 375 
do Regimento Interno. De acordo com o art 122, 11, 
b, do Regimento Interno, combinado com o art 4l' da 
Resolução ,.,.·37, de 1995, do Senado Federal, a 
matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cin
co dias úteis, perante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE {José Eduardo Outra) -
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 127, DE 1995 

Estabelece quorum para formação 
de bloco parlamentar. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1Q O parágrafo único do art 61 do Regi" 

mento Interno do Senado Federal {Resolução nº 93, 
de 1970, e suas alterações) passa a vigorar corn a 
seguinte redação: 

"Ar!. 61 ................ ______ ............... -. 
Parágrafo único. Somente será admiti

da a formação de bloco parlamentar que 
represente, no mínimo, um vinte e sete avos 
da composição do Senado Federal." 

Art 2º-. Esta Resolução entrará em vigor na 
·data de sua publicação 

Art. 3'!. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

As duas Casas do Congresso apresentam re
gras diferentes para a constituição de bloco parla
mentar. Enquanto na Câmara dos Deputados exige
se um quorum mínimo de apenas três centésimos 
de seus membros {Regimento Interno da Câmara, 
art 12, § 3'!), no Senado Federal a exigência é muito 
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maior, uma vez que é obrigatório aos partidos integran
tes do bloco terem um total de membros que no míni
mo represeiite dez por cento da composição da Casa 
Essa diferenciação, a nosso ver, causa uma disparida
de que impede, em muitos casos, a forrnaçàJ de blocos 
constituídos. por partidos minoritários, prejudicando as
sim a democratização das decisões do Senado Federal. 

Desse modo, se na Câmara dos Deputados 
que se compõem de 513 (quinhentos e treze) parla
mentares podem surgir blocos com 15 (quinze) 
membros, número correspondente a três centésimos 
por cento do total, já no Senado Federal imprime-se 
maior rigor à questão ao estabelecer regra que, ao 
ser aplicada, reduz substancialmente a possibilidade 
de formação de blocos de partidos menores. Isto é, 
no Senado Federal não podem surgir blocos parla-
mentares com menos de 8 (oito) Senadores. . 

A presente proposição tem como principal ob
jetivo fixar, com relação ao Senado, exigências se
melhantes às da Câmara Federal para a formação 
de blocos parlamentares, uniformizando critérios e 
corrigindo tais discrepâncias. 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1995. -
Senador Antônio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -O 
projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a 
mesa durante cinco dias úteis a fim de receber 
emendas, nos termos do art 401 , § 10, do Regimen
to Interno. Findo esse prazo, será despachado às 
Comissões permanentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguonte: 

REQUERIMENTO No 1.496, DE 1995 

Senhor Presidente, 
A Comissão Especial, criada através do Re

querimento nO 470/1995-SF, destinada a "Analisar a 
Programação de Rádio e TV, no País", de conformi
dade com o artigo 76, § 10, alínea a do Regimento 
Interno do Senado Federal, requer a Vossa Exce
lência a prorrogação, até o dia 30-11-96, do prazo 
concedido a este Orgão Técnico. . 

Justificamos o presente requerimento em virtu
de do Relator necessitar de mais tempo para con
cluir o Relatório Final, que deverá ainda ser discuti
do e votado pela Comissão. 

. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
- Senador Hugo Napoleão, Presidente - Senador 
Pedro Simon, Relator- Senadora Benedita da Sil
va - Senador João França - Senador José Fogaça -
Senador José Alves - Senadora EmHia Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O 
requerimento lido contém número de subscritores 
necessário à sua tramitação. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica prorrogado o prazo da Comissão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1 o Secretário em exercfcio, Senador Jeffeoson 
Peres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 1.497, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50, parágrafO 10, 

da Constituição Federal, solicite esta Casa ao Exm" 
Sr. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamen
to, Dr. José Serra, as seguintes informaç:ões, de 
competência 6a Superintendência do Desenvolvi
mento da Amazõnia-8udam e do Banco da Amazô
nia S/A, todas referentes ao Esti!do do Tocantins: 

- Relação de todos os financiamentos com re
cursos do Finam, individualizando as empresas fi
nanciadas, seu faturamento anual e número de em
pregados, com apontamentO dos respectivos mon- · 
tantas de recursos uplicados, tipo de projeto apre
sentado e início de sua operacinalização; 

- Elencar, exaustivamente, os projetos não 
concluídos, objeto de financiamento com recursos 
do Finam, bem como o volume de recuJSOs que lhes 
foram destinados e liberados a qualquer título e a si
tuação aluai das empresas financiadas perante os· 
compromissos assumidos com o Governo, decorren
tes de tal financiamento; 

- Relação de· Projetes aprovados em 1994 e 
1995, com detalhamento respectivo de valores finan
ciados, tipo de atividade e faturamento anual e nú
mero de empregados das empresas que os apre
sentaram; 

- Relação dos projetos apresentados, em 
1995, com vistas a financiamento com recursos do 
Finam, minudenciando todas as informaÇÕes perti
nentes, tais como valores pretendidos, respectivaz 
empresas pretendentes aos recuJSOs e suas ativida
des, faturamento anual e número de empregados . 

c - _c Esses dados se fazem fundamentais para que 
se tome conhecimento do volume de recuosos do Fi
nam que vem sendo destinado ao Estado do Tocan
tins, e de sua efetiva valia e aplicação de conformi
dade com os projetes apresentados. Tomar-se-á, 
igualmente, ciência do nível de adimplência, para 
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com o Governo Federal, das empresas financiadas, 
no que concerne aos encargos decorrentes desses 
financiamentos. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1995. -

Senador Joao Rocha. 

(A Mesa, para DecistJ.o.) 

O SR. PRESIDERNTE (José Eduardo Dutra)-
0 requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão. nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
menlo Interno. 

SObre a mesa ofício q:.;e será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário em exercício Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte: 

Brasma, 22 de novembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Como entidades representativa das classes 

empresarial e laboral do setor de construção, leva
mos a Vossa Excelência nossas preocupações e ex
pectativas, consubstanciados no presente Manifeslo 
da Construção Civil. 

Confiantes na sensibilidade e no elevado espí
rito de solidariedade cívica de Vossa Excelência, 
aproveitamos o ensejo para reafirmar nossos protes
tos de consideração e apreço. 

Respeitosamente, 

Sindicato da Industria da Construção CMI 
do Distrito Federal- SINDUSCON- DF 

Adalberto Cleber Valadao- Presidente. 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria da 
Construção e do Mobiliário de Brasflia- STICMB 

Edgar de Paula Viana - Presidente. 

Central Geral dos Trabalhadores- CGT Antonio 
Fernandes dos Santos Neto, Presidente. 

MANIFESTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A realidade social do País mostra um nfvel de 
degradação da dignidade do povo brasileiro não 
mais suportável ao cidadão e, mt.ilo menos, àqueles 
comprometidos com o exercício representativo da 
sociedade. 

A cada dia se agravam as tensões sociais ur
banas e rurais, intensilicandcrse as ocorrências de 
invasões, seqüestros, delinqüêncía e abandono de . 
crianças nas ruas, como conseqüências do desem
prego, da miserabilidade crescente, da favelização e 
do êxodo rural. 

Não há outro caminho para a superação dos 
desarranjos sociais que afligem a Nação que não 

seja a geração imediata de empregos, visando parti
cularmente os extralos mais carentes da Sociedade. 

O segmenlo econõmico com maior crescimen
to da taxa média de desemprego no mês de setem
bro último, foi a Construção Civil, com 21,7%. Ape
nas no Distrito Federal são, ao todo, mais de 
126.000 desempregados, tendo só o setor da cons
trução desativado de janeiro a setembro do ano em 
curso, mais de 15.000 poslos de trabalho. Em São 
Paulo, o nível de emprego no selor é o mais baixo 
dos últimos 15 anos, empregando hoje apenas 55% 
do contingente de cinco anos atrás. Apenas neste 
Estado, a Construção Civil perde atualmente por ano 
100.000 poslos de trabalho, o que equivale ao lotai 
do contingente empregado na indústria aulomobills
tica. 

Na área habitacional, as estatisticas não são 
menos preocupantes: No ano 2000, conforme previ
são do Ministério do Planejamenlo e Orçamenlo, o 
déficit de habitações será de 11 milhões de unida
des, duas vezés e meia o déficit em 1991. 

Por outro lado, são sobej3mente conhecidas as 
razões e os números que atestam a importância da 
Construção Civil no contexlo econõmico e social do 
Pais: constitui, por excelência uma atividade gerado
ra de empregos, genuinamente nacional, não infía
cionária, instalada em todo o terrifório nacional, pro
dulora de bens de elevado conteúdo social, consu
midora de vasta gama de insumos e serviços, com 
elevado efeito multiplicador na economia e que res
ponde rapidamente a todo estímulo da ativação eco
nõmica Contribui com 7,4% do PIB, confonne dados 
do IBGE de 1994, responde por 60% da fonnação. 
dos investimentos econõmicos do País e emprega 
diretamente 3,6 milhões de trabalhadores. 

Na atividade imobiliária, para cada um milhão 
de reais investidos, são gerados 150 empregos dire
tos, cerca de 600 indiretos, R$300 mil de in~tos. e 
produzidas 60 ou mais novas IXIidades habitacionais. 

Movidos pela responsabilidade perante a Na
ção, empregadores e empregados do setór da cons
trução, de braços dados e em voz unfssona, se diri
gem às lideranças políticas deste País, reMndicando 
o esforço das ações de governo para um grande e 
único objetivo: T ransforrnar, de vez por todas, a 
Construção Civil em prioridade nacional. 

Para tanto, é necessário concentrar as atençõ
es politicas sobre as questões seguintes: 

1. Taxa de juros: Se até o momento a 
politica de juros altos foi necessária à esta
bilização econõmica, hoje é inquestionável
mente insuportável à atividade produtiva. A 
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Construção Civil, enquanto indústria produ- O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O 
tora de bens para entrega futura com ciclo ofício lido vai à publicação. 
de produção relativamente longo, possui ca- O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
racterísticas diferenciadas que não podem Esgotou-se ontem o prazo previsto no art 91, § 32, 
ser mescladas com o conjunto das ativida- do Regimento Interno, sem que tenha sido interpos-
des -econõmicas convencionais. to recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, 

2. Retomada dos investimentos: das seguintes matérias: 
Deve ser incentivado o acesso direto do se- - Projeto de Lei do Senado ri'- 41, de 1995, de 
tor produtivo da construção às fontes exter- autoria do Senador Lúcio Alcântara, que toma abri-
nas de financiamento, procurando, com re- gatório o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde 
gras estáveis, garantir regularidade ao fluxo pelo atendimento realizado a segurados de empre-
dos investimentos e à intemalização dos re- sas privadas de serviços de saúde; 
cursos a taxas de "spread" razoáveis. com- -Projeto de Lei do Senado 11' 77, de 1995, de 
patíveis com os parâmetros internacionais. autoria da Senadora Júnia Marise, que altera a Lei 

Nos orçamentos públicos, devem ser 11' 6.360, de 23 de setembro de 1976, que "dispõe 
priorizadas as alocações de recursos para sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
investimentos e reduzidas as despesas de medicamentos, as drogas. os insumos farmacêuti-
custeio, dentro do objetivo maior de redução cos e correlates, cosméticos, saneantes e outros 
ao gigantismo do EStado. . produtos e. dá outras providências; . . ... _. _ 

3. Política Habitacional: é necessário - Projetõ aé Lei do Senado 11' 152, de 1995, de 
preencher o vácuo instaurado desde a extin- autoria do Senãdor Osmar Dias, que institui o Vale 
ção do Banco Nacional de Habitação - do Leite e dá outras providências; 
BNH, e criar condições para o estabeleci- - Projeto de Lei do Senado 11' 154, de 1995, de 
menta de uma política de habitação para o autoria do Senador Epitacio Cafeteira, que acres-
País, com regras claras e perenes, linhas de centa parágrafo único ao art 65 da Lei 11' 7.357, de 
financiamento confiáveis e capacidade de 2 de setembro de 1965, que "dispõe sobre o cheque 
atendimento às demandas habitacionais de e dá outras providências"; 
todas as classes de renda da população. - Projeto de Léi do Senado 11' 163, de 1995, de 

4. Obras Públicas: t: necessário que a autoria do Senador Lauro Campos, que aHera a Lei 
Administração Pt:blica, em todos os seus ní- 11' 8.666, de 21 de junho de 1993, que "regulamenta 
veis, se volte para a utilização do poder de o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
compra do Estado como estratégia de desen- normas para licitações e contratos da Administração 
votvimeniJ ê fõrtãiêêimênto da êSbt.itura pro- Púbiica e dá ouiras providéncias~; 
dutiva, em especial, o complexo das peque- - - Projeto de Lei do Senado 11' 192, de 1995, de · 
nas e médias empresas e que, definitivamen- autoria do Senador Lauro Campos, que determina 
te, nas relações contratuais, seja garantido o seja dada maior publicidade aos editais, avisos. 
equllibrio econõmico-financeiro dos contratos. anúncios e quadro geral de credores na falência, na 

5. Apoio ao Distrito Federal: Há ne- concordata e na insolvência civil; 
cessidade de um grande esforço nacional - Projeto de Lei do Senado no. 202, de 1995, 
em prol da sustentação econõmica do Distri- de autoria do Senador Ney Suassuna, que dispõe 
to Federal, através do reforço orçamentário sobre a trimsferência de presos entre os Estados 
do Governo Federal, em bases condizentes da Federação e o Distrito Federal e dá outras provi-
com a importância política da região e com o dênci'as; e 
agravamento ·de seus problemas sociais. - Projeto de Lei do Senado ri'- 217, de 1995, de 

Confiamos na sensibi6dade e na res- autoria do Senador Pedro Simon, que disciplina o in-
ponsabilidade da classe politica e da Socie- ciso XII do art 5º- da Constituição Federal e dá outras 
dade para este apelo cívico. providências. 

-., 

Brasília-DF, 22 de novembro de 1995.- Sindica- As matérias foram apreciadas, em decisão ter-
to da lndlstria da Construção Civil do Distrito Federal mi nativa, pelas Comissões de Assuntos Sociais e de 
SINDUSCON- DF- Sindicato dos Trabalhadores nas Constituição, Justiça e Cidadania 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brasília - Os Projetas de Lei do Senado no.s 41, 77, 152, 
STlCMB-Cenlral Geral dos Trabalhadores-CGT. 163, 192 e 217, de 1995, aprovados, vão à Cã~ 
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dos Deputados; e os de n"s 154-e202, de 1995, ten
do sido rejeitados, vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
EncerroU:se óntem o prazo para apresentação de 
emendas aos seguintes Projetas de Resolução: 

- N~ 125, de 1995, de autoria do Senador Er
nandes Amorim, que faculta a requisição, a cada Se
nador, de até três servidores de órgãos da adminis
tração, União, Estados e Municípios e dá outras pro
vidências; e 

- N~ 126, de 1995, de autoria do Senador Jef
ferson Peres, que altera o art. 40 do Regimento ln
temo, disciplinando as viagens dos Senadores ao 
exterior. 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
As matérias vão às Comissões de Constitui

ção, Justiça e Cidadania; e Diretora. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -

Encerrou-se ontem o-prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Càmara n" 115, de 1994 
(N<> 3.358192, na Casa de origem), que acrescenta 
exigência para a adoção internacional; 

- Projeto de Lei da Càmara n" 116, de 1994 (n" 
4.650/94, na Casa de origem), que dispõe sobre be
bidas; e 

- Projeto de Lei do Senado n" 211 , de 1995 -
Complementar, de autoria do Senador Freitas Neto, 
que modifica dispositivo da Lei Complementar n" 82, 
de 27 de março de 1995. 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, 

oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 
Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, 
o Ofício n"- S/62, de 1995 (n" 200/95, na origem), de 
20 do corrente, encaminhando, para os fins previstos 
no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do 
acórdão proferido por aquela Carie, nos autos do Re
curso Extraordinário n" 172058-1/210, declarando a in
constitucionalidade do art. 35 da Lei n"- 7.713/88. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (decisão terminativa). 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado aprovou, em reunião realizada nesta data, 
os Requerimentos n"s 1.432, 1.433, 1.434, 1.438, 
1.456 a 1.482, 1.488, 1.490 e 1.491, de 1995, de au
toria dos Srs. Senadores Jader Barbalho, Ney Suas
suna, João Rocha, Freitas Neto, Romeu Tuma e 
José Bianco, solicitando informações aos Ministros 
mencionados. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Ma
rinho, por cinco minutos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
uma comunicação. Sem revisão· do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero comunicar 
à Casa, agradecendo a designação feita ontem, que 
estive presente, em São Paulo, à Missa de 7~ Dia 
em homenagem ao saudoso jurista Prof. Geraldo 
Ataliba 

Posso informar que a sociedade paulista, por 
sua presença ao ato, manifestou, ainda uma vez, a 
admiração que tinha pelo falecido jurista 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (Sem partido -

AM. Pronunci~ o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, há 
o hábito neate Pafs, que é comum no mundo !l.fora, 
da critica generalizada sobretudo a quem se encon
tra nos cargos públicos. 

Normalmente, a deformação que se leva a efei
to é apontando despropósitos, mas nunca esses crí
ticos se lembram de fazer ou de construir o que 
pode existir de bom em determinadas medidas. 

- Hoje à tarde, estive no V Congresso das Mé
dias, Pequenas e Microerf1lresas. E ali observei um 
halo de esperança nos Congressistas, inclusive por
que como seu Presidente de Honra eatava o Minis
tro Hélio Beltrão. Conduzida a Mesa pelo ex-Deputa-. 
do Federal GLilherme Aflf Domingos e pelo ex-Minis
tro Mauro Durante, por algum terf1l0, participei dos 
debates. 

Por essas coincidências - e aí me refiro ao lado 
das críticas conatrutivas ou do elogio merecido -. 
pela manhã, havia conversado com a Ministra Dorot
héa Wemeck, titular da Pasta do Ministério da Indús
tria, do Comércio e do Turismo. Tomei conhecimen
to e confirmei com S. Exª que, na qual idade de titular 
daquela Pasta, irá lançar, no próximo dia 1 ~ de de
zembro, o Programa intitulado "Novos Pólos de Ex
portação", na minha cidade natal, em Manaus. 

O Programa, desenvolvido pela Secretaria de 
Comércio Exterior do MICT, tem por objetivo central 
incorporar pequenas e médias empresas ao proces
so exportador brasileiro. 

Veja que, ao ter tomado conhecimento dessa 
circunstância, à tarde pude fazer este registro àque
la multidão que ali se encontrava 
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O que este Projeto tem como meta? EslDu aqui gada como enteada da Nação, e que antes tinha 
com o tr~lho que me foi enviado pela própria Mi- como foco das criticas a Zona Franca de Manaus, 
nistra, a meu pedido. Be visa sobretudo intensificar agora é apedrejada com críticas pelo chamado Pro-
a ação de setores com vocação exportadora e po- jeto Sivam. Esse programa é um alenlo que me lem-
tencial pouco explorado. Para isso, o Programa con- bra o provérbio árabe: "Perseverar é cair sete vezes 
ta com a parceria dos Governos Estaduais e da ini- e levantar-se oito". Talvez, com esse programa, es-
ciativa privada para, em conjunto, promover medidas tejamos nos levantando pela oitava vez, com os ob-
e encaminhar soluções que viabilizem o acesso dos jetivos de incremento da participação brasileira no 
produlores brasileiros ao mercado externo. Serão comércio internacional, da diversificação da pauta 
identificados, no âmbito do Programa, os centros de de exportação em tennos de produtos e empresas, 
maior potencial de exportação e expansão deste co- engajamenlD de pequenas e médias empresas no 
mércio. comércio exterior, intensificação da ação de setores 

Tentei saber onde seria lançado e tomei co- com vocação exportadora e potencial pouco explora-
nhecimenlD que num lugar neutro, no auditório do do, sem nos descurarmos das estratégias que esse 
SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Co- Programa lança. Quais são elas? Parceria com ór-
rnércio, que tem como titular um amigo comum do gãos governantes e iniciativa privada, interiorização 
Senador Jefferson Péres e meu, que é o Dr. RoberiD do comércio exterior, aumento da competitividade, 
Carias Regnier Netto. Estarão ali, e a alta circuns- agregação de valor. Nessa agregação, vamos ter 
tãncia de que se reveste este Programa "Novos Pó- inovações tecnológicas, melhoria dos procedimenlos 
los de Exportação", o Governador de Estado, Ama- técnicos e tranJferência de tecnologia. 
zonino Mendes; o Secretário de Comércio Exterior O Sr. Osmar Dias - Senador Bernardo Cabral, 
do Ministério, Dr. Mauricio Cortes; de Tecnologia ln- v. Ex" me permite um aparte? 
dustrial, Dr'! Vanda Scartezini; de Política Industrial, O SR. BERNARDO CABRAL _ Ouço V. Exª 
Dr. Antonio Sergio Martins Mello, além de repre- com muita honra, Senador Osmar Dias. 
sentantes do Ministério das Relações Exteriores, do 
BNDES, Finep e Sebrae, todos parceiros do Mie! no O Sr. Osmar Dias - Senador Bernardo Cabral, 
Programa "Novos Pólos de Exportação". quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamenlD e 

Ora, dizia-me a Ministra que considera esse pelas informações importantes que traz a esta Casa, 
seu programa a "menina dos olhos• do Ministério, na tarde de hoje. Não conheço com detalhes o Pro-
porque antigamente se exportava madeira e hoje va- grama a que V. Exª está aqui fazendo referência, 
mos exportar móveis, pela movelaria que se criar. mas, pela sua importância, gostaria, inclusive, de re-
Ao invés de exportar cacau, será exportado 0 choco- ceber informações depois, no seu gabinete, para 
late. que possa também acompanhâ-lo, que entendo ser 

Como ali a mim me dizia respeito o Estado do muito importante. O grande desafio atualmente é a· 
Amazonas, quis saber quais as cidades que seriam geração de empregos, e sabemos que as médias, 
escolhidas para incorporarem suas pequenas e mé- as pequenas e as microempresas concentram o 
dias empresas a esse processo exportador brasilei- maior número de empregos gerados num país, es-
ro. A relação aqui está: pecialmente porque a razão direta do seu desenvoi-
Produto Cidade vimenlD está na transformação da sua matéria-pri-
Artefalos de couro Manacapuru ma. Os produlores de matéria-prima também serão 

beneficiados, porque com sua transformação geram
se empregos e eleva-se o valor agregado dos produ
tos. Espero, pois, que, nesse Programa, que é de 
extrema importância, estejam incluídos pelos menos 
três itens: o primeiro refere-se a linhas de crédito 
para financiar médias, pequenas e microempresas 
novas e, sobretudo, para o desenvolvimenlD tecnoló
gico daquelas já existentes. O segundo diz respeito 
à inclusão pelo Governo, no seu Programa de Esta
bilização Econômica, de uma taxa regressiva de ju
ros, especialmente nessas linhas de crédito que se
rão oferecidas para a instalação de médias, peque
nas e microempresas novas. O terceiro item impor-

Flores, plantas e peixes 
ornamentais 

Frutas, sucos e 
concentrados 
Rio Preto da Eva' 

Móveis 
Pescados 

Barcelos 

Manacapuru e 

ltacoatiara 
Manacapuru 

Parece, Sr. Presidente, uma coisa simples, 
mas a nossa terra, que tem sofrido tantas vezes, jul-
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tante é aquele que compete a nós, do Congresso frango; carne de suíno; castanha de caju; cerâmica 
Nacional, e se trata de uma Reforma Tributária que e vidro; chocolate; cigarros e charutos; confecções; 
seja adequada à integração competitiva do nosso conservas alimentícias; cosméticos; eletrodomésti-
País, tanto no que se refere à matéria-prima, quanto cos portáteis; ferramentas e artefatos de cutelaria; 
à matéria-prima transformada- a integração compe- flores, plantas e peixes ornamentais; frutos, sucos e 
titiva no Mercosul e nos outros blocos econõmicos. vinhos; gemas e metais preciosos; máquinas e equi-
Na situação aluai, dificilmente competiremos. Cum- pamentos; mármores e granitos; mel e derivados; 
primento V. Ex" pela importância do seu pronuncia- móveis; pescados; produtos de seda e software. 
manto. Por aí V. Ex% verão, eminentes Senadores, de 

O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço a V. que é um alento para a pequena e média empresas, 
Ex", Senador Osmar Dias. Tão logo saía da tribuna, pois hoje, sem dúvida nenhuma, são elas que estão 
farei chegar a V. Ex" cópia do Programa que tenho por trás das grandes empresas a fornecer. nessa cha-
em mãos. V. Ex". inclusive, já registrou parte dele, mada terceirização, a grande rnão-<le-<>bra barata 
na esperança de que seja uma realidade. Terceiro, Tomando como exemplo um restaurante italia-
posso lhe dizer que os Estados do Paraná. Santa no, que tem a sua famnia a cuidar dele, é sempre 
Catarina e Rio Grande do Sul para ficar com o Su, uma pequena e média empresa próspera. Se mu-
porque o Nordeste também será aquinhoado, cida- darmos o hábito cultural do Brasil, qual seja, o do ci-
des pequenas. mas com vocação para exportação já dadão montar o seu restaurante e entregá-lo a um 
estão incluídas. gerente para passear no exterior, não teremos isso, 

Privo-me de falar sobre elas porque quero che- ou seja, com çsse Programa isso não vai acontecer, 
gar ao final do aparte de V. Exª, dizendo que com pois a participação da pequena empresa vai aconte-
ele concordo no sentido de que se possa garantir na cer com engajamento, com diagnóstico de setores 
Reforma Tributária a possibilidade da existência das com maior potencial, com o estabelecimento de me-. 
pequenas e médias empresas, uma vez que o Texto tas de exportação, com a definição de interlocutores 
Constitucional fala no tratamento diferencial que a para o Programa, com a elaboração de plano de es-
elas deve ser dado. ~coamento da produção, com pólos de desenvolvi-

Vejam eminentes Senadores o que dizem as manto tecnológicos, com apoio a instituições regia-
iniciativas: nais para formação de mão.<Je-<>bra especializada e 

- parceria com órgãos internacionais para pro- o planejamento das ações voltadas ao desenvolvi-
jetos voltados ao incremento das exportações; mento do comércio exterior. 

- participação em feiras comerciais no Brasil e O Sr. José Alves- V. Ex" me permite um apar-
no exterior; te, nobre Senador Bernardo Cabral? 

-promoção de missões especiais no exterior; o SR. BERNARDO CABRAL - Com muita· 
- câmaras setoriais; honra, nobre Senador José Alves. 
- prospecção de mercados; 
-busca de fontes alternativas de financiamento; 
- treinamento em comércio exterior; 
Ora, em nenhum instante as pequenas e mé

dias empresas foram lembradas para um aconteci
mento dessa importância, cujas vantagens serão a 
melhoria do nível de vida da população, pois tere
mos o aumento da produção, a geração de empre
gos e renda a que V. Exi!, Senador Osmar Dias, se 
referia; teremos a interiorização do desenvolvimento 
econõmico, que é o que interessa ao nosso Estado 
do Amazonas, teremos diversificação de produtos e 
mercados e teremos a atração de investimentos e 
novas empresas. 

Com isso haverá a possibilidade de termos, 
como novos pólos de exportação, os seguintes pro

. dutos, já alinhados em ordem alfabética: artefatos de 
couro; autopeças; brinquedos; calçados; carne de 

O Sr. José Alves - Eminente Senador Bernar
do Cabral, V. Ex• nos brinda hoje com um comunica
do importante, que é a realização do V Congresso 
Brasileiro das Micro e Pequenas Empresas, respon
sáveis pela grande maioria do emprego do brasilei
ro. São as micro e pequenas empresas que desen
volvem um trabalho gigantesco e estão, até hoje, até 
certo ponto, perdidas nesta parafernália de guias, de 
papéis que lhes são exigidos. Tenho a impressão de 
que, ao lado de atitudes como as do Ministério da In
dústria, do Comércio e do Turismo, as conclusões 
do V Congresso Brasileiro das Micro e Pequenas 
Empresas serão da mais alta importância para o de
senvolvimento do País e para o futuro da nossa eco
nomia Muito obrigado pelo aparte. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador José 
Alves, V. E~ tem razão. A contribuição do V Con
gresso das Micro e Pequenas Empresas casa-se 
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com o que nós queremos neste Programa Novos 
Pólos de Exportação. Incorporo o aparte de V. Exª, 
que tem uma contribuição valiosa 

O Sr. Jefferson Peres- V. Ex~ me permite um 
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral? 

O SR: BERNARDO CABRAL - Pois não, no
bre Senador Jefferson Pres. 

O Sr. Jefferson Peres - Senador Bernardo Ca
bral, estava hesitando em aparteá-lo para não furtar 
uma fatia do seu tempo, que é curto. Mas eu não po
deria deixar de registrar aqui meu contentamento 
com o fato que V. Exª ora noticia ao Senado Fede
ral. Esse Programa realmente é importantíssimo 
para nós. Talvez assim nos libertemos da subordina
ção ao distrito industrial de Manaus, ••. 

(0 Presidente faz soar a campainha) 
O SR. BERNARDO CABRAL - Vou concluir, 

Sr. Presidente. Peço apenas permissão para ouvir o fi
nal do aparte do eminente Senador Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A adver
tência era mais para V. Ex• como orador do que 
para o aparteante. 

O Sr. Jefferson Peres - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

... a desconcentração industrial, com o fortaleci
mento das micro, pequenas e médias empresas, a 
interiorização do seu desenvolvimento e a criação 
de fontes de consumo de matérias-primas regionais. 
Oxalá esse Programa, que é muito bom em sua oon
cepção, seja também competentemente implemen
tado, porque será da maior importância para nosso 
Estado. Parabéns pelo seu pronunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Não tenho dú
vida, Senador Jefferson Péres, que V. Ex• e eu esta
remos no dia 12 de dezembro em Manaus, a fim de, 
em conjunto com a Ministra Dorothéa Werneck e 
mais seus colaboradores do Ministério da Indústria, 
do Comércio e do Turismo, verificarmos se realmen
te as pequenas e médias empresas serão incorpora

. das ao processo exportador brasileiro. 
V. Ex•, como eu, sabe da dificuldade que exis

te no nosso Estado, distanciado, longe de tudo, de 
poder beneficiar as pequenas e médias empresas 
apesar do trabalho hercúleo - que aqui registro com 
elogios - do Sebrae do estado de Amazonas que, 
por coincidência, também é presidido pelo Dr. Ro
berto Tadros. 

Ao concluir, quero dizer, Sr. Presidente, que 
esse programa levará ao Estado do Amazonas um 
novo alento, e esse alento faz com que agradeça a 
V. Exª e aos eminentes Senadores a atenção- dis
pensada 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. José Eduardo Outra, Suplents 
de Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. José Samey, 
Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, proposta de emenda à Constituição que será 
lida pelo Sr. 1 ~ Secretário em exercício, Sr. José 
Eduardo Outra 

t: lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N~68, DE 1995 

(NO 163195, na Câmara dos Deputados) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera os ar1S. 71 e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitó
rias, introduzidos pela Emenda Constitu
cional de Revisão n~ 1, de 1994. . 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição, 
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Ar!. 12 O a~- 71 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguin
te redação: 

"Ar!. 71. Fica instituído, nos exercícios 
financeiros de 1994 e 1995, bem assim no 
período de 12 de janeiro de 1996 a 30 de ju
nho de 1997, o Fundo Social de Emergên
cia, com o objetivo de saneamento financei
ro da Fazenda Pública Federal e de estabili
zação econômica, cujos recursos serão apli
cados prioritariamente no custeio das ações 
dos sistemas de saúde e educação, benefíc 
cios previdenciários e auxilias assistanciais 
de prestação continuada, inclusive liquida
ção de passivo previdenciário, e despesas 
orçamentárias associadas a programas de 
relevante interesse econõmico e social. 

§ 12 Ao Fundo criado por este artigo 
não se aplica o disposto na parte final do in
ciso 11 do § 9" do art. 165 da Constituição. 

§ 29. O Fundo criado por este artigo 
passa a ser denominado Fundo de Estabili
zação Fiscal a partir do início do exercício fi
nanceiro de 1996. 

§ ~ O Poder Executivo publicará de
monstrativo da execução orçamentária, de 
periodicidade bimestral, no qual se discrimi
narão as fontes e usos do Fundo criado por 

· este artigo." 
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Art 2!'- O art. 72 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguin
te redação: 

"Art. 72. Integram o Fundo Social de 
Emergência: 

I ··························································-
11 - a parcela do produto da arrecada-

ção do imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e do imposto sobre ope
rações de crédito, câmbio e seguro, ou rela
tivas a títulos e valores mobiliários, decor
rente das alterações produzidas pela Lei n" 
8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas Leis 
n"s 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro 
de 1994, e modificações posteriores; 

III - a (JSr"..ela do produto da arrecada
ção resultante da elevação da alíquota da 
contribuição social sobre o lucro dos contri
buintes a que se refere o § 1 ~ do art. 22 da 
Lei n" 8212, de 24 de julho de 1991, a qual, 
nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, 
bem assim no período de 12 de janeiro de 
1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de 
trinta por cento, sujeita a alteração por lei or
dinária, mantidas as demais normas da Lei 
n" 7.689, de 15 de dezembro de 1998; 

IV - vinte por cento do produto da arre
cadação de todos os impostos e contribuiçõ
es da União, jâ instituídos ou a serem cria
dos, excetuado o previsto nos incisos I, 11 e 
III, observado o disposto nos §§ ~ e ~. 

V - a parcela do produto da arrecada
ção da contribuição de que trata a Lei Com
plementar n" 7, de 7 de setembro de 1970, 
devida pelas pessoas jurídicas a que se re
fere o inciso III deste artigo, a qual serã cal
culada, nos exercícios financeiros de 1994 e 
1995, bem assim no período de 12de janeiro 
de 1996 a 30 de junho de 1997, mediante a 
aplicação da alíquota de setenta e cinco 
centéssimos por cento, sujeita a alteraçã:l por 
lei ordinária, sobre a receita bruta operacional, 
como definida na legislação do imposto sobre 
renda e proventos de qualquer natureza; e 

VI •..••••••..•.••..••••.••••••••••••••.•••• ·-········-···

§ 1"- ·····································---··· .... -·--
§ 2!'- As parcelas de que tratam os inci-

sos I, 11, III e V serão previamente deduzidas 
da base de câlculo de qualquer vinculação 
ou participação constitucional ou legal, não 
se lhes aplicando o disposto nos arts. 159, 
212 e 239 da Constituição. 

§ 32 A parcela de que trata o inciso IV 
serã previamente deduzida da base de câl
culo das vinculações ou participações cons
titucionais previstas nos arts. 153, § 52, 157, 
II, 212 e 239 da Constituição. 

§ ~ O disposto no parãgrafo anterior 
não se aplica aos recursos previstos nos 
arts. 158, 11, e 159 da Constituição. 

§ 52 A parcela dos recursos provenien
tes do imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, destinada ao Fundo So
cial de Emergência, nos termos do inciso 11 
deste artigo, não poderâ exceder a cinco in
teiros e seis décimos por cento do total do 
produto da sua arrecadação." 

Arl 32 Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. 

SGM-P/1389195 . 

Brasília, 22 de novembro de 1995 

A Sua Excelência, o Senhor 
Senador José Samey 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên

cia, para os fins constantes do ~ do art. 60 da Cons
tituição Federal a Proposta de Emenda Constitucional 
n" 163, de 1995, que "Mera os arts. 71 e 72 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzi
dos pela Emenda Constitucional de Revisão n"1, de 
1994", aprovada pela Câmara dos Deputados, em ses- . 
são plenária realizada em 22 de novembro de 1995. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de elevado apreço e distinta considera
ção. - Deputado Luis Eduardo, Presidente da Câ
mara dos Deputados. 

Justificação 

MENSAGEM Nº- 863, DE 1995 · 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 60, inciso 11, da Constitui

ção Federal, submeto à elevada deliberação de Vos
sas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fa
zenda, Interino, e do Planejamento e do Orçamento, 
o texto da proposta de Emenda Constitucional que 
"Altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições 
Constitucionais T ransttórias, introduzidos pela 
Emenda Constitucional de Revisão n"1, de 1994". 

Brasma, 15 de agosto de 1995. - Fernando 
Henrique Cardoso. 
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E.M. INTERMINISTERIAL N2 299 

BrasOia, 15 de agosto de 1995 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(illica, 
Por proposta do Poder Executivo foi aprovado 

pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 
de Revisão n2 1 , de 1994, que instituiu o Fundo So
cial de Emergência - FSE, para ter vigência nos 
exercícios de 1994 e 1995, com a finalidade de sa
neamento financeiro da Fazenda Pública Federal e 
de estabilização econômica. 

2. A instituição desse Fundo, em caráter provi
sório, deu-se na suposição de que no prazo de sua 
vigência seriam adotadas medidas que iriam a con
ferir ao Governo Federal os instrumentos necessá
rios para garantir o equilibrio fiscal em bases perma
nentes, condição fundamental para a estabilidade da 
moeda do País. Tais medidas foram destacadas por 
Vossa Excelência, como Ministro da Fazenda; na 
Exposição de Motivos n2 395, de 7 de dezembro de 
1993, que apresentou as linhas mestras do Progra
ma de Estabilização Económica depois conhecido 
corno Plano Real. Incluíam-se entre elas propostas 
de Emenda Constitucional voltadas para o estabele
cimento de uma adequada divisão de atribuições en
tre os diferentes níveis de governo dentro da Fede
ração, para a racionalização do gasto público, a re
forma do sistema tributário, a reforma do Estado e 
da administração pública, a reforma da previdência 
social e a modernização da ordem econômica. 

3. O Fundo Social de Emelgência se tez necessá
rio em face da forte rigidez dos gastos da União prover 
cada sobretudo pela excessiva vinculação de receitas, 
que rest.ilava em expressivas transferências obrigS:õ
rias e em destinação de grandes parcelas de recursos 
para gastos especificas, o que limitava a capacidade do 
Governo de financiar despesas incornprimíveis. 

4. Nos exercícios de 1994 e 1995 o Fundo So
cial de Emergência permitiu a consecução dos obje
tivos propostos. Desde a instituição da nova moeda, 
em julho de 1994, o Tesouro Nacional somente 
apresentou deficit de caixa nos meses de fevereiro 
e de julho de 1995, e jã acumula superavit de caixa 
de R$ 1.399 milhões, a preços correntes no período 
de julho/94 a julho/95, situação que, sem dúvida, 
contribuiu expressivamente para o sucesso das me
didas de.controle do processo inflacionãrio. 

5. Em 1994, o superavit primãrio do Tesouro 
Nacional, da ordem de R$14.210 milhões, a preços de 
julho de 1995 - equivalente à 2,47% do PIB - contri
buiu significativamente para que fosse obtido supera
vit operacional do Governo Central de R$ 7.067 milhõ
es, correspondente a 1 ,23% do PIB. Em 1995, até o 
mês de julho, o Tesouro Nacional apresentou supera
vit primãrio de R$ 8.157 milhões, a preços de julho, 
enquanto que o superavit operacional do Governo 
Federal foi de R$ 1.934 milhões, a preços de julho. 

6. t: importante também esclarecer que o Ft.n
do Social de Emergência não ocasionou qualquer 
prejuízo para os Estados e Municípios, vez que não 
incidiu sobre os recursos que compõem o Fundo de 
Participação dos Estados, o Fundo de Participação 
dos Municípios, os Fundos Constitucionais do Norte, 
do Nordeste e do Centro-Oeste e a Cota-Parte dos 
Estados Exportadores na arrecadação do PIB, como 
explicitamente previsto no parãgrafo 4" do art 72 do 
ADCT, introduzido pela cilada Emenda Constitucio
nal de Revisão. Ao contrãrio, as medidas adotadas 
juntamente com a edição do FSE permitiram eleva
ção substancial da arrecadação das receitas fede
rais, o que se refletiu em crescimento real de 35% 
nos Fundos de Participação dos Estados e Municí
pios no período de janeiro a julho de 1995, compara
do com igual periodo do ano anterior. 

7. O horizonte de equilibrio fiscal possibilitado 
pelo FSE foi decisivo para o êxito do Plano Real, 
proporcionando ao País a manutenção dos í ridices 
ínflacionãrios nos níveis mais baixos das últimas dé
cadas e abrinào caminho para o desenvolvimento 
económico sustentado, - que jã se consubstancia 
em expressiva recuperação dos investimentos pro
dutivos - e para a conquista da justiça social. 

8. Entretanto, no processo de ·revisão constitu
cional concluído em junho de 1994, apenas outras 
cinco Emendas de Revisão foram aprovadas, além 
da criação do FSE, nenhuma delas tratando de te
mas económico-financeiros. Por isto o programa 
de governo apresentado por Vossa Excelência 
como candidato à Presidência da República enfati
zava a necessidade da tomada do processo de 
mudanças da Constituiçao. Sensível a tal necessi
dade, o Congresso Nacional vem dando celeridade 
à tramitação das propostas de emenda a ele sub- · 
metidas pelo Poder Executivo, começando por 
aquelas relativas ': ordem econõmica e. devendo 
continuar com as emendas referentes à reforma tri
butãria e à reforma administrativa, que serão enca
minhadas nos próximos dias. 

· 9. Até que se conclua a apreciação dessas pro
postas, com o estabelecimento de condições estn.iLrnis 
que permiram o equllibrio efetivo das finanças da União, 
mister se faz assegurar condições para que o Estado 
rã> seja causa de desestabiliza-;:ão da economia Nes
se contexto, o Fundo Social de Emergência ainda se 
apresenta como instrumento de fundamental importân
cia para o equilibrio das contas do Governo Federal. 

1 O. Dessa forma, submetemos à elevada con
sideração de Vossa Excelência proposta de emenda 
constitucional que seria encaminhada ao Congresso 
Nacional, com o objetivo de manter a vigência do 
Fundo Social de Emergência, até o ano de 1999, 
quando deverão estar definitivamente implantados os 
instrumentos decorrentes do novo texto constitucional. 

Respeitosamente. 
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TEXTO ORIGINAL ENCAMINHADO PELO 
SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N!! 163 DE 1995 

281 

Allera os arts. 71 e 72 do · Ato 'das Disposições 
Constitucionais Transitórias. introduzidos pela Emenda 
Constitucional de Revisão n• l, de 1994. 

Art. 1• É acrescentada, no art. 71 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional de Revisão n• I, de 1994, a expressão ", bem 
assim nos exercfcios de 1996 a 1999,", após a expressão "nos exercícios fmanceiros de 1994 e 1995", e 
é suprimida a expressão ". no exercício financeiro de 1994,", passando " vigorar com a seguinte 
redação: · · 

"Art. 71. Fica instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos 
exercícios de 1996 a ·1999, o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento 
financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão 
aplicados no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, benefícios previdenciários·e 
auxfiios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário e 
outros programas de relevante interesse econõmico e social. 

Parágrafo único. Ao Fundo criado por este artigo não se aplica o disposto na parte final 
do inciso II do§ 9" do art. 165 da Constituição." 

Art. 2° São substituídas a expressão "Medida Provisória n• 419" pela expressão "Lei n• 
8.894, de 21 de junho de 1994," e a expressão "estendendo-se a vigência da última delas até 31 de 
dezembro de 1995" pela expressão "e modificações posteriores", constantes do inciso II; são acrescidas 
ao inciso III as expressões "bem assim até o exercício de 1999," e "sujeita a alteração por lei ordinária," 
após as expressões "de 1994 e 1995," e "trinta por cento", respectivamente; são acrescidas ao inciso V 
do mesmo artigo as expressões "bem assim até o exercfcio de 1999," e "sujeita a alteração por lei 
ordinária," após as expressões "1994 e 1995," e "centésimos por cento", respectivamente, todas 
constantes do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constiu·ição, introduzido 
pela Emenda ConstituciOnal de Revisão n• I. de 1994, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 72 ............................................ -------·-·------·---·----- . 

I· ...................................... . 

II · a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre propriedade territorial ruraL do 
imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operações de crédito, 
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. decorrente das alterações 
produzidas pela Lei n• 8.894, de 21 de junho de 1994, c pelas Leis n•s 8. 847, 8.849 e 8.848, 
todas de 28 de janeiro de 1994, e modificações posteriores; 

III - a parcela do produto da arrecadação resul!ante da elevação da alfquota da 
contribuição social sobre o lucro dos conUibuintes a que se refere o § 1• do an. 22 da Lei n• 
8.212, de 24 de julho de !991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem a"im até 
o exercício' financeiro de 1999, passa a ser de trinta por cento, sujeita a alteração por ki 
ordinária, mantidas as demais normas da Lei n• 7.689, de 15 de dezembro de 1988: 

IV · ......... " ............. -----·······-· ............................................................ - ... ·-··--· 
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V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei 
Complementar n" 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o 
inciso III deste artigo, a qual será calculada, nos exercfcios financeiros de 1994 e 1995, bem 
assim até o exercfcio de 1999, mediante a aplicação da alfquota de setenta e cinco centésimos 
por cento, sujeita a alteração por lei ordinária, sobre a receita bruta operacional, como defmida 
na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza; 

Art 3" Esta Emenda Constitucional entra em vigor da data de sua publicação. 

Brasília, 

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO ESPECIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTrruiÇÃO N" 163, DE 1!195 

Altera os arts. 71 e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
introduzidos pela Emenda Comtitucioi!al de 
Revislo n° I. de 1994. 

A. Mesas eh Cimara dos Depul>dos e do Senado Federal, nos 

termos do an. 60 da Constituiçlo, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. I" O art. 71 do Ato das l);sposiçOes Constitucionais 

Tramitórias passa a vigorar-Com a SCSUime P:dãÇiO: 

"Art. 71. Fica instituído, nos exen:ícios financeir~ de 1994 e 1995, 
bem assim no periodo de 01 de janeirO de 1996 a 30 de junho de 1997, o 
Fundo Social de ~ com o objetivo de saneamento 6nanc:eiro da 
Fozenda Públi<a Federal e de estabilizaçlo ceonômica. aJjos """""" serio 
aplicados priorituiariientC nO custeio das ações dos sistemu de saúde e 
eclucaç!o, beneficios previdenciários e IUlálios assi"en<Ws de pre!tl!Çio 
contiruada. õnchmve liqWdl!Çio de passivo previdonciário. e despesas 
orçamentiriu •Ssoci""'as a programas de relevante interesse econõmic::o e 
social. . . 

§ I" Ao Fundo criado por e!telttigo nlo se apli<a o dispo!tO na parte 
final do iDciso n do § 9' do an. 165 da Coostituiçlo. 

§ ,_. o Fundo criado por .,. aniso passa a ser ~ Fundo de 
Estabilizaçlo Fucala portjr do iniciq do eun:íQo 6Dancciio de 1996. 

§ J• O Poder Ex«Utivo publicará demon.,,.,;.., de execuçio 
orçamenWia, de periodicidade bímestral, no qual se dis<:rimiJiarlo as fumes e 
usos do Fundo criado por.,. aniso. • 

Art. 2' o art. n do Ato das l);sposições cons~ituc;oiws 

Transitóriu passa a vigorar com a seguinte rcdaçlo: 

• Ar!. n. lnlcgram o Fundo Social do Emergêocia; 

I - ................ _. ___ ··-----·--·-·--------~---~----···- . 

• 
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H - a pa=la do produto da arrcadaçlo do imposto sobre renda e 
proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operações de crédito. 
câmbio e seguro. ou relativas a titulos e valores mobifiirios, decorrente das 
alterações prodomdas pela La n' 8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas Leis 
n"s 8.349 e 8.848. ambas de 28 de janeiro-ae 1994. e modificações posteriores; 

m - • pa=la do produto da ~ resultante da el..açio da 
aliquota da amtribuiçào social sobre o lucro dos contnbuintes 1 que se refere 
o § t• do .vt. 22 da Lei no 8.212., de 24 de julho de 1991. a qual. nos 
exercicios financeir<H de ' 994 e 1995. bem assim no periodo de o 1 de janeiro 
de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de trinta por cento. sujeita a 
alteraçio por lei crdinãria. mantidas as demais nonnas da Lei n• 7.689, de IS 
de dezmbro do 1988; 

IV - vinte por cento do produto da arrecadaçlo de todM os imposcos 
e contribuições da Unilo. ji instituidos oo 1 serem criados, excetuado o 
previsto nos incisos I, n e UI. observado o disposto nos §§ jo e 4•; 

V - a parcela do produlo da arrecadação da contribuição de que trata 
a Lei Complementar no 7, de 07 de serembro de 1970, devida pelas pessoas 
juridicas a que se refere o inciso III deste artigo. a qu.aJ seri calculada, nos 
exercidos financeiros de 1~4 e 1995, bem assim no período de 01 de janeiro 
de 1996 a 30 de junho de J 997, mediante a aplicação da aJiquota de setenta e 
cinco centesimos por cento. sujeita a alteração por lei ordiniria. sobre a Recita 
bruta operacional. como definida na legislação do irtfposto sobre renda e 
proventos de qualquer natureza; e-

VI - .......... _ ........................... _____ .. _ ...... .. 

§I' ............................... - ........ . 

§ 2" As parcelas de que trilam os incisos I. R, m e v sedo 
previamente deduzidas da base de cálculo do qualquer vin<:ulaç!o ou 
participaçlo constitucional ou legal. n1o se lhes aplicando o disposto nos atts. 
159, 212 e 239 da Constituição. 

§ 3• A parcela do que trata o inciso IV scri previameme declunda da 
base de cilcuio das vinculações ou participações constitucionais previstas nos 
uts 153. § s•, 1~7,1~ 212 e 239 da Constituiçio. 

§ 4° O disposto no parágrafo anterior !1iO se aplica aos recursos 
previstos nos arts. 158, n. e 159 daConstituiçio. 

§ s• A parc:ela dos recursos provenientes do imposto sobre renda e 
proventos de qualquer narureza.. destinada. ao Fundo Social de Emergência. 
nos termos do inciso n deste artigo, n!o poderi. exceder a cinco inteiros e seis 
décimos por cento do total do produto da sua arrec:adaçio. • 

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

Sala da Comissã.o. em 30 de outubro de 1995. 

:1\.,v'l"'-
(\ Deputado PEDRO NOV AIS 

Dept;z~ Presidente 

Rei 
.. --
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LEGISLAÇÃO CITADA 

Repúbhca Feàeratlva ào Brasil 

CONSTITUIÇÃO 
1988 

....................... -----... ----------------- --· .. ---· -----...... -·-·············-· .. . 
Ttrn.o \'I 

.............. --.--------............. · ................... ·--- -------- .. ---.... -------... . 
CAJ>ttU.O 11 

.. -......... ---. --... --------- ----------.. --- ------- --------.. ----- .. --.... --. -- ........ . 
&..lD/1 

Art. 16.'1. Leis ele inieiatí\'0 do Poder E-'OCSiabole<erio: 
I - o pilllo plurianual; 

U-•-=--
111- 00 CIIÇIJIItftk>S IIUIIIS. 

§ 1.• A lei que instihlir o plano plurianualestobeleccrá. ele forma rqionlliza
da. .. diretrizes. objciMis.- da lldminisuoç:lo pública fedeal para .. despesas 
ele copilll c ouuu delis cleconcmes c para u telaii\'IS oos _.,... ele 11w>ç1o • 
continuada. 

1 2 • A lei de diretnns<XÇ~IIIC!Idrilscompn:cncle,. u IIICIIS c po iorid- til 
-i-roçto pública fccleral. iatluindo as clesposas ele copi10l pon o ..crclcio H· -sabscqüeol•. onenwio.-açlo dlleior;amcflljriiiJIWII. dispori oobR 
11 al1croçecs na leJislaçlo ln'bulinoc altbol<mi 1 polll~c:a ele aplaçlo dos 1~ 
ulina...,;ras ofiCIIIs ele !omcn111. 

I 3 • O Poder E."''"'" 'O publicari.IH tnnla diulp(ls o cncemmmiOele cadl 
~>i-... rclalllno mumodo da cxcc:uçto orçomcndno. 

f 4.0 Os pllnos C-- nacionais.lqiOftlis C IOiorilis ptC\iSIOO -
ConsiLIUiçlo scr1o elabMidos.., coasoninal com o pllno pluno11111l c·~ 
pelo Conpaso lllaonll. 

f 5.' A lei or;lmcfllirilonuol compoccnclesã: 

1- o orçamcnlo lisaol rd.....,.c - PodcnS di Unilo. seus fundos. ~c 
cnlidoclco da ldminiSII2ÇJo dueto c indirctl. i~ fundoç6cs iftSiihlidls 4.,..... 
das pelo poder pUIIIic:a; 

JJ - o orç::~~mcnto de: ln\"C:Slunento das empresas cm que a Unilo. dirett ou 
inchretamenlc. desenha 1 m~ioria do captai JO:ial com direito a \1010~ 

III- o orçamento da scgundade soc:ill. abrangendo Iodas os entidades c órJ'OS 
a ela vinculados. da adnunestr.~ç.So direta ou ind1reta. bem c:omo os fundos c funda· 
çiles tftSiituidos c monlodos pelo poder púb1icc. 
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§ 6.• O projeto de lei orçamenli:ril será acompanhado de demonstrativo rqio
nalizado dO efeito, sobre as rccciw c despesls. dec:orrenle de lsençOes. anistias. n> 
nrisslks. subsidios c benefiCias de: natureza financeira. tnbulárã. c c:reditfcia. 

§ 7.' Os orçamenros pmillos ao § 5.'. I e 11. desle anico. compatibilizadoo 
com o plano plurianual. ledo en~~e suas funç6cs'a de taluzir desipldlcles rlller· 
rcJiona•s. segundo cri1ério populacional. 

J 1.• A ki orçamcnti.rilanuall\Jo c:onteri dispositivo eslnlnbo i previdÕ di 
n:ccit1 e i fi:uçto da despesa. nJo se incluindo na proibiçAo a autorizaç:Jo ptra aber
""" de aódilOS suplemenllres e connaliÇio ele opençees de aódiro.lindl que por 
anrecipaçlo de r=ill. nos lem>oS da lei. 

§ 9.' Cabe i lei complemelllar. 
1- dispor sob~ o e-.rcicio finaacein>. a >iFncia- os pl'IZCIL a dlboraçlo e 1 

orpnizaçAo do plano plurianual. da lei de direuizcs orçamenlirils e da lei O!Çimen
tária anual~ 

n - estabelecer normas de zestSo fma.nceira e pltrimonial da administraçto 
direu e indireu. bem como co~ para 1 illstiluiçlo e funcionamenlo de lirndos. 

---·····-·······--------·-······ 
• Art. 71. Fic:ll inslilllido. DOS e.'<Cidcios lirwlc<i!IIS de 1994 e 1995, o Fundo Social 
de Emergérldl. com o objeli\'0 de soneamelllO lirwlc<iro da Fazenda Públic:ll Federal 
e de esllbilizaçio económica. cujos r=rrsos sor1o aplicados no c:usleio das lç6es dos 
sislemas de soúde e educaçJo. benef!Cios pmideociários e au.'<ilios assiSienciais de 
prestaçlo com~ inclusn"C liquidaçlo de possivo pmidencijrio. e outros JIIO' 
pmu de rele\'lnre imeresse econ6mico e social. 

PDrágrDfo IÍIIico. Ao Fundo criado por eSie anilO nJo se aplic:ll. no~ 
financ:eiJo de 199~. o disposto .. pane fillll do inciso n do § 9.' do lrt. 165 da 
Conslrtuiçlo. 

• Art. 71. lmepm o Fundo Social de Emerabcia: 
I ·o produto da ., t 1 ';tG do iJnposlo sobre ronda e provemos de qualquer 

lllhii<D incicleme DI fonle sobre papmentOC efduados. I qualquer lihllo. pela Unilo, 
inclusive suas auwquils elirndlçi!es; 

ll • I parcela do produto da an=daçlo do impoSlo sobre pt'Opriedade lerrito
rial nua!. do irnpoSlo sobre ronda e JIII"CCIU de qualquer IIOWft2a e do impoSlo 

IObre opc:lllÇGcs de mdiro. c:lmbio e -"'· ou relali\'OS n 111ulos ou \"Olores mobili· 
6rioo. decorm>1e das ahelllÇGcs preduzidas pela Med1da Pro>isória n • 419 c pelas 
Leis n.'s 1.1~7. U19c 1.11-ll.lodasde 21dejlncirode 199~. CSiendeftdo.se av;p.. 
cio da úllima dellnlt 31 dedclembco de 199S; 

III• 1 .-rce~a do produlo da arrecaibçJo resullanle da ciO\'IÇio da ali~ da 
Cllllllribuiçlo social sobre o lucro dos contribuintes a que se ~fere o § 1.' do an. 22 da 
Lei n. '1.212. de 24 de julho de 1991, 1 qual. nos ncrcicios financeiros de 1994 e 
1995. passo a ser de trinll por ceruo. 111111tidas as demais normas da La n • 1.619, de 
U de dezr:mbro de 1918; 

JV • vinte por cento do produto da an c : 1 daçto de todos os imposlos e contri· 
~ da Unilo • ...,..Uido o pmisto nos incisos 1. lle III; 

V • 1 parcela do prod1do da arrccacl:lçJo ela conln'bui~ de que 1n11 1 Lei 
Complementar o.• 1. de 1 de sc1cmbro de 1910. de>'lda pelos pessoas juridic:llsa que 
11: teCere o maso ~~deste •r:ttso .. a qual seA calculada. nos t'en:fc:ios fiunceiros de 
1994 c 1995. medilnlcuphc:açlod:laltquoca deSCICnlaceinco=~<simos porccmo 
10bre • reooill bruta opc:l'ltional como definida nalcJisiiiÇio do impoSlo sobre rendi 
c provemos de qualquer Dltur<D; 

VI • outras r=iw pm"ÚIIS cm lei cspecllic:ll. 
f 1.' Asaliquotlscaboscde c:ãl<ulopmiSIIS nos incisos III c V aplicar......, 

a pertir do primeiro dia do ml!s scpimc aos naventa dias posterioreS i promulpçlo 
desiiEmendl 
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§ 2.• As poJtdas de que ~mam .. inciscc Ln. me v-~ ....... -. 
clu da -de -de qualquer vincuJaçlo ... portiapaçlo o:>mliiUCicaol llllepl. 
Dloselheuplicallloodisposzo nosans. UI. D. U9. 212 e 239 da Conslillliçlo. 

§ J.• A pon:da de que 111110 o inciso IV Rri pmiamenle deduzida da bue de 
cói<Uio elas ,;""'~aç&os ou po~ """'itucionais pmuw oosa!U. J53.f5.•, 
J57.IL 151, n. 212 e 239 da CIWiituiçlo. 

f 4."0 clispoao no porismo anterior Dia ae aplico ... ........,. p-or ao 
ort. 159 da ConsliiUiçlo. 

I s.• A peRda dos rec:unoc pmvenicnles do imposto lebre propri'dede terri
IOrial rural e do illlpOS10 ~ renda e prDYOIIIOS de qualquer oanmza. clestioada 10 
Fundo Soc:ial de~ ... 1enno1 do illciao n _.,;.., n1o poderi.......ter: 

I· ,.,coao do impoo1o ..,..propriodadeterritorial rural. a oitema e seis illlà· 
JOIO dois d6cinaparCIOIIIO do_. do pllduto da IUI Iii •oçto; 

D • oo coso do impostO IObro renda e.,..,...,... de qualquer OOIUJ'CZI. a ciooo 
iotein>c Coeis cl6ciiDos par oeOIOdo _.do pllduto.da IUIImcodlç:lo. 

'Art. 73. Na iqUbçlp do Fllftilo Social de EDICiJÕ.CÍI nlo poderi..,. utilizlclo O 
insbumento prm110 oo ioeiso V do an. 59 da Conslituiçlo. 

1EC'a 1.94 
. --- .. -... -- ..... ---- ....... ------- .. --------.----.-----------------------.-.------ --~ 

MEDIDA PROVJSORIA N! 419, DE 28 DE JANEIRO 
DE 1994 • 

Dlq .. .. ,.. o bo- .. ,.. Opera· 
-do CridiU>, Cütbio • s_... oa tel.U. 
"" • Tlaúo. • Valorn lloblllhiee. • ~ 
GG&la• JtiOridlodu . 

...... ,. .... ______ , ____ , ____ ,,,,,_~-------------·--···----,-------
LEJ N~ 1.894, DE 21 DE JUNHO DE 1994 (•) 

Dut* 30brr o /mpo11o so"" ~ dr C'mlllb, Clmbw 
r Stturo. 011 t?lllln'as 11 Tilulm r Va/011'3 Mobllrdnos. r dd OIIITtlS 
P'O''idittC"HA. 

f•~o \lbn qut o Prestdmtt d1 República adolou a Medida Provisória n~ Sll. 
• 1994, que- o Cont:ra'W) NKionalaprovou, ~ eu, Humbeno Lucena. Prnscknle do 
Senado Federal, para CM. eFeile» do dtSJIOitO no parilararo único do an. 62 da Consti· 
mi,,:to Federal, promult:o a squinle Lei: 

A.n. I~ O lmPD'IO sobre OperK6a de Credito. Clmb1o ~ Squro. ou rdativu a 
. Ti i u~ e Valores Mobiliârios 5eri cobrado • aliquo11 mjxima de J ,$tJt (um ~ meio 
por «-nto) ao dia. sobr~ o valor da~ opera~ de crtcli1o ~ relativas a tilulos e valores 
mobiliãrios.. 

Pariarafo ilnico. O Poder Eurcu1ivo, o~ os limites máximos frudos nt5· 
1e ani&o. pode:ri aherar as aliquolas do imposao tendo em Yiaa os objet:ivos das politi· 
ca~ monr~iria e fiSCII. 

An. 2!' Considera·se valor da operaçlo: 
I - nas operacões de crédito. o valor do principal que consritua o objeto di obri· 

&&c.'io. ou sua eoloado i di~c;io do inaereuado; 
li - nas operacões relalins .a titules e valores mobiliirios: 

cr) o valor de &Quisido. reSJate. cessio ou repaa:uaçlo; 
b) o valor do pipmenlo para aliquidaçlo das operacOes referidas'rCI'&Iinea antr. 

rior. quando inferior a 95'11 (ftO\Ienta t cinco por cemo)do valor inicial'cb ~o • 
.,.pr<:uo<,.,._i....,....e,emquaniidadedeUnidadef'ISCIIdeRerem.da,.._UFIRdiária. 
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t I~· Serio acrescidm ao valor do resp1e ou ~ ~. citutoJ c qJores rnobilij .. 
rio< 01 rendimeftiOI periódicol recebidos pelo aplicodor ou Ç<dcnle d.,.... o pcriodo 
da _,açlo, atualizadOI pela ..naçio acumulada da UF1R diiria .O pcrioilo. 

J i! O disposto no lnciso 11. alinea 11. aplia·R. incluSive. U ~.de finan. 
~-iamcn1o realizadas cm &oliH de valorü. de mercadorias. de fu1urc» e ~

An. 3~ Slo contribuima do impos~o: 
I - • tom· li a a ele crtdito. aa hipólele Plftirq ao an. ·r. iDdlo I;; 
I!-m ~rt1lta *: títu&os e valores mobiliúias e os ticulara de IJ'5 ~eu n.. 

nancaru. na hipótese prnw_stl ao an. ~. iiKiso 11. alínea r. 
111 - .. inslituiç6es finaac.ita e demais insritulç6a autorizadas • ruilcioaar pe

lo lluco Catral do Bruil, aa lup6tCIC poewista no an. 2!, inciso 11 • .- b. 
An. 4! o inlpoao de que trata o an. ~. incilo n. aUnea •• será cxdWdo da .. 

se * dlcu&o elo imposao de reada iDcidente sobre o rcndimenco de oper ; 5 e r com lku-. 
""·. !""""' mobiliirios, cxcctuada .. apticoc6cs a que .. .., ... o • ·~ do an. 21 da 
Ui •. 1.313, de JO de da<mbro de 1991. 

An. 5~ O 1-o IObrc Opcrac6es de C-o. Cllllbio e s..-, ou rdatMo a 
Tltub c Valo<es Mobiliirios- IOF, inâdcmclobrc opc1 ç6-ode ciJDbio ..... -
do t O::"UCCI de 25'fo (rillle e cm= por cento) IObrc o valor de liquidaçlo da_.. 
cloc:amt.... 

Puqraro único. O Poc1et Exocutivo podcri reduzir e restabelecer a aliquota r .... 
da nate aniao, tmdo cm vista 01 olljctiv01 da1 politicas moneWia, cambial e f-'-

An. 6~ Slocoatribuinta do IOF islcidentelobrc opcraç6'1 de ciJDbio ao_,... 
dofa ou w--da'ora da moeda tsUD&eirll na operado refen:ote a trasssfertnda flDaD. 
ccira .,.... ou elo exterior. ra~e. 

ParQraro 1IDico. AJ ioltk..-. autorizadas a _... em ciJDbio alo ,..._.. 
wis pela retcoçlo e recolbimalto do imposto. 

An. 7~ O Poder Executivo ,...lamcntJ!á o dispasto nesta Lei. 
An. r F"ICOIII coavaHdados .. 0101 pnticados C0D1 base DO Medida Provil6ria 

11! 47, de Z9 de abril de 19M. 

An. r. Exta Lei ................. data de ... publícaçlo. 

Ati. 10. F1<11m revopdol o an. 11 da Lei n! 1.011. de 31 de outubro de 1990. c. 
em lelaclo .., i-o de que t- e11a Lei, as iiCac6<l poewistas .., an. 1f da Lei 
n! I.JIJ, de 2J de dezembro de 1991, no 1 2~ do an. 21 da Ui n~ 1.313, de 1991, e 
no an. 16 da Lei .~ 1.661. de 25 de junho de 199:1. 

Senado Federal. <III 21 de junho de 199f: 17l! da 1ndepcndfoci&e1W da R<!'Ública. 

HoMbmo '--

LEI N! 1.147, DE 23 DE JANEIRO DE 1994 (•) 

Dúp6< sotn o ImpOsto soiWr o l+opri«/oth »mtori<rl R•rol 
- ITR ~ dd outros providlrteiiD. 

O Presidente da República, 

faço saber que o Concresso Nacional à«ret:a e eu sanciono a seauilne Lei: 
An. I! O lmposto sobre a Propriedadt Terri1orial Rural - JTR tem como fato 

aerador a propri ;~~.o domínio útil ou a posse de imóvel por n11urua. cm 1~ de ja
neiro de cada exercicio. localizado fora da zona urbanl do munidpio. 

Art. ~ O contribuinte do imJIOSio é o proprielirio de im6vel rural. o titular de 
seu domínio útil ou o seu possuidor. 1 qua&quer cftulo. 

An. J! A base de ákulo do imJIOSio é o Valo< da Tma Nua - VTN. apurado 
no dia 31 de dcmDbro do cxcrdcio anterior. 

I J~ O VTN é o valor do imóvel. exciuido o valor dos.squintes bens incorpora
dos 10 imóvel: 

I - Construç6e5, inscalaç6cs-.e benfeitoria; 
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11 - Culturas permanentes e temponrias: 
III - Pasrqms cullivadas e melhorada: 
IV - Flor<stas plaJÍ!ados. 
I 2~ O Valor da Terra Nua minimo - VTNm por heaare. (lUdo pela Seerdaria 

da Receita federal ouvido o Ministêrio da Aaric:ultura, do Abastecimento ~ da Refor~ 
ma AJrâria, em conjunto com u Secrecarias de Aaricullura dos Estados respectivos, 
1d como bale lnantamento de preços do hca:are da lena nua, para os divcnos tipos 
de ECrra Wstcm:a DO Municipio. 

I J! O VTN acoilo rer41 con..nido em quantidade de U!Udaclo F"ISCOI de Rerertn
cia- UFJR peio valor desta no mb ck jucirodo es.erOcioda oc:orrfnàa do rato aerador. 

I 4! A aaroridade adminill:ratiYa co.,pes:ente poderi. rever, c:om base em iludo 
tbico emicido par entidades. de reconhec:uia capacitac;io técnica ou profw.ional devi-
damefttc habilitado, o Valor da Terra Nua mínimo - "'TNm, que vier a ser questioftl
do pdo conuibuilft. 

An. 4! Para m efeitm desta Lei considera-te: 
1 - área apt"oveitávd, a que ror passivd de explo<oçio 1picola, peeuúia, Jflll

jeíra, aqüicola oa llorcst1l, exduidas u ,,..,, 
a) CKUpadas por benfeitoriu Uteis t necessárias; 
bl de preservaçio permanetne, de reservo l<pl, de int....,.. ecol6si<o pora 1 pro

teciO dos ecossistema e as reflorestadas com esKnc:iu nativas ou c:xóôcas; 
d. compr'O\'adarneA.te imprestãveil para qualquer exptoraçio apk:ola, pecuúia, 

aranjeira. aqüicola ou florestal: 
IJ - úea efttivammte utilizada: 
Q( plantado com pt"Odutos vq<lm • 1 de postqens planudu: 
bl 1 de postqeos 1111urm, observado o lndi<:c de lolaçio por ZD!II de peeuúia 

fiXado pdo Poder Executivo: 
C') a de e:xplorac:lo exuativa.. observados o índice de rmdimento por produto, fJU· 

do pdo Poder E.xmllivo, e a lqislaçio ombic:mal: 
d) a de np~oract" de atividadt aranjeira c- aqüicol&: 
., sob processos ticDicos de rormoç~o"" recuperaçlo de--
Paràararo linic:o. o percantlllde ·~ efetjvo da ma aproveítivd t ealc:ula

do pda n:laç:io eaue a ira efetivamane util.ízacll e a ira. aprowittvel toW do im6Yel. 

An. 3!' Para 11~ do vakw do ITR. aplicar«·• sobr~ a baH' .X d.!culo a 
aliquCM:a corrtipondmte ao JWrc:mtual ck utilizaçlo efetin da irn aprovtitivcl do 
imc.Wcl rural C'Oftliderado o tamanho da propritoclack medido em hmlrf' ~ u desituaJ.. 
cladel rqiGnaU.. de KOI'do com as tal:telu l. JJ e m. c:o~Winla do Anexo I. 

I 1 '! Para o~Mençio da aliquoca scra observada a iocaliz.açlo do imóvel confor· 
me descrito abano: 

I - lkbcla I - todcM 01 ~unicipios., n.ceto os enquadrado~ nos âacisos 11 c- III; 
11 - làbda 11 - os municipios lociP<ados no Polisono du Secu • Amaz6ni1 

Oriem.al assim determinado em lei: 
___ _111 - llilbela III -os municipios localizados na A.maz6nia Ocidernal t no Pama· 

nal Mato-arouense. auim drt:crminado em lcí. 
I 2! No caso de imõwd rural situado em mais de um muníe'ipio. o rnqWidrameD· 

10 seri o que resulte em mmor tribulaçio. 

f l~ O imóvtl rural que aprftefttar percentual de utiliuçio efewiva da irea apro
veilivd iaual ou inferior 1 30'1. «trinta por cenlo) 1eri: a aliquoca c:alr:u1ada. na forma 
deste aniao, mullipliada por dois.. nos secundo ano conseanivo e sq:uiutes em que 
ocorrer o faao. · 

f .C!' Ressal~ado o dispos.to no an. 13. nlo seri11dmitida qualquer rcduçlo do va
lor do imposto apurado de eonformidack com este aniJO. · 

An. 6~ O lancamento do JTR serã efetuado dt oficio. podendo. altrrnatinmc:n. 
1e. ~erem uülizaCas as modalidadei com base em dedaraçto ou por homotosaçto. 

An. 7! Param efeitCK do t •!. do an. 153 da Conuituiçto Federal. slo conside
raciaJ pequenas &lebu os imôveü ruraii de *rca i1ual ou inferior a.: 

1·- 2! ha. m klcalizados nos municipios ~nquadrados na Tabela J; 

li - 40 ha. os loc:alizados nos municipios enquadrados no PotiJono das Secas e 
Amazónia Oriental. anim dnermmado em lei; 
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III - 80 ha, os kxaliz.ados nos municipios enquadrados na Amazónia Ocidental 
e no Pantanal Mato-1rouense, assim determinlldo em ~-

An. ~~ SJo isentos do impos1o ~ im6\lcis rurais oriundos de procramato de refor
ma alflli.ria, caracterizados pdu au1oridades competentes como as.sc:nlamauos. quan
do explorados pelos assentados sob a forma de associaçlo ou de cooperativa de ~odu
ç.lo se a fraçlo ideal por família asseruada nlo ultrapassar os limites estabelecidos nos 
incisOs I a JU do an. 7!, e desàe que aqueles nio possuam outro imóvel. 

An. 9!' Ê iserno do imposto o imóvel rural ou conjun1o di imcWeis rurais, de 
ira inferior aos limites cstabe~ nos incisos de 1 a IJl do an. 7~. desde que seu 
proprietirio. titUlar de dominio útil ou possuidor a qualquer litulo nlo possua imóvel 
urbano e o explore só ou com sUa famllia. admitida a ajuda everuual de terceiros. 

An. 10. Considenr-se4 explorado, pua os efeitos elos aru. 7~. I~ e ~, o imó
vel rural que tenha no minimo 30'rt (lrinu por cesuo) de utiüzaçto da ãre:a aprovehivd. 

Art.. 11. Si<" isentas do impoito u Ueas: 
I- de preiervaçio permanente e de reserva iepl. previstas na Lei n! .C.771, de 

1965, com a no\·a. reõaçlo dada pela Lei n~ 7 .103, de 1919; 
li - de intereuc ecolólico para a ptoteçlo dos ecouislemas, assim declarados 

por a1o do ôrPo compeu:ru.e - federal ou estadual - e que ampliam u restriç6es 
de uio previsw no inciso anterior: 

111 - reflorestadas cora ess&lcias rwivas. 

An. 12. O ITR contínuari devido pelo proprietário. depois ela autorita<lo do de· 
cmo de dcsapropriaçlo publicado. enquanto nio transferida a propriedade, salvo se 
houver imiss.io previa na posse. 

An. 13. N., casoo de calomidade pública decretada pelo Poder Pllbtico, de que 
resulte frustrado de safru ou destruiçlo ele pastO$, o Ministro da Fazenda determina· 
rí. que seja aplicada reduçio de até IOO'r. (cem por cerno) no valor do imposto, para 
os imóveis que. comprovadamerue, estejam situados na lli.rea de ocordDcia dacalan1icladc. 

An. 1•. O valor do imposto. apurado em UFIR. poderá ser pqo em até 6 (seis) 
Quotu icuais. mensaís e suceu.iVas, em daiu éle vencimento a serem fiudas pela Secre
taria da Receita Federal. 

I ~~ Nenhuma quota será inferior a 50 (cinqüema) UFIR e o impostO de valor m
rerior a 100 (cem) UFIR será pqo de uma só ...... 

I 2~ Ê facultado ao contnõuinte antecipar. total ou parcialmente. o papmemo 
das quotas. 

I 3!' O '·alor em moeda tortctllt nacional de- cada quoca Krá determinado median
te 1 multiphcac:lo do scv valor. f:'lpresso em quanudade de- UflR. pelo "alor desla 
no mõ do demo pq:amm1o. · 

Ati. 15. O Cadauro F15t:al de' lmóvt'is RuraiJo- CArJR. da SRF. seri formado 
com base nb informa~6n forn«idas pelos C'Ontrittluntl!'. obriJado!> • arrnernar a [)c-. 
darat;io de lnformaçoes do ITR. nos. prazos fL,ado~ pela Seaet:ana cb Receita Federal. 

Parãtrafo Unic:o. O dnmembrarMnto. an6.a~;~o. alienaçlo ou suc:essio ~ 
1110/"IU. cSt irem paraais ou totais. de lmó\'eis rura11, de-vtrlo ser informadoto à SR.F 
no prazo mi.\imo de 60 (t.Osenla) dial. a axuar de sua ertti"Yaç~o. 

An. 16. A faha dC' apresnnaçlo da declarado rderida no anir.o anrerior ou sua 
apres.en1~cio fora du rrazo fi~~clo sujeitarão contribuinte • multa de 1111 (um por cen-
1~) ao mn ou f~ad1o sobrt o tm~to de\1do ou como st de\·ido fosse. ~m prejuizef 
da mulla e do~ Juro!> de mora pela falta ou insurtci~nCia de rec:olh.imnno do ampcm:o 
OU QUOII. 

Art. 17. Nla :~oe ar!icam na formacla do CAFIR o~ duposlh\IO!i da lei n~ s:w. 
de 1: de delembro de 1972. 

Art. 1&. No!t casos de .,missão de dec:laracão ou informac:io, bem assim de suba
\aliacio ou incorr~o dos \'alores declaradO!t rx>r parle do contribuinle, a SRF pr~
derà i determ1nacão e ao lançamen1o do JTR com bas,e em dado~ de que dispuser. 

Arl. 19. A notifi.:-açio do lançamento far·se-i no a1o da en1reaa da Dec:laraçio 
de lnformaçõe~ do ITR. ou por via rema\, com pro\' ii dt r~ebimento. ou por edital. 
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Parãsrdo Urtico. Far-st'-i notif.açio por edital. quando for desconhecido ou in
certo o endereço do contribumtc ou quando este~ eneon1rar ausen1c no ex1erior, ou. 
ainda, se for impratieílvel a notifrcaçlo pelos outros m~os lepis. 

An. 20. Nos casos de lançamento de oficio nas hipótM abaixo. sobre a totalida
de ou direrença do ímpos1o serio apliead:u as secuintes multas; 

I - de IOOiflt (cem J)Õr cento), nos casos de falta dC" declarado e nos de declara-'"'o incuta. e:ccetuada a hipótese- do inciso squinte: 
U - de 300'Tt (trezesnos por tento). nos casos de evidente intuito de fraude, defi

nidos nos ans. 71, 72 c 73 cb Lei a~ •.SOl, de 30 de novembro de 1964, indq)c:ndcm.e-
mente de outras penalidade$ administrativas ou. criminais cabivcis. · 

An. 21. A concesslo de incentiwos fiscais e de crédito rural,-em todas as suas mo-
dalidades. bem assim a constituido das respectivas conuapanidu ou pranlia.s, fiam 
condicionadu t comprovado do recolhimento do imposto. relativo ao im6\.-el rural 
objcto do inc:entivo ou rmanciamCDto e referente aos últimos 5 (cinco) eurcicios .. rn
salvados os asos comprovacbmmtc' pendentes de decido administflltiva CJ judicial. 

Art. 22. Até ulterior disposiçlo letal. o tamanho do módulo rtSal. por munici· 
pio, utilizado. permanea:ri raxo. para 05 demais fins. 

An. 23. É tr~~nsferida para o Instituto Nacional de Colonizaçjo e Reforma Aar:i· 
ria - INCRA a administraçio e cobrança. da Tua de Serviços Cadastrais. de qge tra· 
ta o an. !li~ do Decre~o-lei n~ ''. de li de novembro de 1966, com as alteraçlles do 
an. 2~ da Lei n! 6.7.&6, de lO dt dezembro de 1979, e do Deaelo-lei n~ 1.989. de 28 
de dezembro de 1912. 

Par&1rafo único. Compete ao INCRA a apur;~c;Jo, inscric:io e cobranc;a da Divi· 
da Ativa. relativamente à Tua de Serviços Caãastrais.. 

A.rt. 2•. A c:ompeclncia de admin.istraçt.o das se,uintes retritas. atualmentt arre· 
tadadas pela Sec:retaria da Receita Federal por r orça cio an. I~ (b Lei n!' 8.022. de 
12 ck abril de 1990, cessará em 31 ck dezembro de 1996: 

1 - Contribuic;lo Sindical Rural. devida i Confederaçio Naciona: da A&ricuhu· 
ra - CNA e ã Confederar;Jo Nacional dos Trabalhad<Jres na Aaricultura - CONTAG. 
dt' acordo com o art. •! do Decres:o-lei n! l. 166. de 15 de abril de 1971. e an. SSO da 
Consolída<io dti Leis do Trobalbo - CLT; 

11 - Contribuiçto ao Serviço Nacional de Aprmdiza,em Rural - SENAR. ):te· 

'-'ista no item VU do an. 3! da Lei n~ 1.31$, de 23 de dezembro de 1991. 

An. 25. Nio serto rqistrados em canório quaisquer ne1ócios. operações ou tran· 
sa,;bt:s. de imOveis rurais, sem a comprovac;:io de qul1açto do ITR atraves do DARF 
ou oblicia por certidio nqaliva ex.pedióa pela SRF. 

Pariardo único. Serlo resronsabiliudos como lertriros m, 1dquiren1es. \abt'1i6H. 
escrivles e demail serven1uirios de ofício que, por omissl~'. resis1rarem im6vas rurais 
sem observarem o dispoao neste llliJO. 

An. 26. Esta Lei anra em v:iaof nl. dali de sua pÜhticac:lo. 

Bradlia. 11 de janeiro de 1994: 173~ da Jndepend!ncia c J06~ da República. 

)TA.MA.J. FUNM 
Fvnando Hennqut Cordoso 
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ANEXO! 

TABELAI· GERAL 

TAMANHO UTILIZA ÁO EFETIVA DA ÁREA APROVEITÁVEL .. 
HECfARES >lO >65al0 >SOa6S >30a50 0.30 

AltlS O.Ol 0.04 0.01 .... 0.20 

l5a30 0.03 0.06 O,ll O.lD 0,30 

50 a 100 o.os 0.10 O .lO 0.3S 0.30 

100 .. zso 0.07 .. ., 0,30 0.50 0.70 

l50. 300 0.10 0.20 o ... 0.70 1.00 

soo. lCO) 0.15 0.30 uo • 1.00 .... 
1000 alOOO 0.20 .... 0.10 1.35 1.90 
lOOO. 3000 D.l5 0.30 1.00 1.70 2 ... 
3000.3000 D.30 0.60 1.20 l,OS z.tO 
3000. 10000 0.3S 0.10 .... 2. .. ,, .. 
uxma uooo o ... 0.10 1.60 2.7S ).90 

Acima de J50CO o.cs 090 1.10 liS .,. 
TABELA II:MUNidPIOSDOPOUOONODASECAEDAAMAZONiAOJUENTAL 

TAMANHO ;:-;:;: I EFETIVA DA ÁREA 

HECTAJtES >lO >oU aiO >SOaM > 30a30 

IAtt .. o:m 0,04 0,01 o. a• 
r ..... o:m 1.06 O.ll D.20 
r10a160 o:..- 10 0.20 o. 
r160a..O -.. 07 0.30 o. 
r..oaiOO 0.10 10 0,40 o; 
riOO. 1600 -.._-,- o. 10 0.60 
ra600a DOO li3il o ... O.JO 
·I:JOOaoiiOO 0.2S o.so 1.00 .10 
r ......... 0.60 1.20 
rooooal6000 ~ .... 
ra6000a24000 --.... - .... 
r ....... de24000 ~ •.• , 1.10 

TABELA III: MUNidPIOS DA AMAZONIA OCIDENTAL 
E DO PANTANAL MATO-GROSSENSE E 

SUL· MATO-GROSSENSE 

... 
O alO 
0.: 10 

10 

I. 

TAMANHO UTILIZA<ÃO EFETIVA DA ÁREA APROVEITÁVEL .. 

HECTARES >III >6Sal0 >SOa6S >ln a 50 O a 30 

AttiO O.Gl 0.04 O.CII 0.14 0.20 

lO a 160 O.Ol 0,06 0.12 0.20 0.30 

160 allO o,os 0.10 O.lD O.JS o.so 

320aD 0.07 O. IS 0.30 o.so o;ro 

100. 1600 0.10 0.20 0.40 0,10 1,00 

lfiOO a 3200 O. IS 0.30 0.60 1.00 .... 
3200. 6&00 O.lO 0,40 0.10 1,:u 1.90 

6400.9600 . 0.2S 0.50 1,00 1.10 2.40 

9600 a 16000 0.30 0.60 1.20 2.0> 2.90 

16000 • 32000 0,35 0.70 1 ... 2.40 3.40 

32QOOa410l) 0.40 0.10 .... l.7S 3,90 

Acima: de 41000 04~ 0.90 1.10 l.IS •.so 
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Are.,._ !al.rintndl.,.,.dltl ••• ~. 
S.... folllllnL li dt ,...o dlt lt94, Jn- da ~--e IOP .. - :'tfQapi ~ · t• Va-~ •am:XiD•~ 

(IX>U 21.0U4) 

LEI N? 7.689, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988 (*) 

lrutitui· C'Oillf'ibui)6o $0CiDI sob" o hll:ro das pesstNU jllridiats. 
r dd ouris providindas. 

Faço saber que o Presidente 4a RepUblica adotou a Medida Provisória n~ 22. de 
6 de dezembro de 1918. que o Cona:rcsso Nacional aprovou. e eu. Humberto Luc:ezaa. 
Presidente do Senado fedctal. para os deitas do disposto no parãarafo único do an. 
62. ela Constitui;lo Federal. promulao a sepintc Lei: 

An. l! Fica institutda contnõuiçio social sobre o Juc:ro das pessoas. juridicas. ctes. 
tinada ao financiamento da squridade social. 

Art. 2~ A base ft Qlculo da c:oru:ribuiçlo é o valor do resultado do rxercicio. an .. 
ces ela provisio para o lmpcmo sobre a Renda. 

f 1! Para efeito do dispost:o neste aniso: 
•) lef'á considerado o multado do período-base encerrado em 31 de dezembro 

de cada ano: 
b) no caso de incorporaçio. rus.lo. tisio ou mccrrame11to de atividades. a base 

ele cálculo é o resultado IJ)Urado no respectivo balanço: 
<l o resultado do periodo-basc:, liPUrado com obocrvillcia da lqislaçio comercial. 

será ajustado pela: 
I - ar.l'ç:lo do resultado nqativo da avaliaçlo de iavestimenlos pdo valor dC' pa· 

trimónio liquido; 
2 - adiçio do valor de reserva de rnvaJiaç:lo, baixado durante o periódo-base, 

cuja contrapartida do tenha sido compuwta no resultado 4o perioóo-bue; 
J - odiçlo do ""lor das provisó<s nio d<dutiveis da d<lerminaçio do lucro real, 

nmo 1 proYislo para o imposto de renda; 
" - excludo do resuhado positivo da avaliaçlo de investimen1os pelo valor ~ 

potrimõnio líquido: 

S - ncluslo dos Juam f dividmdos derivado$ de inwes1imernos anliadO'- prlo 
cus1o de aquistçlo. qur tenham s1do computados; tomo recc~ta; 

6 - ncludo do va&or. corntWSG monflariamnne. da.~; pr~ adicionada n.a 
forma do i1nn 3. que tenham sic:.J bai•adu no curso de per indo--base. 

• A'-• ,._~_.,._Lrt•'"I.IU .• I:tltnnl*lf!fiiO 

I 2!' No ca~ ~f p:uoa jurldica desobrif&da de ncruu.rar;ltt cont.6bil, a base de 
ciku&c. da conmj;,uu:lo correspondn'i a 1~ (dez por cmiO) da recata bruta auferi· 
da no periodo dt 1 ~ de ].lneiro a 31 ôe dezembro de ada ano. ressalvado o di5poRo 
na alínea b do pariarafo anterior. 

An. 3~ A aliqUCKa da contribuido t de Jatr. (dez por ctnto). • A,.,.,.~,..,... Lf't -~ 7,1U. t#t ,H t#t CWIIIbrro * lfl9 

Paricraro ünico. No nercicio de 1919, as instituiçôeos refericW no an. 1~ do [)e. 
cmg..ki n~ 2.,.26. de 7 de abril de 1911, pap.rio 1 conuibuiçto a aliquota de 12'It (do
ze por cento). 

An. 4~ SlCio contribuintes as pessoas juridicas domiciliada$ no Pais. c as qUC' lha 
slo cquiparadH peta lqiilaçio 1ribu1tria. 

An. S~ A contribuido social seri convmida em nUmero de ObriJaçôo do Tesou. 
ro Nacional - OTN. mediante 1 CÜ\isia de seu ,·ator cm cruzados pelo valor de uma 
OTN. viaente no mb ck encerramento do periodo--bue de suaapuraç.io. 

I I~ A tontribuiçl.o Kri paJI cm 6 (seis) prutaç6cs mensais iruais e comeculi\·as. 
expreu.H em nümero de OTN, -venci\'Cis no ül:imo dia úlil de abril a setembro de ca· 
da exercicio financeiro. 
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12~ No caso do an. 2~. f 1~. alínea b. a contribuiç1o social deveri ser pa1a att 
o ~ltimo dil Util do mCs subseqUernc: ao da incorporaçio. fudo, mio ou eoccnaJDCDoo 
to de atividadcs. 

f 3~ Os valores da eontribuiç:Jo IOC'ial e de cada parr:ela scrto expressos em núme
ro de OTN atê a 2~ (seaunda) casa decimal quando feS\I.Jtatem frac:íonàrios, abandoo 
nando--~ u demais. 

f o&~ Nenhuma parcela, e:leCIO parcela Uniça, seri. infui;:;r :o valor de 10 (dez) OTN. 
1 !~ O valor em cruzados de cada parc:tla será det:mninado mediante a multiplica .. 

çlodescu .-.eq>n:UOcmnw.cr;;'deOTN,pdo.-daOTN oom&descu-. 

An. 6~ A adminisu-açto e rlSCIJizaçlo da· comribuiçlo JOàal de que uau. eaa 
Lei compete • Secretaria da Recâta Federal. 

PaJ"i&rafo ünico. "Aplicam .. se l conuibu~lo social. DO qu.: couber, u di•r ";611 
da l<ai~ do Imposto sobre a Rmda ,.r.,..tes i admitlistroçio, ao lançamauo, i 
comt~ha. i cobrança, is penalidades, is pramiu c ao procaoo ldministraú>o. 

An. ?. Os ófllos da Sccrerlria da lta:eiut Fcdenl cnviarlo is Proc:urodoriu da 
fazenda Nacional o. demonstrativcx de cWbitos da contribuiçio de que trata caa Lei, 
para rms de apura;lo e iascriçlo cm Divida Ariva ~-UDilo. 

I I! Os clibitol de que trata.,.. anqo poderio, 1<111 prejulzo da respectiva liqui
dez t cenaa. ser inscrilos em Dmda Ati'ft pdo valor apresso em OTN. 

t ~ far-w4 a coaverslo elo d&ico na forma preYilta DO ~àpafo anterior com 
base no valor da OTN no mâ de ltU venc:i.mcmo. r 

An. I! A cotHribuiclo IOcial senl dnida a panir do resubado apurado no paio. 
dcHwo a--., 31 de-de 1!111. 

An. r. F"ICOIII mantida u comribuicoles previltas na lqislaçlo cm viaor,
ta sobre a foiM ele l&l:irios e a de que tma o Decr~o-Jei a! 1.940, de 25 de maio de 
19il. t altcraç6a posr:aiora. iDcidaNe ~ o fanuamcn.•o das tmPf'CA'.t com fUJida.. 
mcnto ao art. lfl, I, da Constituiçlo Fcdenl. 

An. 10. A panir do ..acicio rmanc<iro de 1919, as pmou juriclicas _..., o 
Imposto sotn a Renda à aliq-. de 30'1'1 (trinta por cento) IIObrt o luao real ou ar· 
bicrado, apurado eso cottfomtidade CQIII a ~ tribuúria. stm prejuizo do acficio. 
DOI de que uatam oa ans. I! c 2! do Da:rct.,.lci n~ 2.462. de 30 de ...,..o de 19U. 

An. 11. Em rdoclo - 11101 pradores ocorridol aure I! de janeiro e 31 de clc
umbro de 1919. ra aberada pua O.lS"' (trinta e cinco ceruésimos por muo) a ati
q-. de que uatamoo iltn5 11, III e V do ar< I! do Da:rctOolci n! 2."''· de 29 de ja. 
nbo de 19U, cam a raloçlo dada pt1o Da:rctl)olci n! 2 . .,.9, de 21 de julho de 19U. 

An. 12. Esta Lei entra em vi1or na data de sua publicaçlo. 
- - - --· 

An. 13. Revogam-se as disposições em contririo. 

295 

Senado Federal, em IS de dezembro de 1988; 167~ da Independência e 100~ da 
República. 

LEI COMPLEMENTAR N' 'l - DE 'l 
DE SErEKIIRO DE 19'70 

Institui o Programa. lU lntegra.çclo 
Soda.!, e d4 outra..s prollidincúu 

O Presidente da. RepúbUca 

Faço saber que o Congresso Nact;,. 
nal decreta e em sanciono a seguinte 
Lei Complementar: 

Art. 19 E' tnstituido, na forma pre. 
vista nesta Lei, o Programa de Inte-
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graçio Social, destinado a prcm~er prejulzo do direito de utlllzaçlo dos 
a integraçAo do emprecado. na Vida e Incentivos fiscais previstos na leJiS-
no desenvolVimento das emprtsu. · iaçAo em Vigor e calculada com base 

I 19 Para os fins desta Lei, entm. 
de..se ,por emprba ·a pe110a juridlca, 
nqs t!rmOIS da leclslaçio do Imp6ào 
de Renda, e por emprecado todo 
aqu!le assim defl.nldo pela ler'.slaçlo 
trabalhista. 

I 29 A participação dos trabalhado
res avulsos, assim definidos 01 que 
prestam serViços a dlvei'I&S emp«. 
sas, sem relaçio empreptlcia, no 
Programa de Integração SOC'al. far-
se.á ··nos térmos do Regulamento a 
ser baixado, de acOrdo com o artl;to 
ll desta Lei. 

Art. 2° o Programa de que t:ata o 
artigo anterior será executado me
ciíante Fundo de Partlctpaçio, consti
tuído por depósitos efetuados pel:!.s 
empresas na Caixa Económica 1''e
dera1. 

Parágrafo único. A Caixa Económi
ca Federal poderá celebrar conv~rtos 
com estabelecimentos da r!de bancá
ria nacional, para o fim de receber os 
depósitos a que se refere bte ar
tigo. 

Art. ~ o Fundo de Particlpaçio 
será constltuido por duas parc:e.las: 

cz> a primeira, mediante dedur,lo do 
ImpOsto de Renda deVido, na forma. 
estabelecida no 1 19, dbte artigo, pro. 
cesando..ae o seu recoJhtmento ao 

FUndo juntamente com o pagamento 
do ImpOsto de Renda; 

bl a segunda, com recursos próprios 
da emprba, calculados com base D:l 
laturamento, como segue: 

ll no exerc!cio de 1971, 0,15%; 
2) no exercido de 1972, 0,25%; 
3> no exerc!ci~ de 1873, 0,40'lfo; 
4> no exercido cie mt e subs!:

qüentes, 0.50%. 

t 19 A dedução a que se retere a 
alinea cz . dbte artigo será feita sc:n 

no valor do Impósto de Renda de. 
vtdo, ll&!' ~tes proporçbes: · 

cz > no exerclcio de 1971 •••• 
bl no exercicio de 1872 .... 
c> no exercido de 1973 e .sub-

seq,iientes •............. 

I 2" As lnstituiç6e& financeiras. a:>
cied&des seguradoras e outras empr!. 
sas que nio realizam ope~ç6es de 
vendas ae mercadorias partieiparào 
do Programa de lntegraçAo Soc:tal 
com uma contrlbuic;lo ao FUndo dto 
Participação de recursos próprios ae 
valor id!ntico do que fOr apur&llo r.a 
forma do ~á.ira!o anterior. 

I 39 As emprtsas que· a tftuloVje 
Incentivos fiscais esteJam isentas. ))u 
venham a ser isentadas, do pai'&m~::J
to do Impõsto de Renda, contri!:>uir.\o 
para o Fundo de Participação, na base 
de cálculo como s~ aquéle tributo 1 cs. 
se deVido, obedecidas as percer.tagens 
previstas neste artigo. 

I 49 As entidades de fins nie lu. 
cratlvos. que tenham empregados as. 
sim· definidos pela Legislaçáo Traba
lhiSta,. contrtbuirio para ·o FUndo na 
forma da lei. 

I 59 A Caixa EconOmica Federal re. 
solverá os casos omissos, de ac6rC:o 
com os critt!rlos fixados p~lo ConseL'lo 
Mcnetlirlo Nacional. 

Art. ~· O Conselho Mone~rio Na. 
ciona.l po:lerá alterar. até cinquentJ. 
por cento • so~;. 1, para mais ou para 
menos, os percentuaiS d~ c:mtribuicão 
de que trata o t 29 do artigo 3•. ttn:1o 
em vtsta a proporc!on&llda::!e das c:m. 
trlbulçães. 

Art. 5" 1\ Caixa Económica Fede:'lll 
emitirá, cm nome de cada emprega
QO, uma Caderneta de Pat ticipac;io -
Programa de Integração SOcial 
movlmentável na forma dos artigos 
89 e 89 desta Lei. · 
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Art. 11~< A efetl~o dos depós!te& 
no Fundo c!oftespondente à contribui. 
çáo referida na alínea 11 do artigo s• 
sera processada mensalmente a partir 
de 19 de juUlo de 1971. 

Parágrafo único. A contrtbut~'\o 
de julho será calcUlada com bue no 
f&turammto de janeiro: a de artosto, 
t:om baR no faturamento de feve
reirO; e assim sucessivamente. 

Art. 7t A particll)&Çlo de empre
p.clo :10 P'lmdo far-se-á meat&ntc 
<lepós:tos efetuados em contu !.::di• 
viduais a'bert&S em nome de cada 
emj:)regado, obedecidos os s:ru ntes 
crit&!011: 

c) 50% cc:'.nqQenta por cento) do 
valer t.~tinado ao ~elo s!:i divi
dido em ~tes proporcionais ao 
montante de salirios :erebidCI.!I no 
periodo; 

b> os 50% cctnqüent& por centel 
restantEs serão di't'idldCI.!I em partes 
prc·porc!~na!s aos qülnqüen!Os de 
serviços prestados pelo emprerado. 

f '/' Para os fins dêste artigo, a 
_gJ.ll(a EcDnõm1ca. Fxleral. com ba.· 
se nas informações fcrnecidas . pelas 
emprêl.as. no prazo de 180 <cento e 
olt~nta.J di3.s. contados ela publica.· 
ção desta L~l. org&n!zari. um C&da.s
tro-Gerat dos pa.rttcipantes do FUn
do, na forma. que f6r estabelecida. em 
regulamento 

I !':.A omiss§o dolosa de .nome de 
empregado entr·e os particips.ntes do 
FUndo suje!tará a empresa a mui!.&. 
em bmef,clo d~ Fundo. no valor de 

dez <101 meses de salários, devidos 
ao empregad.o cujo ncme houver si· 
do omitido. 

~ 3" 1;:ual p!nal!dade será aplicn· 
da em ca!o d~ declaração fal>a só-. 
bre o valor d:1 !altr!o e do t~mpo de 

serviço do empregado na empresa. 

Art. a• As contas ele que trata o 
artig:l anterior serão ta.mbem c:P.
óita.óas: 

c 1 p~la correçlo monettrta anual 
do sal:io credor, na mesma propor
ção da \"artação f:x&da para as Obri• 
gaçõ~s Reajustáveis do Tesouro Na
cional: 

bJ p-~lcs juros de 3% ctres por cen
to! &o ano, calculados, anualmente, 
~6bre o sal<lo comsido · dos depósi
tos: 

Cl pelo resultado liquido das ope
rações realizada& com recursos do 
FUndo. dedUZidas as despesas admi• 
nistra.tlvas e as provis6es e reservas 
cujr. constitui~ão seja indispensável, 
quando o rencllmento fOr l>Uperior à 
soma dos itens c e b. 

Parásrato único. A cada periodo 
de um ano. contado da. data de aber
tura <I& CDU ta, sert facultado ao em• 
P'regado o l~vanta.mentQ do 9alor aos 
jures, da correçáo monetária conta-· 

billzada no per!Cdo ·e da quota-pane 
prodUZida pelo Item c anterior, ae 
eXistir. . 

Art. 9' As importâncias credit&d&s 
aos emprega.dos nas cadem't.a.S de 

pa.rtlclp&ção sAo inalienáveis e im· 
penhoráveis, destina.n<lo-se, primor
dialmente. à forma.ção de patrimOnlo 
do trabalhador. 

I 19 Por oca.slão de casamento, 
a.posent&dorta ou in9alidez do em
pregado titular da conta poderá ·I) 
mesmo receber os w.l6res deposita
dos, mediante comprovação da. ocor
:ência, nos têrmos do regulam~to; 
occrrendo a morte, os val6res di) de
pósito serão r.trlbu!dos aos depen
dentes, e. em sua falta, aos ·sucesso
res, nr. forma da lei. 

I 2' A pedido do ln teressado, o sal
do dos depósitos po<lerá ser também 
ut!llz&do como parte do p&;&a\"llt.O 
destinado à aqulalção da casa · pró
pria, cbedecld&s u dispostç6es relU
lamentares previStas no art. 11. 

Art. 10. As obrigações lias emprê
~as. c!ecorrentes d!sta Lei. são de ca
ni.ter t:xclu.slvamente fiscal. não _~.~-
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ra.ndo dire!los <ie natureza trabalhis
ta. nem .n:-idência de qua.lquer -:,m
lribuid.o previ:1encl:írin em re:ac-ao 
a quais~uer p:estaçót's devida.... ;:~o: 
lel ou i>or s-enz.ença judicio.!, ao ~m
pre~;a.:io. 

Parág:afo único. As importância!' 
!ncorp::radas ao Fundo n:io se c!a.::
s!ficam como rendim~nto . do traoa·· 
lho, para qualque: efeito da Leg;sla
ção Trabalhista. c!e PrevKiêncla So
cl&l ou Fl&cal "t<'"nào se inc!)::-poram 
aos S&lário.s cu gratificações. nem 
estio sujeitas ao impõsto sõbre a ren
da e pro•>entos de qualquer _,J:ltur~
za. 

Art. 11. Dentro de 120 <cento e 
vintel dias, a contar .da viger ela des
ta Lel. a Caixa Económica Federal 
.submeterâ. à aprovação do conselho 
MonetArio Nacional o regulam:nt'l 
do Fundo, fixando as normas para o 
l'ecoJhimento e a distribuição dos i·e
cursos, assim ccmo as diretr:izes e os 
critérios para a sua aplicaeão. 

Parágrafo único. O conulho Mo
netário .Nacional pronun~!ar-se-à. no 
prazo de 60 <sessenta) dias, a contar 
do seu recebimento. s6bre o Projeto 
de reiulamento do Fundo. 

Art. 12. As disposições desr.a l·E'l 
nio se aplicam a. quaisquer entidades 
integrantes da administração pública 
federal. estadual ou municipal, dos 
Territórios e do D.strito Feciflral, dl-

reta ou lnd!reta. &dotando-se. em to
dos os nlveis, para eielto de concel
tuaçA.o, como entidades d& Adm!ms
tr&ção Indireta, os critério.s con.stan-
:~5 dos Dec:-et~s~le!s n"s 200. de 2j de 
fevern::> à~ 1967. e ~o. c:e 29 de s~
tembro ele 19S9.·--· 

Art. 13. Esta Lei C:;m;:l:::-a:nta•· 
entrara em v:go.r na data d~ sua pu-
bl.c:acio. · 

A:t. a. Revog?.m-s·e as dupo!ir;ões 
em contrário. 

Bra!ilia. 7 de !'etembro de 1970; 
lU'' -.la· .. Indepenciênc:a e- s2o da 
República.· 

Extuo G. MtD!Cl 
AlJretl:J l:iu~ítt 

Ad4lberto ae sarros Nune::. 
orzancto Geuet 
Mdrio Glbson Barbo:a 
António Delfim Netto 
Mdrzo Da~cl Andreana 
L. F. Cfrne Lima· 
Jarbas G. Passarinho 
JáliQ Barata 
MdrC:o 11~ Souza e· Mello 
F. Rocha Lag64 
Mareus Vtnieius Pratini de 

Moraa 
António Dias Leite Júnior 
Jodo Paulo elos Rets veuoso 
José· costa cavazccznti 

· Hrgino c. corsettt 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 
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O SR. PRESIDEWTE (José Samey) - A pro- da Alemanha visita o Brasil, objetivando o fortaleci-
posta que acaba de ser lida tem tramitação específi- menta dessa estratégia.~. 
ca, de acordo com o art. 354, do Regimento Interno: ~ · Nesse sentido, em relação ao seu pronuncia-

A matéria vai à publicação e, em seguida, à menta ontem realizado no Senado Federal, gostaria 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania de tecer umas breves considerações. 

Volta-5e à lista de oradores. O Presidente Roman Herzog concordou com 
Concêdo a palavra ao nobre Senador Coutinho essa parceria estratégica e afirmou que a parceria é 

Jorge. imperativa na pohlica exterior do mundo aluai. Pro-
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Pro- blemas de potencialidade dos países não podem ser 

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e resolvidos, aproveitados ou maximizados por si pró-
Srs. Senadores, o Presidente da Alemanha, Roman prios. Por isso, a parceria se impõe como a grande 
Herzog, está em visita ao Brasil e, ontem, foi home- estratégia de relacionamento entre as nações e as 
nageado pelo Congresso Nacional, nas dependên- regiões do mundo aluai. 
cias do Senado Federal, homenagem que contou Daí, defendeu naquela .altura, ontem aqui no 
com a presença de Parlamentares - Senadores e Senado, o Presidente da Alemanha a adoção de 
Deputados-, representantes do Corpo Diplomático e quatro estratégias que mostram como essa parceria 
Comitiva do Chefe de Estado alemão. deve ser viabilizada entre os dois países. 

Foi saudado, em nome do Senado Federal, · A primeira estratégia defendida pelo Presidente 
pelo ilustre Senador de origem alemã Vilson Kleinü- é a da renovação. Ambos os países, Brasil e Alema-
bing, que mostrou, de forma clara, todo o importante nha, estão mudando interna e externamente, enlren-
legado deixado pelos imigrantes e estudiosos ale- tando novos desafios do mundo que está em trans-
mães ao longo da história do Brasil. Evidenciou que formação em face do surgimento dos mercados glo-
o relacionamento e os laços de amizade entre os bais, transformações tecnológicas e novos padrões 
dois países vêm sendo solidificados desde o mo- de divisão e desenvoll:imento internacional do traba-
mento em que o primeiro alemão apartou em nossas lho. Sugere o Presidente da Alemanha que os nos-
plagas. sos esforços comuns devam ser direcionados no 

Hoje, podemos afirmar que esse relacionamen- sentido das inovações mais amplas, ou seja, nos 
to toma uma nova dimensão e atinge um novo pata- campos institucional, social e espiritual. 
mar, em razão das transformações que se têm ope- A segunda estratégia defendida pelo Presi-
rado em ambos os países, como também em face dente é a da integração. A mudança do mundo em 
das mudanças recentes que ocorrem no mundo. termos de globalização impõe a existência de co-

A Alemanha está em posição mais fortalecida, munidades regionais e a integração entre elas. 
como grande potência, após as duas grandes trans- Nesse sentido, a União Européia foi o grande 
formações a que se submeteu nos últimos cinqüenta exemplo dessa regionalização e tem, na A lema-
anos: a reconstruÇão da democracia e da ec"Jnomia nha, o seu grande líder. Em relação à América do 
após a Segunda Guerra Mundial e do regime nacio- Sul, o Brasil lidera o recém-<:riado Mercosul, co- · 
nal-socialista e, mais recentemente, a reunificação munidade ainda restrita, mas com amplas possibili-
das duas Alemanhas, face ao fracasso do regime dades de amp1 iação. · 
comunista. Visando a integração dessas duas comunida-

Por outro lado, o Brasil, com a superação do des, foi fechado um acordo quadro inter-regional en-
fantasma da inflação e a implantação lenta, mas pro- tre a União Européia e o Merrosul, que brevemente 
gressiva, de reformas básicas, constitucionais e es- será assinado pelo Conselho Europeu. Essa tese 
truturais, vai dar oportunidade a que eleitos significa- ~ teve na Alemanha, que presidia então a União Euro-
tivos na vida econõmica, social e política ocorram péia, o grande incentivador desse acordo quadro in-
em favor do povo brasileiro. ter-regional, uma vez que ela vislumbrava os benefí-

Hã dois meses o Presidente Fernando Henri- cios comuns econõmicos, sociais e culturais que ad-
que Cardoso visitou a República Federal da Alema- virão em favor dos dois blocos, ou seja, o europeu e 
nha, com vistas a fortalecer e dar um novo significa- o do Merros~;~l. . . . . 
do ao relacionamento entre os dois países, sobre tu- . . ~ ~ A terce1ra estratégia defend1da pelo. Presidente 
do em função do papel de liderança que ambos da Alemanh~ é a 9ue S. Exª chamou de proteção 

'õ d · fl ênc' AI global ao me1o ambiente. 
exercem em suas regi . es e ln _u ~~ - a ema- Não esquecer que o grande encontro mundial 
nha na Europa e o Brasil na Aménca Latina. da Rio-92 definiu um grande compromisso em favor 

Por isso mesmo, o Brasil, naquela viagem do do desenvolvimento sustentável dentro de cada na-
Presidente Femafldo Henrique Cardoso, defendeu a ção e entre as nações, expresso sobretudo nas cha-
tese que era importante uma parceria estratégica madas convenções da biodiversidade e das mudanças 
entre Brasil e Alemanha Agora, o i ustre Presidente climáticas e no grande docurnenlo da Agenda XXI. 
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Como decorrência desse novo espírito de co
responsabilidade mundial, foi aprovado pelos países 
do chamado G"7 o programa piloto de florestas tropi
cais em favor da Amazônia brasileira, em que a Ale
manha tem um papel preponderante, assumindo a 
responsabilidade por dois terços dos recursos com
prometidos. 

Lembro que, como Ministro do Meio-Ambiente, 
fui responsável pela coordenação desses projetos 
nesse grande programa internacional, que, na ver
dade, é o maior programa ambiental que existe no 
mundo, comandado pelo Banco Mundial e financia
do pelos países do G-7, no valor global de US$250 mi
lhões. Esse programa compõe-se de doze projetos 
fln:larnentals e envolve, entre outros, a demarcação 
de reservas indígenas, a proteção das chamadas flo
restas nacionais, o zoneamento ecológico e econômi
co da Amazônia e outros de importância singular. 

A quarta e última estratégia, defendida pelo 
Presidente da Alemanha ontem no Senado Federal, 
trata do que S. Exª chamou de "Preservação Global 
da Paz", numa visão multilateral que exige, entre ou
tras coisas, a transformação das Nações Unidas 
como Instituição Ml.lldial em seu papel, estrutura e 
ftrlções tendo em vista os novos tef11Xl5 que aí estão. 

Nesse sentido, é bom lembrar que o Brasil pro
põe, e tem proposto, fazer parte do Conselho de Se
gurança das Nações Unidas em virtude exatamente 
do papel estratégico que representa na América La
tina Claro que o Presidente alemão não definiu o 
seu voto favorável ao Brasil, mas temos certeza de 
que a Alemanha, pela visão que tem em relação ao 
papel estratégico do nosso País, estará apoiando 
essa posição no Conselho de Segurança da ONU. 

Disse bem o Presidente alemão que a nova vi
são do mundo, numa dimensão internacional e glo
bal, exige que a paz, a liberdade, o progresso e a 
justiça social, a democracia e os direitos humanos 
de cada pais do mundo também afetam os outros. 
São, portanto, de interesse dos outros Estados e 
das comunidades esse direito. Diremos nós que a 
nova visão do mundo deve ter aquele enfoque maís 
global, esférico ou holístico. Assim, no mundo em 
que vivemos, devemos ver os povos cada vez me
nos como rivais e cada vez maís como parceiros. 
Nenhum país pode defender, a longo prazo, os inte
resses próprios à custa dos outros sem prejudicar a 
si próprio. Diremos que o mundo mudou: deixou de 
ser egoísta, exclusivista para ser maís solidário e 
global. Assim, o Brasil imaginado pelo Presidente 
Roman Herzog, e também por nós, será um país 
mais aberto, próspero e autoconfiante, creditan~ 
a ser uma das principais forças atuantes no século 
XXI, que se avizinha 

Para concluir, digo que a visita do Presidente 
alemão Roman Herzog ocorre no momento oportu
no. É importante e estratégica. Fortalece e amplia o 

nível das relações entre os nossos pafses pelos pa
péis que ambos desenvolvem em suas regiões, com 
previsíveis conseqüências altamente alvissareiras 
para os nossos povos. 

Eram as considerações que querfarnos fazer 
em relação à visita e ao pronunciamento do Presi
dente da Alemanha 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. José Samey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Eduardo Outra, Suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
pergunto se já terminou o horário destinado aos ora
dores, porque, se ocorreu o término, pedirei a pala
vra como Lfder. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O 
horário do Expediente terminou, nobre Senador 
Eduardo Suplicy, de acordo com o art 187, parágra
fo único, que diz que a Hora do Expediente de ses
são extraordinária não excederá a 30 minutos. 

~ O S-R. EDUARDO SUPLICY - Então, Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação como 
Líder do Partido dos Trabalhadores, regimentalmen
te, pois a qualquer momento pode o Líder usar da 
palavra 

~O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) -
V. Exª poderá fazê-lo logo após a Ordem do Dia, 
já que regimentalmente não foi prorrogada a Hora 
do Expediente. V. Exª poderá usar da palavra; 
com preferência, e seria, inclusive, o próximo ora
dor da lista 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
aguardarei, aínda que pudesse usar da prerrogativa 
como Lfder. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) -
De acordo com o art 158, § 1Q, a Hora do Expedien
te poderá ser prorrogada pelo Presidente, uma única 
vez, pelo prazo máximo de 15 minutos. 

Antes, ela já havia sido prorrogada para que o 
nobre Senador Coutinho Jorge pudesse completar o 
seu discurso. 

A Presidência é imparcial, mesmo com V. Exa 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Cumprimento V. 

Exª por cumprir o Regimento i ntemo. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1Q Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N~ 1.498, DE 1995 Brasil, poderia viabilizar os recursos necessários 

Senhor Presidente, 
Requeremos à Mesa do Senado Federal, na 

forma do Regimento Interno, remeter ao Excelentís
simo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o se
guinte pedrdo de informações: 

1. se não seria, a exemplo do que está ocor
rendo para os Estados, possível que o Governo Fe
deral, através da Caixa Económica Federal, estabe
lecer um programa de apoio financeiro para os muni
cípios, de baixo custo e com prazo de resgate não 
inferior à 36 (trinta e seis) meses, vinculado às suas 
receitas correntes e destinado ao saneamento de 
suas finanças para saldar compromissos inadiáveis 
de curto prazo, principalmente operações de anteci
pação de receitas realizadas no mercado financeiro 
e normalização de seus encargos com pessoal; 

2. se o custeio deste programa não poderia ser 
viabilizado, a partir da redução do percentual relativo 
ao compulsório sobre os depósitos à vista determi
nado pelo Banco Central do Brasil, para a Caixa 
Económica Federal; 

3. se não seria possível que a Caixa Económi
ca Federal organizasse um Fundo Permanente de 
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, a partir 
da captação de recursos internos e externos, para a 
implementação e o financiamento de programas re
lacionados à infra-estrutura urbana, de relevante in
teresse social, de baixo custo e de longo prazo. 

Justificação 

1 • Não só os Estados, como também a maioria 
dos municípios brasileiros estão em sérias dificulda
des, em razão da nova fase da economia brasileira 

Desenvolver um programa emergencial de 
apoio financeiro só para os Estados é desprezar o 
fato de que a crise económico-financeiro repercute, 
de pronto, no primeiro ente federativo, afetando as 
suas finanças e prejudicando a normalidade de seus 
compromissos, inclusive e primeiramente Encargos 
com Pessoal. 

Se é indesejável assistir-se, a nível estadual, 
os movimentos sociais pela regularidade dos seus 
haveres com o Estado, tal fato é mais agudo quando 
ocorre na instância municipal. 

Por outro lado, muitos dos municípios brasilei
ros foram ao mercado financeiro socorrer-se de 
Operações de Antecipação de Receita, a juros in
compatíveis com uma conjuntura económica estável 
não sendo difícil presumir que o resgate desses 
compromissos tem significado uma insuportável 
transferência de rendas, que está prejudicando a reali
zação satisfatória de funções típicas dos municípioS. 

Uma redução de 4 (quatro) pontos percentuais 
do montante de dapósitos compulsórios praticados 
pela Caixa Económica Federal, no Banco Central do 

para que aquela rapidamente pudesse executar este 
programa 

2. A grande maioria dos Municípios brasileiros 
são de pequeno e médio prazo e, por essa razão, 
afastados da possibilidade de viabilizar projetos de 
maior enVergadura relacionados ao seu desenvolvi
mento, principalmente no que respeita à infra-estru
tura. ·Quando se trata de projetos apoiados por re
CIJrsoS externos a situação fica ainda mais complica
da. A idéia bãsica da 3ª proposição é que a Caixa 
Ecóilõmica Federal venha ser a grande captadora 
de recursos, inclusive dos patrocinados por organis
mos internacionais como ó BID e o BIRD, por exem
plo, com o objetivo de executar programas de baixo 
custo e de longo prazo, vinculados à um fundo que 
poderia ser denominado de "Fundo Permanente de 
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios", destina
dos a financiar projetos de infra-estrutura urbana de 
relevante interesse social. 

Obviamente que esta proposta está relaciona
da ao aumento do emprego e da renda locais e à 
melhoria da qualidade de vida dos municípios brasi-
leiros. . 

3. Finalmente, em função da tradição da Caixa 
Económica Federal em investimentos públicos urba
nos, é de todo desejável que este possa efetivar e 
consolidar a sua posição a nível municipal, assumin
do, em definitivo, a primazia dos financiamentos de 
programas e projetos locais, a partir de ação convenia
da, com um regime de contrapartida preestabelecido. 

A presença programática mais efetiva da Caixa 
dos Municípios será, sem dúvida alguma, fator de 
fortalecimento recíproco, em benefício, principal
mente dos habitantes de cada um. 

Senador Emandes Amorim, Quarto Secretário· 
do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1995. _ 
Emandes Amorim _ Pedro Simon _ Osmar Dias_ 
Joao França_ José Alves_ José Bianco _ RonaJ. 
do Cunha Lima_ Coutinho Jorge_ Humberto Lli
cena Teotonio Vilela Filho Lucidio Portella _ 
Bello Parga. - · 

(A Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) _ 
O requerimento lido será despachado à Mesa, para 
decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento 
Interno. 

- A Presidência recebeu do V Congresso Bra' 
sileiro das Micro e Pequenas Empresas proposta de 
novo estatuto da microempresa e da empresa de pe
queno porte. (Diversos ~ 125, de 1995) 

O expediente lido vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

• t:: a seguinte a proposta recebida: 
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DIVERSOS No 125, DE 1995 

PROPOSTA DE NOVO ESTATUTO DA 
MICROEMPRESA E DA EMPRESA D.!:. 

PEQUENO PORTE 

V- CONGRESSO, BRASILEIRO 
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Brasília, 23 de novembro de 1995. 

V CONGRESSO 
• 

BRASILEIRO DAS MICRO 

E PEQUENAS EMPRESAS 

CACB 
Confederação das Associações Comerciais do Brasil 

CNA 
Confederação Nacional da Agricultura 

CNDL 
· Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas 

CNF 
Confederaçáõ Nacionai áas instituições Financeiras 

CN/ 
Confederação Niicional da Indústria 

CNT 
Confederação Nacional do Transporte 

MONAMPE 
Movimento Nacional das Micro e Pequenas Empresas 

Novembro de 1995 
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I 
Introdução 

A presente edição contém a proposta para um novo e consolidado Estatuto das 
Micro e Pequenas Empresas em siritorí"!a com os anseios ae uma Nação q~...:e se 
prepara para os aesafios do-s8C:Ulo XXI. atenc8ndo a chamad_? aa modernidade. 

Coincidência ou não, as países que apresentaram malares níveis de 
desenvolvimento nos últimos 50 anos foram aqueles que descobriram mais cedo as 
pequenas empresas e desenvolveram políticas especificas para pf'omovêMiãs 8!J1- sua 
totalidade. 

o Brasil, apes-ar aos esforços de renOvação, ainda se mantém envoito por um 
emaranhado burocrático e prisioneiro de um Estado formalista e centralista, 
influenciado pelo patrimonialismo e aperfeiçoado pelo corporativismo da decada de 
30, inspirador do fascismo. 

Essa combinação perversa praticamente inviabilizou o nascimento e o 
desenvolvimento das pequenas empresas. 

Não podemos dizer que no Brasil não existe espírito de iniciativa e capacidade 
empresarial. A economia brasileira. apesar dos entraves criados pelo Estado 
patnmonialista e corporativo, sustenta-se hoje nas atividades desenvolvidas pelas 
micro e pequenas empresas. 
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Chegou a hora, portanto, de o Brasil, inspirado nos modelos vitoriosos colocados 
em prática pelos países desenvolvidos, seguir-lhes o exemplo. Há que ter mais 
ousadia em fazer propostas para alavancar um verdadeiro desenvolvimento com 
justiça social, aproveitando o momento em que os governantes, mais do que nunca, 
estáo atentos ao clamor da Naçáo, que exige um Estado adaptado à nova realidade. 

Cumprindo o seu papal técnico de identificar a realidade de um país como o 
nosso e trazer o Brasil real para parto do Brasil legal, o SEBRAE promoveu junto à 
sociedade, ao longo dos últimos meses a em todos os estados brasileiros, exaustiva 
discussão de uma proposta de legislação objetiva e eficaz que, agora, estamos 
submetendo ao Poder Legislativo. 

O V Congresso Brasileiro das Micro a Pequenas Empresas é o ponto alto dessa 
grande mobilização nacional. Por isso, numa iniciativa plena da simbolismo, ala é 
uma promoção do conjunto das confederações empresariais brasileiras - CACB, CNA, 
CNDL, CNF, CNI, CNT e do Monampe. 

Juntamente com a proposta do novo Estatuto, seguem também sugestões de 
alterações do texto constitucional - necessárias ao implemento dos conceitos ali 
contidos com refaréncia ao tratamento diferenciado que merece a necessita o pequeno 
empreendedor, para trabalhar na legalidade e sobreviver à concorrência. 

Nossa expectativa é ver essas propostas implantadas no conjunto das refonnas 
que os poderes constituídos vêm promovendo. Só assim teremos condições de 
atendar ao grande anseio nacional, que é o desenvolvimento pleno a a geráçáo da 
empregos. Se precisamos criar empregos, precisamos criar empresas. Está dada 
n<:>ssa contribuição inicial ao debata. 

li 
Propostas de Emendas aos artigos da 
Constituição Federal que tratam das 

Micro e Pequenas Empresas 

AS CINCO EMENDAS 

Emenda n° 1 

Acresça-se a palavra "trabalhistas " __ ao _texto _dO artigo 179,_que pas~a a vigor?f' com a seguu 
te redação: 
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f\ União, os Estados, O Distrito Federal e os Mur.icipios dispensarão às microempfesas e às 
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, prevídenciárias, 1@:: 
balhistas e creditícias, cu pela eliminação ou reâuçáo destas por meio de lei.· 

O que significa 

Aprovada essa emenda. a contratação de pessoal por parte de pequenos a microempresá
rios deixará de ser o pesadelo que é. A emenda determina que se estabeleça em lei diferencia
ção entre trabalhadores de pequenas e microempresas e de empresas de médio e grande por
te. 

Como essa diferenciação hoje não existe, e os pequenos não têm como suportar os ónus 
tributários que pesam sobre a folha de pagamento da empresa, servem-se de mão-de-obra 
informal. Isto é, profissionais que, sem outra attemativa no mercado, dispõem-se a trabalhar sem 
carteira assinada e respectivos direnos trabalhistas, como Previdência Social, férias, repouso 
remunerado, licença médica etc. 

A aprovação dessa emenda sinaliza com a abertura de milhões da empregos formais, em 
curnssimo prazo, no universo das micro a pequenas empresas. E teduz drasticamente o volume 
de mão-de-obra da economia informal, estendendo a esses milhões de trabalhadores o manto 
protetor dos direnos trabalhistas, conquista social de mais de meio século no Brasil. É também 
meio de tomar mais eficazes e organizadas as pequenas e microempresas, multiplicando o 
dinamismo do setor. 

Acresça-se ao texto do inciso V, do artigo 72, a expressão "de/e excluídos os trabalhadores da 
microemprasa e da empresa de pequeno porte • ._g1.1_e passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, dele excluídos os traba
lhadores da microamoresa e da empresa de peaueno porte. • 

o que slgnlfla. 

Mais uma vez, está em pauta a idéia de estabelecer critérios diferentes para coisas diferen
tes. Micro a pequenas empresas são coisas diferentes de média e grande empresas. 

As MPEs são economicamente mais frágeis e, em conseqüência, não podem arcar com as 
mesmas despesas das grandes. A emenda libera as MPEs da obrigação de pagar os mesmos 
pisos salariais das médias e grandes empresas, permitindo que empregador e empregado 
fixem, am livre negociação, esse patamar. 

Se você, por exemplo, quer montar um jomal de bairro, tará que dispor de pelo menos R$1 
mil para pagar o piso salarial de um repórter-fotográfico. Esse piso foi fixado tendo am vista a 
natureza do traballto das grandes empresas jomalísticas e, sobretudo, sua capacidade econó
mica. Impor esse mesmo piso salarial ao microempregador é não apenas injusto- é inviável. E 
isso o lava a servir-se, mais uma vez, de mão-de-obra informal. 

Essa emenda não prejudica o trabalhador, que continua garantido pelo salário mínimo. Mas 
orotege a m1croempresa e a empresa de pequeno porte, hoje obrigadas a suportar valores sala· 
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nars definidos para empresas de grande porte, coni rentabilidade bem acima da capacidade 
da estrutura simplificada do setor. 

Também essa emenda contribui para tornar as relações trabalhistas entre os pequenos mars 
trar.scarentes. trazendo mão-de-obra que hoje esta na economia informal para dentro das regras 
co mercado. sob a cobertura dos direitos trabalhistas. 
a Bom para os dois lados ·-e para o Brasil. 

Acresça-se ao texto do inciso XIII, do artigo 72, a expressão "e acordo individual quando o 
emoreqar:;Jor for microempresa ou empresa de pequeno porte", que passa a vigorar com a seguin
te redação: 

"Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 
facultada a compensação de horários e a reducão da jornada mediante acordo ou convenção 
coletiva de trabalho a acordo individual quando o empregador for microempresa ou empresa de. 
pequeno porte ... 

O que s/gnlfl~ 

O objetivo dessa emenda é desvincular as pequenas a rpicroempresas das convenções 
colativas de trabalho, em que o critério das decisões tem como base a estrutura e a natureza do 
trabalho nas médias e grandes empresas. 

Sabemos que não é justo, nem viável, transplantar para os pequenos critéricis concebidos 
em função dos grandes -e, portanto, aplicáveis apenas aos grandes. 

As pequenas e microempresas têm, em geral, carãter familiar, o que toma o relacionamento 
pessoal entre empregador e empregado menos distante e mais flexível. A lei não pode ignorar 
essa realidade, sob pena de ser ignorada. 

A emenda propõe que, respeitado o lim~e máximo de carga horária de trabalho, haja flexibi
lidade para o pequeno a microempregador negociar com seus empregados a distribuição des
sajomada. 

Veja-se um exemplo concreto: um serralheiro, empregado de uma grande fábrica de mó
veis, e um serralheiro de uma empresa de fundo de quintal. O primeiro cumpre horários mais ou 
menos rígidos, em função de ca .. ·ga ds tr~alho-ga.ãlmante- estável, áistribuidã põf diversos 
funcionários. Já uma serralhaira da fundo da quintal não dispõe de mão-de-obra. numerosa, 
nem carga da trabalho estável. A jornada de trabalho varia da acordo com o volume da deman
da a os prazos, o que toma indispensável a flexibilidade proposta por essa emenda. 

Acresça-se ao texto do inciso XXVI do artigo 7!1, a expressão "salvo para a microompresa e a 
empresa de pequeno porte•, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Reconhecimento das convencões e acordos coletivos de trabalho. salvo cara a micro
empresa e a empresa de pequeno porte." 

. O que significa 

O sentido dessa proposta é mais ou menos o mesmo da anterior: poupar o pequeno e mtcro
empregador de exigências estabelecidas em função do médio e grande empregador. Nunca é 
demais repetir: o trabalhador da pequena empresa vive outra realidade sócio-econômica. 

Ignorar essa realidade é aprisionar milhões e milhões de trabalhadores na informalidade. 
Não podendo cumprir a lei, por não tê-la a seu alcance, o pequeno empregador se socorrerá na 
economia informal, onda hoje estão 57% da população economicamente ativa do pais. 
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As convE!nÇÕE!S E! acordos coletivos de trab)!lho representam apenas a realidade das catego
rias profissloMais-mais organizadas. das médias e grandes empresas. Não refletem a situação 
da grande maioria dos trabalhadores bra.Sileirõs, que não têm sequer emprego formal, quanto 
mais essas conquistas obtidas em convenções ou acordos coletivos, que são sempre alêm do 
mínimo assegurado pela legislação. . 

Ora, se as pequena'3 e microempresas já têm dificuldade em assegurar o mínimo legal. em 
função dos ânus incidentes sobre a folha de salários, não suportam definitivamente os acrésci
mos impostos de maneira indiscriminada por tais acordos e convenções. 

Acresça-se parágrafo ao inciso XXXIV do artigo 79., com a seguinte redação: 
.. Eguiparam-s9 à categoria dos trabalhadores domésticas os traba/h::Jdores de microempresa 

com atá 5 (cinco> empreaados. assegurados a estes também o direito previsto no inciso III.· 

O que significa 

. De todas as propostas, esta é a que melhor expressa natureza e feitio da microempresa. É 
ela uma famflia, onde o relacionamento patrão-empregado é marcado por grande dose de infor
malidade. 

Se a legislação estabelece condições inalcançãveis para o empregador, este apelará para a 
informalidade, que lhe permite simplificação burocrática e redução de encargos, sem os quais 
não pode sobreviver. 

A equiparação do empregado da micro e pequena empresa ao empnegado doméstico, acres
cido do direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, garante a formalização de milhões 
de empregos, permitindo que o microempresário regularize a situação de trabalhadores que 
estão hoje na informalidade. E ainda: estimula a criação de numerosos outros empreendimen
tos, reduzindo o drama social do desemprego. 

Com a redução da informalidade na economia, ganham todos: o governo, porque aumenta 
sua receita de impostos; o empregado, porque passa a desfrutar do manto protetor da legisla
ção trabalhista; e o empregador, porque adquire acesso a créditos,a novas tecnologias e 
credencia-se à expansão da seus negócios. 

Essa emenda assegura ao trabalhador da microempresa as garantias fundamentais da le-
gislação trabalhista e direitos integrais à Previdência Social. · 

III 
Proposta do Novo Estatuto da 

Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 

O Novo Estatuto da Micrcempresa e da Empresa de Pequeno Porte 
Paralelamente ãs alterações ate agora sugeridas, il}lpõe-se seja revisto ó estatuto da Micrcem

presa (Lei n' 7.256/84) e o da Empresa de Pequeno Porte (Lei n'8.864j94), para o que se apresenta 
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a proposta a seguir dedu4ida._ tendo em vista o _modema papel do Estado, que não se legitima só por 
~hua representatividade .. m~=-~~br~tudo p~!a busca incessante do bem·estar social e_da cjigntdacie 

umanõ. -

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(Texto Preliminar) 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO 

Artigo 1'. Será considerada microempresa a pessoa jurídica com receita bruta anual igual ou 
inferior ao valor nominal de 250.000 (duzentas e cinqüenta mil) Unidades FIScaiS -de F!eterência
UFIR, ou qualquer outro indicador de atualização monetária que venha a substituí-lo, preservando-
se a proporção com o valor do limrte e5labelecido neste Artigo. -

Artigo 2'. Será considerada empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que, não enquadrada 
como microempresa, tiver rece~a bruta anual igual ou inferior a 7QO.OOO (setecentas mil) Unidades 
Fiscais de Referência - UFIR, ou qualquer outro indicador de atualização monetária que venha a 
substtuí-lo, preservando-se a propoiçã.ci com o valor do límrte estabelecido neste Artigo. 

Artigo 3". Para eleito de apuração da receita brula anual, será sempre considerado o periodo de 1' de 
janeiro a 31 de dezembro do mesmo ano. 

Parágrafo Único. No primeiro ano tributável, o limrte da receita bruta será calculado proporcio
nalmentre ao número de meses decorridos entre o mês da consttuição da empresa e 31 da 
dezembro do mesmo ano. 
Artigo 4'. O desenquadramento da microemprasa e o da empresa de pequeno porta dar-se-á 

quando excedidos os respectivos limrtes de receita bruta fixados nos Artigos 1' a 2' desta Lei. 
§ 1 '. Será tolerado, por um único exercício fiscal, seja ultrapassado em até 20% (vinte por cento) 
o limrte estabelecido no Artigo 2' desta Lei. 
§ 2'. Desenquadrada, a microempresa passa automaticamente à condição de empresa de pe
queno porte e esta à condição de empresa excluída desta Lei. 
§ 3'. A microempresa a a empresa de pequeno porte retomarão ao gozo dos benefícios legais se 
voltarem a apresentar a condição original quanto ao limrte da receita bruta. 
Artigo S'. Microemprasas e empresas da pequeno porte não poderáo ravestr a forma de socie-

dade por ações. · 

CAPiTuLO 11 

DO REGISTRO E DA BAIXA 

Artigo 6'. O registro e a baixa da microernpresa e da empresa de pequeno porte seráo fartos 
atravês de documento único, cor'ttorme o Anexo I desta Lei. 

CAPiTuLO III 

DO REGIME PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA 

Artigo 7". Será englobado e simplificado o recolhimento das contribuições previdencíárías e 
trabalhistas, do empregado e do empregador, sempre calculadas pelo percentual mínimo. 
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Artigo 8". As microempresas e as empre~as de pequeno porte ficam sujeitas apenas ao cumpri-
mento das seguintes obngações trabalhistas: 

I~ efetuar as anotacões na Carteira de--TrabálhO e Previdência Social: 
Ú- apresentar a ReÍação Anual de lnfomnações Socia1s- RAIS; 
III~ manter arquivados os docume_ntos çor:nprobatórios dos direitos e obngações trabalhístas e 

·previaenciárias. especialmente folhas de pagamento. recibos de sa.lârios e aemais remunera
ções. comprovantes de descontos ~fetuados_e de recolhimento das contrib_uições a que se refere 
o Artigo 7' desta Lei; 
IV • controlar os pedidos de férias de seus emPregados. 

CAPÍTULO IV 

DO REGIME TRIBUTÁRIO E FISCAL 

Artigo 8". A microempresa fica.isenta dos seguintes tributos: 
I - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza; 
11 - imposto sobre operações de crédtlo, câmbio e seguros ou relativas a títulos ou valores mobi
liáros; 
III - contribuições ao Programa de Integração Social - PIS, sem prejuízo dos diretlos dos empre
gados ainda náo escritos; 
IV-contribuição para financiamento da seguridade rocial- COFINS-'Oe que trata a Lei Complementar 
n• 70, de 1992; 
V- contribuição social sobre o lucro de que trata a Lei n• 7.689, de 1988; 
VI- taxas federais vinculadas exclusivamente ao exercício do poder de polícia, com exoeção das 
taxas rodoviárias e de controles metrológicos e das contribuições devidas aos órgãos de fiscali
zação profissional. 
Parágrafo Único. As taxas e contribuições a que estejam obrigadas a microempresa e a empre
sa de pequeno porte, em decorrência âc incise VI deste Artigo, serão devidas sempre pele valor 
mínimo previste nas respectiyas tabelas. de aplicação. 
Artigo 1 O. A empresa de pequeno porte fica isenta de imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza no seu primeiro ano de existência. 
Parágrafo Único. O lim~e da recetla bruta p!lla fins de tributação será calculado proporcional
menta ao número de meses decorridos entre c mês em que cumpriu o prazo estabelecido no 
Caput deste Artigo e 31 de dezembro de mesmo ano, desconsideradas as !rações de mês. 
Altigo 11. A partir de primeiro ano tributável e até o terceiro ano, inclusive, c impc:;to de renda 

devido pcderá, opcionalmente, deixar de ser recolhido se investido na empresa, deven-:!o as instru
ções necessárias serem lixadas por Decrete a ser baixado no prazo de 90 (noventa) dias da data de 
vigência deste Lei. ~ 

CAPÍTULO V 

DOS INCENTIVOS 

Altigo 12. Além dos inoentiivos previstos nos Arligos a• e f!', serão assegurados às microempre
sas e às empresas de pequeno porte incentivos diferenciados com base em sua contribuição social, 
produtividade e capacitaçáo taonclógica. 

Parágrafo Único. Para fins de aplicaçáo de incentivos diferenciados, conforme o Caput deste 
Artigo, deverá ser aplicada a Tabela de Enquadramento e de Avaliação para Fms de lnoentiivos, 
de acorde cem o anexo 11 desta Lei. 
Altigo 13. Dos gastos federais ~m pesquisa, desen110Mmento e capactlação tecnológica, 15% 
(quinze por cento) serão direcicnados para o segmento da microempresa e da empresa de 
pequeno perta. 
Altigo 14. O investimento em pesquisa e desenvoMmento pela microempresa e a empresa d~ 
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pequeno porte será cortado em dobro para fins de redução fiscal. 
- -Artigo 15. As mrcroempresas e as emoresas de pequeno porte terão tratamento drferenc:ado ~ 

favorecia o nó qUe resoetta ao processo de reg;stro de marcas e patentes. 
Paragrafo Único: O Poder Executivo deverá b'ruxar instrumento lega! fixando as instruções ne
cessanas ao rmpremento do conteúdo do Caput deste Artigo no prazo de 90 (noventa) aras da 
data de vigéncra desta Lei. -

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAiS 

Artigo 16. As fiscalizações trabalhista, previdenciária e tributária atuarão de forma orientadora 
com relação à microempresa e à empresa de pequeno porte. 

§ 1". A microempresa e a empresa de pequeno porte só serão autuadas quando da constatação de 
irregularidades que impliquem falta ou insuliciência de recolhimento de tributos ou contribuições. 
§ 2". A autuação somente acontecerá se descumprida a notificação para sanar a irregularidade 
no prazo concedido, ou na hipótese de reincidência. 
Artigo 17. As facilidades e reduções burocráticas previstas·n~.f.ei não desobrigam a micro

empresa e a empresa de pequeno porte do cumprimento das condições de segurança e das eXJ
gEmcias sanitárias mínimas previstas -na legíslação _em 'vigor. 

Artigo 18. A microempresa e a empresa de pequeno porte serão ressarcidas dos custos de 
perícia para avaliação de condições de insalubridade ou de periculosidade se o respectivo laudo 
concluir pela inexistência dessas condições. 

Artigo 19. O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido estélbelecido nesta Lei não exclui 
outros beneficies que tenham saído ou vierem a ser concedidos à m1croempesa e à empresa de 
pequeno porte. 

Artigo 20. Não se aplicam à microempresas as exigências e obrigações de natureza administra
tiva deccrrentes da legislação federal, ressalvadas as estabelecidas nesta Lei e aquelas citadas no 
inciso VI do Artigo r!'. 

Artigo 21. A política de tarifas públicas para a microempresa e a empresa da pequeno porte 
contemplará sempre os preços mínimos condedidos a quaisquer outras empresas, adotando-se o 
mesmo critêrio para a venda de bens e serviços por parte de empresas e entidades públicas. 

Artigo 22. Os órgãos da Administração Pública, no âmbito de suas competências, expedirão, no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação desta Lei, os ates compiementanas 
necessários à simplificação dos procedimentos da registro e baixa, de documentos fiscais, à desbu
rocratização no cumprimento da legislação previdenciária e trabalhista, à facilitação de acesso ao 
crédao e ao desevolvimento empresarial da microempresa e da empresa de pequeno porta. 

Artigo 23. A política de compras governarnentais dará prioridade à microempresa e à empresa 
de pequeno porte, na medida de sua capacidade, com processo especial e simplificado nos termos 
da regulamentação desta Lei. 

Artigo 24. Respeitadas as definições estabelecidas nesta Lei, os Estados, u Distrito Federal e os 
Municípios expedirão regulamentação própria disciplinando a conoessáo de tratamento diferencia
do às microempresas e às empresas de pequeno porte nos campos administrativo, tributário e cre
ditício .. 

Parágrafo Único. Caso não sejam editados os instrumentos legais previstos no Caput deste 
Artigo no prazo da 90 (noventa) dias, aplicar·se-á o estabelecido nesta Lei. 
Artigo 25. Quaisquer obrigações que venham a ser criadas por texto legal nos campos adminis

trativo, tributário, previdenciário, trabalhista e creditício somente serão aplicadas à microempresa e à 
empresa de pequeno porta se assim expresso nos instrumentos que as estabelecerem. 

Artigo 26. Qualquer noonatização infralegal que venha a ser baixada pelas autoridades públicas e 
que se aplique à microempresa e à empresa de pequeno porta não poderá lligir por mais de 2 (dois) anos, 
salvo se for expressamente renovada ao fim desse periodo • 
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Artigo 27. Equiparam-se à categoria dos trabalhadores domésticos os trabalhadores de 
.microempresa com até 5 (cinco) empregados. assegurados a: estes o Fundo de Garantia por Tempo 
de SeMÇO- FGTS. 

CAPÍTULO VIl 

DISPOSIÇÕES FINAiS E TRANSITÕRIAS 

Artigo 28. o Poder Executivo regulamentara a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 
Artigo 29. Esta Lei sera revista no prazo de 5 (dnco) anos. contados de sua publicação. 
Artigo 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Artigo 31. Revogam-se as disposições em contrario. 

IV 
Destaques da Proposta para 

um Novo Estatuto da 
Pequena Empresa 

O aspecto funàamental desse nõVO Estatuto. proposto pelo Sebrae- e em consonãncia com 
as aspirações do setor -.é cumprir fielmente a determinação constitucional de estabelecer trata
mento diferenciado para as pequenas e microerTlpresas. 

Pontos principais: 

Artigo 1~ 
Estabelece os limites de receita para a classificação de microempresa (250 niil Ufirs anuais) 

e empresa de pequeno porte (700 mil Ufírs). 

Comentário: 
É esse um ponto -fundamental, que ja se encontra fixado na lei 8.864/94 e se revela adequa

do à realidade brasileira. 

Artigos• 
Microempresas e empresas de pequeno porte não poderão revestir a forma de sociedade 

poraçóes. 

Comentário: 
A idéia é corrigir uma distorção, presente na atuarlegislação, que impede que profissões 

liberais e de natureza intelectual, cultural ou artística sejam exercidas por pequenas e 
microempresas. 

Por que somente algumas profissões-podem e outras não? Elimina-se aqui qualquer restri
ção ao exercício pleno de atividades legais. E afirma-se a igualdade de todos os empreendi
mentos produtivos, quer de caráter mercantil, quer de caráter liberal. 
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Artigo 6" 
O registro e a baixa da microempresa e da empresa de pequeno porte serão feitos através 

de documento único, conforma o Anexo I desta lei. 

Comentário: 
O objetivo é desburocratizar, desregulamentar- numa palavra, simplificar. Hoje, para regis

trar ou dar baixa em uma empresa exigem-se numerosos documentos, com informações repeti
tivas, além da infindáveis vistorias. No caso de registro de empresa. enquanto não se exting~e o 
penoso ritual, o empresário fica impedido da exercer suas atividades. Perdem-se tempo e di
nheiro. 

A proposta em questão inverte essa sistemática: o empresário inicia de imediato o seu negó
cio, mediante o cumprimento da formalidades mínimas. O Estado fiscaliza a posteriori, dando 
crédito inicialmente ao empresário, sein interterir ou prejudicar o seu negócio. 

Artigo 7' 
Será englobado e simplificado o recolhimento das contribuições previdenciárias a trabalhis

tas, do empregado e empregador, sempre calculadas pelo percentual mínimo. 

Comentário: 
A Constituição estabelece tratamento favorecido e diferenciado aos pequenos f! nicroam

presários. E é no pagamento de contribuições que esse princípio melhor se aplica, já que a lei 
não admite diferenciamento de benefícios. Cabe ao Estado estabelecer aliquotas diferenciadas, 
de acordo com o porte das empresas. 

Artigo r 
As microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas apenas ao cumprimento 

das seguintes obrigações trabalhistas: 

I· efetuar anotaçÕes na. Carteira de Trabalho e Prévidência Social; 
11 · apresentar a Relação Anual de Informações Sociais- AAIS; 
III- manter arquivados os documentos comprobatórios dos direitOs e obrigacóes trabalhistas 

e previdenciârias. especialmente folhas de pagamento. recibos de salários e ctémais remunera
ções. comprovantes da descontos efetuados e de recolhimento das contribuições a que se rele· 
re o artrgo 7° desta Lei; -

IV - controlar os pedidos de férias de seus empregados. 
Comentário: 
Reforça-se aqui a idéia do Estatuto Po-sitivo- isto é, o que, em vez de negar atr_ibuições, 

define quais as que cabem às MPEs. As demais obrigações hoje existentes. cabíveis ao Estado, 
não mais poderão ser transferidas às MPEs. 

Artigo 11° 
A partir do primeiro ano tributável e até o terceiro ano, inclusive, o imposto de renda poderá, 

opcionalmente, deixar de ser recolhido se investido na empresa. devendo as instruções neces
sárias serem fixadas por Decreto, a ser baixado no prazo de noventa dias da data da vigência 
desta Lei. 

Comentário: 
Há aí uma inovação: a autocápitalização por meio do imposto devido. Isso não poupa o 

empresário de arrecadar o imposto devido, já que terá de empregá-lo integralmente no reinves
timento -a comprová-lo junto ao Estado. A idéia é facilitar a consolidação da empresa em seus 
primairosanos de existência, permitindo ao próprio empresário a escolha entre recolher o im
posto devido ou aplicá-lo no desenvolvimento da empresa. 
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Artigo 12" 
Além dos incentivos preVistos nos artíQOs 8° e 9°, serão assegurados às microempresas e às 

empresas de pequeno porte incentivos diferenciados, com base em !·Ja contribuição social, 
produtividade e capacitação tecnológica. 

Parágrafo Único. Para fins de aplicação de incentivos díferenciados. conforme o Caput deste 
Amgo, deverá ser aplicada a Tabela de Enquadramento e de Avaliação para Fins de Incentivos, 
de acordo com o anexo 11 desta Lei. 

Comentário: 
A utilização dessa tabela simplifica enormemente a definição do tipo de incentivo a ser con

cedido, desde que diferenciados em incentivos por contribuição social, produtividade e capaci
tação tecnológica. 

Artigo 24" 
Respeitadas as definições estabelec:idas nesta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os Muni

cípios expedirão regulamentação própria disciplinando a concessão de tratamento diferencia
do às microempresas e às empresas de pequeno porte, nos campos administrativo, tributário e 
creditício. 

Comentário: • 
Trata-se de, mais uma vez, aplicar o princípio constitucional de tratamento diferenciado e 

favorecido às MPEs, estabelecido pela Constituição. Nada mais. 

Artigo 25" 
Quaisquer obrigações que venham a ser criadas por texto legal, nos campos administrativo, 

tributário, previdenciário, trabalhista e creditício.sómente serão aplicadas à microempresa e à 
empresa de pequeno porte se assim expresso nos instrumentos que as estabelecerem. 

Comentário: 
Mats uma medida que garante o tratamento difef9nciaoo e favorecido_às MPES. esta~ê!SC> 

c o na Constituição. · 

Artigo 26° 
Qualquer normatização infralegal que venf:!a a ser barxada pelas autoridades pUblicas e 

que se aplique à microempresa e a empresa de pequeno porte não poderã viger por ma1s de 2 
(dois) anos. salvo se for expressamerite renovada_ao fim desse periodo. 

Comentário: 
A idéia é impedir que normatiZaçôes defasadas continuem a gerir a vida das MPEs. A revl· 

são e renovação das normas existentes proteg_e o setor. A grande tarefa de modernização da 
maquina burocrática do governo ~depende de dispositivos como esse~-

Artigo 29° 
ESta Lei será revista no prazo do cinCo anos. contadOs de sua publicação. 

Cornentário:-
Mais uma medida cautelar contra o anacronismo no setor. Dada a constante evolução da conjun

tura sócio-económica, é necessário submeter o Estatuto a uma das principais regras âa modernida
de, as chamadas "leis do pôr do sol", aquelas que prevêem sua auto-renovação, com prazo fixo de 
vigência A Lei deve buscar justiça e bem-estar social. o que, no caso deste Estatuto. toma perene o 
princípio do tratamento favorecido e diferenciado às MPEs. k; circunstãnciàs; no entanto, podem e 
devem ser revistas no prazo SUgeriâo. 
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v 
Sugestões de Emendas ~/ou 

correções à proposta de um novo e 
consolidado Estatuto da Micro e 
Pequena Empresa, discutidas e 

apresentadas pela sociedade em 
mobilização nacional que abrangem 

mais de 300 municípios de 
todas as regiões brasileiras 

Acre 

"Na Capital e nos Municípios. houve aprovação integral oas propostas apresentadas pelo 
Projeto Jornada. conforme relação a seguir: 

1) Epitaciolándia; 

2) Plácido de Castro: 

3) Rio Branco, com 16 (dezasseis) manifestações. sugere ainda, que seja feita um acréscimo 
na redação do Estatuto das MPE's, incluindo onde couber o seguinte: 

3.1) "Art .... Será válido para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. firmar com seus 
empregados contrato de trabalho por prazo determinado, sendo que, qualquer das partes 
envolvidas, poderá dá-lo por terminadó; avisando de sua resolução com certo tempo de 
antecedência, não sendo por justa causa. 

Parágrafo 1 g ·O contrato de trabalho firmado na forma prevista no caput deste artigo, poderá 
ser prorrogado por várias vezes, desde que este prazo não exceda a cinco anos. 

Parágrafo 20 • Na rescisão de contrato de trabalho por parte do empregador, sem justa causa, 
o empregado terá direito de receber, a título de indenização, metade da remuneração 
correspondente ao tempo que faltar para o término do contrato. Do mesmo modo em se tratando 
de empregado, a indenização não execederá a quarta parle a que trata direito nas mesmas 
condic;ões. 
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Parágrafo 3Q - Com o término do contrato por prazo determinado, ou rescisão deste, os 
depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), poderão ser utilizados pelo 
empregado, desde que comprovado por anotações na Carteira Profissional. • 

3.2) "RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

O contrato de trabalho, por tempo determinado ou indeterminado, poderá ser rescindido, 
uma vez que ambas as partes acatem as determinações da lei, caso não haja justa causa. 

Considera-se justa causa, para efeito de rescisão de contrato, o seguinte: 

I - ato de improbidade; 

11- condenação criminal do empregado; 

III - má conduta ou mau procedimento; 

IV - desobediência ao desempenho das suas funções; 

V - violação de segredo da empresa; 

VI - insubordinação ou ato de indisciplina; 

VIl - abandono de emprego; 

VIII - prática constante de jogos de azar. 

O empregado terá direito também de rescindir o contrato e. em conseqüência pleitear a 
devida indenização, nos seguintes casos: · 

r - ex1géncia de serviços superioreS a suas forças ou contrários aos bons cosb •mes; 

li - tratamento com excessivo rigor pelos seus~superiores ou pelo empregador: 

III - perigo de mal considerável; 

IV - não cumprimento do contrato pelo empregador; 

V- redução do horário de trabalho, de modo a afatar sensivelmente seu salário. 

Alagoas 

Na Capital houve aprovação integral das propostas apresentadas pelo Projeto Jornada, e fOi 
apresentada a seguinte sugestão: 

Proposta: 

Criar dispositivo, onde eouber, no Estattitodas MPE's, para evitar concorrência desleal com 
os microempresários oriundos de empresas que tinham a forma da sociedade LTOA, que hoje 
são proprietários de MPE's. 
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Justificativa: 

Porque está se tomando praxe o sócio majoritário de LmA fazer redução de cota, para alcançar 
o nível permitido em lei, 5% (cinco por cento) do capital, e registrar firma individual no regime, 
c;>m o mesmo objetivo da LmA. 

Amazonas 

Nos Municípios os participantes manifestaram grande apoio as propostas apresentadas no 
Projeto Jornada, é apresentaram as seguintes sugestóes: 

1) Boa Vista, manifestou total e integral apoio ao Projeto Jornada. 

2) ManiiCIIPUrú, com 118 (cento • daZIISHis) maniles1aç0es,_aprovou integralmente. as propostas 
contidas no Projeto Jornada. · · 

3) ltacoatiara, com 107 (cento o sete) monifestaçOes se manila$tou contra e incidência do INSS 
sobre o pag8l1141TT!o de "pro-labore". 

4) Manaus, com se (cinquenta e seis) manilestaç6as, apoiou integralmente as •ugestOes contidas 
no Projeto Jornada. o sugeriu o seguinte: 

4.1) roc:o!himento de anuidade no valor do 5% (cinco Por conto) do faturamento das empresas 
após uma CIIJ'ência do 3 (três) anos; 

4.2) se manifestou, também: 

4.2.8) contra oxcessiva bl.:rocratizaçio do Esmdo; 

4.2.b) sotn a dificuldade do conseguir crédHa; 

4.2.c) da nocessidada da oriantaçAo para 8 formaç6o do cooperativas. 

5) S6o Jo6o da Balisa, com 2 (duas) manifestaçOes apoiou integralmente as propostas contidas .no 
Projeto Jornada. 

Bahia 

1) O Estado participou com as cidades, de Bnumado, Porto Seguro, Santo Antonio de Jesus, 
Teixeira de Freitas, onde todos os participantes aprovaram unanimimente as propostas 
apresentadas no Projeto Jomada. 

2) A cidade de Pauio Afonso manifestou apoio e sugeriu o seguinte: 

a) tratamento tributário compatível com a estrutura das Empresas de pequeno porte; 
b) acesso ao crédito, por meio de garantias aval e planos de financiamento diferenciado; 
c) caracterização do que realmente é empresa de pequeno porte. 
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3) A cidade de Canavieiras manifestou apoio e sugeriu.o seguinte: 

a)· a não obrigatoriedade de contratação de contador pela micro empresa e empresa de 
pequeno porte; 

b) incluir no capitulo VI a obrigatoriedade de tratamento diferenciado pela Justiça do 
Trabalho para questões que tenham que recorrer às Jurrtas de Conciliação e Julgamento, 
bem como manter os acordos previamente feitos e homologados nos Sindicatos Classistas, 
que disserem respeito as classes participantes das micro empresas e das empresas de 
pequeno porte. 

Ceará 

Na Capital e no Município, houve total apoio às propostas apreserrtadas pelo Projeto Jornada, 
e foi s'ugerido o seguinte: 

1) Aracoieba; 
2) Baturitê, com 2 (duas) manifestações; 
3) lguatu, com 2 (duas) manifestações; 
4) Sobral, com 4 (quatro) manifestações; 
5) Tauá; · 
6) Tinguá; 
7) Fortaleza, que apresentou as seguintes sugestões, rias 3 (três) esferas 

governamentais, a saber: 

ÁREA FEDERAL 

A) ENQUADRAMENTO 

A 1. Que o limite de isenção em nível federal seja de no mínimo 50.000 {cinquenta mil) URR's; 

A2. Umite a nível Federal: 
- ME - 800.000 UFIR's 
- Pequena - 2.400.000 UFIR's 

B)ASPECTOS TRABALHISTAS!PREVIDENCIÁRIO 

B1. Abolir a contribuição previdenciária do empregador para micro e pequena empr.esa 
independente do ramo de atividade. · -

B2. Escalonamento das contribuições previdenciárias do empregado levando em conta o 
porte da empresa, ficando por conta dos órgãos competentes definirem os parâmetros 
em níveis compatíveis com a realidade do segmento das micro e pequenas empresas. 

B3. Criação de tribunais ou varas de 1• estâncias, onde todas causas relativas a justiça do 
trabalho envolvendo micro e pequenas empresas e seus empregados, sejam resoMdas 
sem a necessidade de apelaçóes e outros recursos que prorrogam a solução de questões 
trabalhistas. 

B4. Elaboração de uma legislação especifica que englobe todas as quest6es que envolve o 
dia-a-dia das MPE's. 

BS. Anistiar/negociar as MPE's da dMda do INSS. 
B6. Rad~ dos encargos sobre a feita de pagamento das microempresas. 
B7. Duranta 90 {noventa) dias, nao assinar a carteira, firmar acordo patrao empregado. 
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C) CRÉDITO 

C1. Duplicar o atual percentual de contribuição destinado ao FNE a ser aplicado para as 
micro e pequenas empresas. 

C2. Desburocratizar os procedimentos para o acesso ao crédito para as micro e pequenas 
• empresas. 

C3. criação de um seguro de crédito para o micro a pequeno empresário visando abolir as 
exigências das garantias. 

C4. Unha de crédito especifica para capital da giro destinada a socorrer os micros a pequenos 
empresários visando proporcionar a sustantabilidadedo empreandi!llento. 

CS. Maior percentual para capital de giro nos investimentos fixos. 
C6. Participação de 1 00% da instituição financeira em financiamentos projetados para a 

microempresa. 
C7. Criar financiamentos destinados a modernização tecnólogica das micro e pequenas 

empresas. 
CS. Criar linhas de crédito que atendam inclusive o comércio e a prestação de serviços. 
C9. Taxas de juros claras e simplificadas de fãcil assimilação de seu cálculo e em condições 

de serem pagas pelas micro e pequenas empresas, além de serem escalonadas de 
acordo com o porte da empresa. 

C1 o. Criar comissão representativa do segmento das micro e pequenas empresas para 
gerenciar e/ou fiscalizar a aplicação dos recursos fede(ais destinados às micro a 
pequenas empresas. 

C11. Procurar captar recursos no exterior, com taxas de juros aplicadas nestes países. 

D) FISCAL TRIBUTÁRIO 

D1. Incentivos fiscais a outros benefícios dados as médias e grandes empresas deverão ser 
aplicadas as MPE's. 

D2. Empresas no ãmbito da SUDENE, possuem isenção fiscal por dez anos, ampliar essa 
beneficio às micro e pequenaS empresas. 

D3. O prazo de pagamento do imposto de renda deve ser prorrogado e deve ser permitido o 
reinvestimento na própria empresa. 

D4. Que exista um período de carência, para que à micro e pequenas empresa passe a 
pagar imposto, sugestões no período de 3 (três) à 5 (cinco) anos. 

ÁREA ESTADUAL 

A) ENQUADRAMENTO 

A 1. equiparação do teto estadual ao teta do Estatuto Federal. 

B)CRÉDITO 

81. Uberação imediata dos recursos dos projetas encaminhados ao BEC. 
82. Ampliação do alUai percentual de 0,75% da arrecadação do ICMS destinada ao FCE • 

Fundo Constitucional Estadual para 1 ,5% e que a referida ampliação seja destinada a 
capital da giro para dar susterrteção as microempresas existentes. 

83. Desburocratizar os procedimentos para acesso ao crédito às micro e pequenas empresas. 
84. Criar taxas de juros claras a simplificadas de fãcil assimilação de seu cálculo e em 

condições de serem pagas pelas ·micro e pequenas empresas, além de sarem 
escalonadas pelo poria das empresas. 

85. Criar comissão representativa dos segmentos de micro e pequenas empresas de todas 
as regiões do Estado para gerenc!ar e/ou fiscalizar a aplicação dos recursos do FCE 
destinados às micro e pequenas empresas. 
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86. A comissão supra mencionada deverá reunir uma vez por màs em calendário definido 
pela •comiSsão• e pela "SEFAZ", visando avaliar os recursos oriundos da arrecadação 
do ICMS e sua aplicação. 

B7. Maior dísseminação das lnformaçóes creditfcias por parte das instituiçóes financeiras 
para as micro e pequenas empresas. 

• BS. Que haja uma perfeita sintonia entre as informações diwigadas pelas diretorias dos 
bancos e a gerência das agências. 

B9. Descentralização das análises de créditO pelas agências bancárias. 
810. Conceder créditO através do BEC na proporção das compras efeluadas com notas fiscais. 

C) ASCAI../TRIBUTÁRIO 

C1. Que os micro e pequenos empresários sejam tratados como cidadãos, pela fiscalização 
do interior (SEFAZ). 

C2. Não considerar para efeito de cálculo de impostos as receitas não operacionais no valor 
total da receita bruta. 

C3. Que as notas fiscais das microempresas, passam a gerar crédito de ICMS para o 
comprador Qnscrito no CGF), já que hoje, a não geração deste crédito, desestimula a 
compra de outras empresas às microempresas. 

C4. Solicitar das fiscalização funções orientadas e não repressoras. 
C5. Isenção de ICMS, para aquisição de máquinas e equipamentos pelas MPE's (bens de 

capital). 
C6. Esludo por parte da SEFAZ, no sentido de substituir a renovação das MPE's. 
C7. Simplificação no processo de registro de mercadorias. 
CS. No estado a microempresa, será tributada por valor fixo, através de carnet 
C9. Inscrição •especial" com estimativa fixa para feirantes. 
C1 O. Que as associações tenham tratamento tributário diferenciado no sentido de emissão 

de notas fiscais de venda, para seus associados. 
C11. Que o crédito gerado, com as compras efeluadas junto às microempresas, seja 

considerado em dobro, para incentivar a comercialização das mesmas. 

NÍVEL MUNICIPAL 

A) CRÉDITO 

A 1. Criar um Fundo Constilucional Municipal - FCM visando fomentar a criação e 
desenvoMmento de pequenos empreendimentos. 

A2. Criação de comissão representativa do segmento de micro e pequenas empresas para 
gerenciar e fiscalizar a aplicação de recursos do FCM. 

B) ASCAI../TRIBUTÁRIO 

B 1. Revisão do teto do ISS nos municípios. 

oumos 

Que os governos municipais, estaduais e federal destinem as suas compras govemamental:c 
ao segmento de micro e pequena empresa de cada região a ser beneficiada pelo suprimento. 
Acesso as llcitaç6es e concorrências das compras governamentais pelas micro e pequenas 
empresas ~ burocracia e empecilhoS financeiros. 
Maior empenho polfUco no sentido de viabilizar a participação da micro e pequena empresa 
nas compras governamentais, por ser instrumento de distribuição de renda e geração de 
empregos. 
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· Incentivo govemamen1al no tocante a redução de alfquotas alfandegárias para as mleta e 
-pequenas empresas. 
· Desburocratização o processo de impor1ação/exportaçáo para as micro e pequenas empresas 
e facilitar o acesso deste segmanto no Mercosul. 

• Elaboração de política de incentivos 'para exportação. 
•. Não estipular prazo para revisão do novo estatuto da mleta e pequena empresa, sendo 

realizado sempre que necessário • 
. · Nos processas de compras governamentais, a qualificação técnica para as MPE's, deverA 

ser realizada por Instituições tipo SEBRAE, universidades e etc. 
· Que os miCtO e pequenos produtores rurais possuam o mesmo tratamento das MPE's do 
comércio, indústria e serviço. 

· Incentivar a capacitação tecnológica e treinamento da mão-de-obra para micro e pequena 
empresa. 
IBAMA, que a fiScalização do IBAMA seja feita diretamente aos proprietários por que a 
microempresa compra a matéria prima (madeira de terceiros). 
Que o governo volte a negociar com associações de MPE's para o projeto de compras 
governamentais. 
As médias e grandes empresas possuem acesso a juros de 6 a 12% a.a. no exterior, que seja 
criado então, no Brasil, linhas de crédito para a pequena empresa nestas mesmas 
características, para que possain competir em igualdade de condições. 
Que qualquer incentivo,. isenções, ou. qualquer outro benefícfo dados as médias 'e grandes 
empresas, devem contemplar, automaticamente, as MPE's •. 
Que seja criado na Lei de Licitação, condições para o fornecimento de um mesmo produto 
por várias MPE's, principalmente quando se tratar de compras do executivo. 

Distrito Federal 

No Distrito Federal os participantes manifestaram grande apoio as propostas apresentadas 
no Projeto Jornada, é apresentaram as seguintes sugestões: 

1) acerca do valor limite de receita bruta para classificação da uma microempresa, TODOS 
os entrevistados acharam este valor, insatisfatório. e apresentaram um novo valor de RS 
200.000,00 (duzentos mil reais), como limite de receita bruta para classificação de uma 
micro empresa. 

2) os entrevistados não concordam acerca das restrições das atividedes caracterizadoras 
das micro empresas, e sugerem que façam parte do rol as farmácias, auto peças, 
escavações, agricultura, consultaria, e prestação de serviços. 

3) quanto a obrigatoriedade que deveria ser imposta às instituições financeiras, para que 
efetivamente a microempresas venha ter acesso ao crédito, os empresários entrevistados 
sugerem: 

3.1) 36% - destinar um percentual fixo dos depósitos à vista de financiamento para 
microempresa, recolhendo em dobro ao Banco Central, caso não efetivem esta 
operação; 

3.2) redução das eJdgêncla de garantia real; 
3.3) ampliação de até 80% da participação do fundo de aval do SEBRAE; 
3.4) aceitação de até 50% do valor dos investimentos fixos, como garantia do 

financiamento. Como taxa de juro fixa, de 11% ao mês ou 12% ao ano. 

4) sugerem ainda como contribuição das propostas de apoio a MPE o seguinte: 
4.1) isentar as microempresas da tarifa de 20% sobre a folha; 
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4.2) análise das questões trabalhistas; 
4.3) criação de escolas técnicas para mão-de-obra operária; 
4.4) instituição financeira menos buroctátlca, facilitando o acesso a linhas de crédito; 
4.5) tributação através de movimentação financeira; 
4.6) apoio da todas as Associações comerciais a industriais das satélites através do 

SEBRAE, ABRA, FACI-DF, FECOMÉRCIO; · 
4.7) realizar um reestudo para classlflcac;io da mlcroampresa, levando em 

consideração características regionais; 
4.8) valor de enquadramento diferenciado para o produtor rural; 
4.9) unlftcar as datas para recolhimento de tributos; 

4.10)aollc:llar,atravésdllsentidadesdeclasse,audlênclacomoGovemador,oferecendo 
apoio ao combate à Informalidade; 

4.11) verificar código tributário do Distrito Federal para disciplinar ac;Oes; 
4.12) dispensa do pegamento da multa de 500 URR, à microempresas, pelo simples 

atraso na entrega da Declarac;Ao de Imposto de Renda, formulário 11; 
4.13) dispensa do pagamento mensal da Contribuição Social e Confins, para a 

microempresa que tiver no mfnimo 02 funcionários; 
4.14) dispensa de elaboração e fixação de quadro de horários de funcionários, a 

empresas que possuir menos de 1 O funcionários; . 
4.15) dispensa da obrigátoriedade de rescfsio de comr,to de trabalho com mais de 

01 ano, ser feita em Sindicato ou no Mlnlstárlo do Trabalho, pelo motivo que se o 
empregado achar que foi lesado, o mesmo tem 02 anos para procurar seus direitos 
em uma Junta do Trabalho, o qual lhe darão toda a assistência; 

4.16) dispensa do pagamento do INSS sobre Pró-labore de di retores de microampresa. 

5) reduzir tributos. 

6) redução de encargos. 

7) punição mais severa pela prática da concorrência desleal. 

8) burocracia exagerada· sugerindo para amenizar o problema o seguinte: 
8.1) unificação das datas de pagamento dos tributos; 
8.2) unificação dos formulários; 
8.3) substituir os códigos pelo nome dos tributos; 
8.4) simplificar o recolhimento de tributos, impostos, além dos encargcs sociais. 
8.5) criação do imposto único. 

Espírito Santo 

Na Capital e nos Municípios, houve aprovação integral das propostas apresentadas pelo 
Projeto Jornada, confOrma relação a seguir: 

1) Afonso Cláudio: 

2) Cachoeiro do ltapemirim; 

3) Colatina; 

4) Encantado; 
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5) Muniz Freire; 

6) Serra; 

• 7) Vila Velha, com 4 (quatro) manifestações sugeriu que não fosse obrigada a contratação de 
contador para as MPE's; 

8) Vitória, com 3 (três) participações sugere, que o Estatuto seja feito para atender as 
necessidades das empresas simplificando a vida de quem gera empregos diretos, e que o texto 
seja feito de maneira cristalina, sem dar margem a dupla interpretaç!o; para ter vida longa. 

Goiás 

o Estado teve grande participação nas manifestações e sugestões, os municípios a seguir, 
se manifestaram da seguinte maneira: 

1) Campo Alegre de Goiás, com uma manifestação epoiou integralmente as propostas. 

2) Oivinópolis, com uma manifestação apoiou integralmente as propostas. 

3) Goianésia, com uma manifestação apoiou integralmente as propostas. 

4) Jataí, com uma manifestação epoiou integralmente as propostas. 

5) Porangatu, com uma manifestação epoiou integralmente as propostas. 

6) Posse, com uma manifestação epoiou integralmente as propostas. 

7) Trindade, com uma manifestação epoiou integralmente as propostas. 

8) Goiânia, com 4 (quatro) manifestações e epoiou integralmente as propostas, apresentando 
as seguintes sugestões ao estatuto: 

8.1) quanto ao art.SQ.,pensam ser inconstitucional, tratando dos profissionais liberais e artistas, 
os goianos entendem que pela ética norteadora do exercício dessas profissões 
personalistas em que a exploração de um profissional por outro não se admite· nos 
códigos éticos dessa profissões e nas garantias constitucionais pertinentes. Mesmo que 
haja essa abertura por certo o entendimento jurídico e a jurisprudência, com o das leís 
maiores a de regulamentação das profissóes, não permitirão esse exercício. A proposta 
do SEBRAE a respeito por certo não \ará o efeito pretendido porque vai colidir com leis 
maiores como as do exercício da profissão a a própira Constituição. Deve ser repensado 
o assunto. 

8.2) quanto ao art. GQ., entendam que é adequada a simplifi::ação e é possível existir sem 
confronto com normas da outra natureza. Entretanto, não é da bom alvitre legislar segundo 
"anexos•, é melhor esclarecer no próprio artigo, via parágrafos a incisOS. A proposta 
suprime algumas axi!;!ància da legislação vigente, inclusiva sobre a participação da sócio 
já quotista ou acionista em outras empresas, o que merecer malho estudo, pana da 
descaracterizarmos o sentido da mlcroempresa. 

8.3) quanto ao art. 7V., pensam ser possível e pertinente, porque o recolhimento englobado a 
uma facllklllde reclamada, discutível apenas o recolhimento pelo percentual mínimo. A 
leg~ trabalhista deva, pois, estar também adaptada a esse condicionamento para 

. evitar conllltos, e mesmo porque o Estatuto das MPE's não é uma regra de !super direito. 
8.4.) em reláç4o' ao art. 8!1., para melhor pocisionarnento jurídico, a legislação trabalhista 

deve Igualmente ser adepta da ao que for disposto pelo presente estatuto também nesse 
ponto. 
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·8.5) quanto ao art 9'l., pensam que a isenção do Imposto' de Rlmdaeviâvel, correta·e pertinente 
ao tamanho e importância social dos beneficiários em questão, o mesmo ocorrendo com 
o IOF e a contribuição social sobre o lucro. 

8.6) quanto ao art. 1 o., o "caput" é um privilegio sem nenhuma razio aparente e tampouco 
lógica. Deve ser suprimido, vez que nada justifica a isenção do Imposto de Renda no 
primeiro ano e só nele para as pequenas empresas. É uma bonificação discriminatória a 
odiosa, além de incentivar a sonegação permanenta com pequenas empresas do mesmo 
sócio sa sucedendo em seu nome ou detarceiros. 

8.7) quanto ao previsto no art. 11, é mais um privilegio tamporale não deve ser cogitado se 

· pretendemos regras firmes a sobretudo permanentas. 
8.8) quanto ao art. 12, entendem ser válido e pertinanta, sornenta devendo ficar mais claro a 

respeito, na própria legislação, a não nos anexos, conforma sugerido. 
8.9) quanto ao art. 24, ai sim o lambreta da estabelecer regras da superdireito como no Código 

Tributário. Nacional para que a legislação dos Estados a Municípios a mesmo da União 
não fruste os objetivos fiscais e da tratamento tributário reclamados no estatuto com 
tratamento fiscalista que na prática permita ao fisco apurar corno bem entender o imposto 
como o é hoje na legislação desses poderes no Brasil. 

8.1 O) quanto ao art. 25, a garantia a muito boa e impedi surpresas por extansao de outra 
legislação irâ tomar mais fâc:il a a relação FISCO/COntribuinte. 

8.11) quanto ao art. 29, a obrigação que sa dará na revlsio guinquenal obrigatória, é boa e 
as razões explicitadas também, porém deve deixar margem a acomodação permanenta 
de alterações sempre para não ocorrer o que ocorreu com a revisio constitucional 
obrigatória, talvez acrescentando nos parâgrafos formas da estimulo a proposta da 
reavaliação do sistema legal a sua aplicação no dia a dia das empresas beneficiadas. 
Incluindo ainda direito a representação classlsta de propor a respeito ao Executivo e 
Legislativo. 

Maranhão 

Na capital os participantes manifestaram grande apoio as propostas apresentadas no Projeto 
Jomada, é apresentaram· as seguintes sugestões: ~· · - · 

São Luis apresentou as seguintes propostas: 

I - Quanto aa Emendas a Conatltuiçio: 

a) Sugerem a substituição das Emendas da nQ 2 a 4, por apenas uma, assim redigida: 
Acrescenta-se ao artigo 72 da Constituição da República Federativa do Brasil um parâgrafo 

com a seguinte redação: 
"Parâgrafo. O disposto nos incisos V a XXVI não se aplica às microampresas a às empresas 

de pequeno porta. • 

b) Sugerem para a Emenda da nQ 3 a seguinta redação: 
"Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias a quarenta semanais, facultada 

a compensação da honorários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção colativada 
trabalho, exceto nos casos dos emoreoados em microempres8$ ou empresas de peaueno corta. 
quando a compensação e a redução se darão. exciusivaman1a. através da acordo individual." 

c) para a Emanda.da oQ S propõem a seguinta .redaçâo: 
"Para os efaitos trabalhistas a pravidanclârlos·, equiparam-se aos da categoria da dornéstiços, 

os trabalhadoras registrados em microemprasa com até cinco empregados, assegurados a estes 
o direito estabelecido no inciso 111. • 
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11 - Quanto ao Antepro]ato do Estatuto sugerem o seguinte redaçio: 

1) "Art. 1 o. É microempresa a pessoa jurídica com receita bru1a anual igual ou inferior ao valor 
monetário correspondente a duzentas e cinquenta mil Unidades Fiscais de Referància- UFIR, ou 
qualquer outro fato r utilizado para a atualização monetária dos tributos de competància da União. • 

'2) Art. 20. É empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que, náo tendo a condição de 
microempresa, obtiver receita bruta anual igual ou inferior a setecentas mil Unidades Fll;cais da 
Referência- UFIR, ou qualquer outro fator utilizado para a atualização monetária dos tributos de 
competência da União. 

3) Art. 30. Para efeito disposto nos artigos anteriores SE-rá considerada, em cada exercício 
fiscal, a receita bru1a auferida no anc. base respectivo. 

Parágrafo Único . No primei~ ano de funcionamento da microempresa ou da empresa de 
pequeno porte oa limites da receita bru1a serão calculados proporcionalmente ao número de 
meses deconridos entre o da constituição da empresa e 31 de dezembro do mesmo ano. (Nio 
vejo nenhuma utllldada que justifique utCl parÍigrafo. É partaltamanttl dlapanaável.) 

4) Art. 40. Perderá a condição dos artigos 1 o e 20 desta lei a empresa cuja receita bru1a anual 
ultrapassar em vinte por cento, em mais de um exerclclo fiscal, os limites nele fixados. 

Parágrafo 1 o. Em razão do disposto neste artigo, a microempresa passará à condição de 
empresa de pequeno porte desde que a sua receita bru1a anual seja de até setecentas mil 
Unidades Fiscais e Referància- UFIR. 

Parágrafo 20. A empresa de pequeno porte passará à condição' de microempresa no exerclcio 
fiscal em que a sua receita bru1a anual no ano base respectivo seja de até duzentos e cinquenta 
mil Unidades Fiscais de Referànei" - UFIR. 

Parágrafo 30. Readquirem as respectivas cor.C:i~ <.lc:. l(li.-,ro<.:-npresl.:" C>l! rl11 empresa de 
pequeno porte aquelas assim anteriormente consideradas e que voltarem a &uf• 1 ir rãeeita bru1a 
anual dentro dos limites fixados, .raspectivsnante, nos artigoo 1 o e 20 desta lei. 

5) Art. so. E vedada a organi~açâo de mocruan 'f-'resa ou de emprssa as pequeno porte sob a 
forma legal de sociedade por açóes. 

6) Art. SO. O registro e a baixa da microempresa ou da empresa de pequeno porte far-sa-ão 
mediante documento único, na conformidade do Anexo I desta lei, vedada qualquer outr'!. 
exigência. 

7) Art. 72. Será simplificado e unificado em só documento o recolhimento das contribuiçóes 
previdanciárias a trabalhistas relativas ao empregado a ao empregador da microempresas e da 
empresa de pequeno porte, calculadas sempre pela manos alíquc.ta em vigor. 

8) Art. ao. (Sem alteração) ' 
IV. manter arquivados os documentos relativos a tabelas da férias a ao gozo das mesmas 

pelos empregados. 
9) Art. Sll. (Sem alteraçio) 

III. contribuições ao Programa de lntegraçio Social • PIS. 
10) Art. 100. A empresa da pequeno porte fica isenta do imposto sobre a renda e proventos 

de qualquer natureza incidente sobra a receita bruta obtida nos doze primeiros meses da seu 
funcionamento. 
· · · Parágrafo Único • O valor do imposto de renda devido relativamente ao segundo e terceiro 
anos de funcionamento da empresa de pequeno porte podará deixar de ser recolhido, desde 
que destinado a reinvestimento na mesma empresa; ou constituição de outra do mesmo porte, 
na conformidade das regras fixadas pelo decreto que regulamentará esta lei. 

· 11) Art. 11. (Suprimir. O seu propóalto UtÍI amplladc a contido no parÍigrato aupra) 

Oa artlgoa seguintes do anteprojato tim a numeraçio altarada • 

. 12) Art. (12) 11: Além aos direitos assegurados no5 artigós anteriores, as mlcroempresas e 
as empresas de pequeno porte gozarão de incentivos diferenciados, na conformidade da Tabela 
de Enquadramento e Avallaçio para fina da Incentivo que constitui o Anexo 11 desta lei. 
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13) Art. (13) 12. Os órgãos federais de pesquisa, desanvoMmento e capacitação tecnológica 
aplicarão no mínimo quinze por cento dos seus recursos em projetes que objetlvem a 
modernização e fÓrtalecimento da capacidade produtiva e competitiva das microempresas e 
das empresas de pequeno porte. 

'14) Art. (14) 13. O valor dos investimentos em pesquisa e tecnologia pela empresa de pequeno 
porte ser! contabilizado em dobro para fins de cálculo da sua receita tributável. . 

15) Art. (15) 14. O decnrto que regulamentar este lei estabelecerá facilidades para o registro 
de marcas e patentes por mlcroempresas e empresas de pequeno porte. 

16) Art. (18) 15. (Sem altenlçlo) 
17) Art. (17) 18. O disposto nesta lei não desobriga a microempresa e a empresa da pequeno 

porte do cumprimento das exigências legais a regulamentares relativas à segurança do trabalho, 
à saúde e higiene, às condlç6es sanitárias dos locais e dos produtos, e à proteção do meio
ambiente. 

18) Art. (18) 17. (Semaltaraçio) 
19) Art. (19) (É supérfluo e dun-adrlo. Oa benetfcloa e tavoru lagala em vigor só 

· desaparecem em ra:rio de outra lei que expraaaamenta os revoguem. Além dlaao, lei 
nenhuma pode "excluir" benaflcloa ainda lnaxlatentu, ainda que hlpotílrlcor). 

20) Art. (20) 18. (O texto proposta é concaitualmante lmpreclao. Nio nos foi poaaíval, 
diante dele, conceituar o que aerliur. exlginclaa e abrlaa@a da natureza admlnlstratlw. 
dacorrentu da l!!(!lalaçjo federal. Manda a boa t6cnlcillegla'latlva que aa iaantar pea~. 
colaa ou fato da lncldincla de uma regra LEGAL aata meama regra aaja claramente 
anunciada. Ex: Nio •• aplicam àa mlcroempreaaa aa exlginclaa do art. x da 1.111 n. tal. 

Aaalm, coma ducanhecamoa~ no caao, aa ragraa legala daa quala aa utarlalaentancio 
aa mlcroampreaaa, nio tamoa como formular redaçlo aubatltutlva do texto propollto.) 

21) Art. (21) 19. (0 texto pressupõe a existência de uma política a e tàrifas públicas específica 
para a microempresa e a empresa de pequeno corte. é certo, porém, que tal política inexiste. 
No entanto, como parece ser relevante o objetivo da proposta, sugerimos a seguinte redação 
substitutiva: a mlcroampreaa a a emprua de pequena parta pagaria aa tarlfaa par entldadu 
da admlnlatreçio federal sempre pela manar praça cobrado a qualquer outra ampreaa 
localizada em seua respectivo• domicílios flscala. 

22) Art. (22) 20. As autoridades públicas, às quais competir o cumprimento do disposto neste 
lei e no seu regulamento, baixarão os atas normativos necessários à observância dos princípios 
e à efetiva aplicação das regras estabelacidos naqueles diplomas legais, no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da data de publicação do Decreto de que trata o artigo (28) desta lei. 

23) Art. (23) 21. No decreto que baixar o regulamento destà lei, o Poder Executivo fixará 
normas que simplifiquem procedimentos e confiram efetiva prioridade às microempresas e às 
empresas de pequeno porte nas compras de bens e serviços por entidades da administração 
pública direta e indireta. 

24) Art. (24) (Eate dispositivo é Inócuo. Por torça doa princípios faderatlvoa, fundamentoa 
de todo o arcabouço juridlco da República do Braall, a Unlio nio tem competincla 
constitucional para, mediante lei ordlnirla, impor abrlg•çõea laglalatlvaa aos Eatadoa
membroa. além dlaao, aataa aatio impadldoa, em ra:rio da Conatitulçio Federal, delagla .. r 
sobre CRÉDITO, como Impõe o texto proposto.) 

25) Art. (25) 22. (Sem altaraçio) 
26) Art. (26) 23. (Sam altaraçio) 
27) Art. (27) (É absolutamente dunaceadrlo: a regra é perfeitamente ldintlca. l da 

Emenda Conatituclonal proposta de nR 5. A permanincla d-texto empllca declarilçlo 
do SEBRAE de que nio cri na api'OVIIçio da Emenda.) 

28) Arta. 28(24), 29(25), 30(28) e 31 (27) aam altaraçio, aalvo aa de numeraçio ordinal. 
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Mato Grosso 

Na Capital Cuiabá, estiveram presentes 200 (duzentos) participantes que se manifestarem, 
apoiando integralmente as propostas apresentadas pelo Projeto Jornada, juntamente com o 
interior do Estado,líderado pelo ~unicípio de Peixoto de Azevedo, que contou com 150 (cento e 
cinquenta) manifestações, que conjuntamente apresentarem as seguintes propostas: 

1) Sugeriram para aumentar o número de empregos e a melhoria de salários nas pequenas 
e micro empresas o seguinte: 

a) desvincular o adicional sobre férias; 
b) desvincular a multa sobre FGTS recolhido (saldo banco); 
c) isentar encargos sobre o excedente ao piso nonnatlvo ou seja, piso mínimo, tais como: 

Gratificações, comissões, prêmios produtividade etc. 

2) Outras sugestões apresentadas: 

a) linhas de financiamento; 
b) desburocratizarão das linhas de crédito; 
c) imposto único; 
d) divulgação massissa do Estatuto; 
e) limita de Receita Bruta para micro e pequenas empresas; 
f) redução da carga tributária; 
g) diminuição dos encargos sociais. 

lnfonnaram ainda que, receberam cerca de 680 (seiscentos e oitanta) correspondências 
endossando e parabenizando o SEBRAE pela iniciativa. 

Mato Grosso do Sul 

Nos Municípios os participantes manifestaram grande apoio as propostas apresentadas no 
Projeto Jornada, é apresentaram as seguintes sugestões: · 

1) Caarapõ, com 2 (duas) manifestações apoiou integralmente as propostas apresentadas 
pelo Projeto Jornada. 

2) Corumbá, manifestou no sentido de ser, o Estatuto mais explícito, quanto ao capital de 
giro, no mais apoiou integralmente o Projeto Jornada. 

3) Coxim, com 2 (duas) manífestsções apoiou integralmente as propostas apresentadas 
pelo Projeto Jornada 

4) Dourados, com 2 (duas) manifestações apoiou integralmente as propostas apresentadas 
pelo Projeto Jornada. 

5) Joaquim Murtinho, com 2 (duas) manifestações apoiou integralmente as propostas 
apresentadas pelo Projeto Jornada 

6) Maracajú, apoiou integralmente as propostas .!presentadas pelo Projeto Jornada 
n São Gabriel do Oeste, com 12 (doze) manífestções apoiou integralmente as propostas 

apresentadas pelo Projeto Jornada 
8) Três Lagoas, apoiou integralmente as propostas apresentadas pelo Projeto Jornada 
9) Campo Grande, com 98 (noventa e oito) manifestações apoiou integralmente as propçstas 

e sugeriu o seguinte: 
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9.1) tratamento simplificado para os registres junto aos Conselhos de Profissão 
Regulamentada, no que se refere aos documentos e burocracia existente (o CREA por 
exemplo, não aceita o registro de Firma Individual, exigindo que a mesma altere sua 
forma jurídica para Sociedade Uda), O mesmo tratamento diferenciado no que concerne 
às taxas e exigência de um profissional em tempo integral percebendo o piso salarial 
da categoria. 

Para este último a sugestão é de que para as Mlcroempresas e Empresas de Pequeno Porte 
seja estipulado honorários diferenciados, como já ocorre com os Contabilistas, onde o 
ConselhO Federal de Contabilidade define o valor dos serviços contábeis oferecendo 
um tratamento diferenciado às Mlcroempresas em virtude da simplificação de sua 
escrituração conforme prevê a Lei NR. 7'.2S6/84. 

Alnde em relação a obrigatoriedade de algumas empresas manterem um profissional 
habilitado, fica a proposta da se estender às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte os beneflclos que as grandes empresas, como as de alimentação por exemplo, já 
usufrem. Essas empresas contam com um profissional de nível superior para 
supervisionar e orientar suas atividades produtivas em consonância com as exigências 
legais, sendo que os mesmos nAo do contratados por elas e sim, cedidos e mantidos 
pelo GoVerno Federal (do funcionários públloos). 

Sugest!o é de qtie o~ Federal disponibilize também para as pequenas empresas os 
profissionais exigidos pelo Conselhos de Profissão Regulamentada e reduza as 
exigências a nfvel de instalaçóes, tecnologia e registrr.s ·especiais, simplificando-as. 

9.2) Incluir um artigo à proposta de Estatuto que defina a atividade dos órgãos da fiscaf!Zação 
pública como de orientação e não de coação, autuação e Interdição como é exercida 
hOje, deixando os dois últimos procedimentos apenas para os casos de reincidência 
ou de não cumprimento do que foi recomendado conforme estabelecido em lei. 

9.3) estabelecer tratamento diferenciado etou simplificado no que diz respeito às obrigaçóes 
acessórias pertinentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica ou seja, escrituração 
contábll simplificada, mas que permita a apuração dos lucros tomando-se um 
Instrumento de infon'nação fided!Qno para fornecedores, FISCO, empregados (no caso 
de participação nos lucros), sócios, etc. 

Esse tratamento deverá estar em sintonia com o Código Tributário Brasileiro e com o 
Regulamento Do Imposto Sobre a Renda Pessoa Jurídica - RIR/PJ, a fim de evitar 
embargos no futuro. 

9.4) Disciplinar matéria especifica contendo normas especiais para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte quando da participação dessas em Licitaç6es, adaptando 

, a legislação ora vigente. 
9.5) acrescentar um artigo que isente as Microempresas do pagamento de Direitos Autorais 

no que concerne ao uso de música ambiente via aparelhos de som ou rádio e que 
reduza essas taxas para as Empresas de Pequeno Porte. 

Há de se ressaltar que hoje qualquer empresa, independente do seu porte ou do tipo de 
equipamento que use para proporcionar a seus clientes música ambiente (mesfT!Q que 
seja um rádio a pilha) é obrigada a recolher uma taxa para o ECAD a qual é calculada 

., considerando a área (por m2) em que está instalada a empresa. 
9.6) definir em legislação pertinente (provavelmente Lei Complementar) qual o tratamento 

que sará dispensado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte por parte dos 
Estados, Municfpios e Distrito Federal no caso de não cumprirem com o disposto no 
Artigo 24 da proposta de Estatuto. 

9.7) quanto ao Formulário de Registro Especial (Anexo i do Estatuto), sugare-se: 
9.7.1) acordar com os órgáos responsáveis por registres de qualquer natureza da 

administração pública federal, estadual ou municipal, evitando-se a criação de 
documentos complementares que acabam. no somatório, burocratizando o processo 
de implantação de Micro e Pequenas Empresas. 
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Para tanto sugere-se a inclusão de mais dois campos: um para constar os dados de intereslle 
da Receita Estadual (secretarias de Fazenda), bem como o número de Inscrição . 
Estadual; e outro de interesse Municipal com espaço para o respectivo número de 
registro. 

9. 7 .2) A expressão "se a Empresa tem Contador" de que trata o quadro 3, dá a entender que 
o empresário tem a opção de ter ou não um responsável técnico de contabilidade, o 
que não corresponde com a verdade, visto que o Consélho Federal da Contabilidade, 
através de legislação própria. exige a contratação deste profissional para todo e qualquer 
estabelecimento que pratique ates mercantis ou de serviços. 

Ou se tira aquela expressão ou se acorda junto ao Conselho a alteração destes dispositivos. 
Ainda em relação ao contador é necessário, se mantido for a identificação no formulário, que 

conste o número da registro do profissional junto ao Conselho. 
9.7.3) Além da obrigatoriedade do contador, existe a exigência da "orientação" (assinatura) 

de um advogado no contrato social, no caso das sociedades. 
Mais uma vez d4MI-se definir o tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, 

isentanclc>as de mais esta obrigação, que não condiz com a realidade do segmento, 
ou ~do um campo no formulário para a identificação do referiâu profissional. 

Aliás, se levsrmos todas as exigências ao "pé da letra.:", .há de se incluir campos para 
identificação de outros profissionais que se consideram no direito de "assess6ràr" às 
atividades empresariais além dos contadores a advogados, tais como: administradores, 
economistas, engenheiros, químicos, etc. "' 

Definitivamente, asse é o momento oportuno de se definir um tratamento realmente 
diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte buscando parceria 
com os Conselhos de Profissão Regulamentada, a fim de acabar com exigências que 
em nada facilitam ou beneficiani os pequenos negócios. 

9.8) SUGESTÕES ÀS PROPOSTAS DE EMENDAS CONSnTUCIONAIS; 

9.8.1) tomarefetivo, no campo-da atiYidede econômica; o principio da isonomia, na concepção 
consagrada de se dar tratamento .desigual aós desiguais, na exata medida de suas 
desigualdades; - · · · 

9.8.2) redução do volume da mão-de-obra informal, determinando em contrapartida o 
aumento da receita pública ou impostos; 

9.8.3) tomar transparentes as relações trabalhistas entre os empregadores e trabalhadores 
das empresas de micro e pequeno porte; 

9.8.4) dar aos trabalhadores a cobertura dos direitos trabalhistas; . 
9.9) adaptar a legislação à natureza e feitio das microempresas (organização familiar). 

Para a concessão destes objetivos introduz-se o acordo individual, ou livre negociação, em 
substituição à convenção coletiva do trabalho . 

. Minas Gerais 

A Capital, e 137 (cento e trinta e sete) Municípios, com a participação de 1.654 manifestações, 
oriundas de 381 (trezentas e oitenta e uma) entidades de Classe, apoiaram integralmente as 
propostas e apresentaram as seguintes sugestões: 

A) Emendas à Constituição Federal de 1988. 

ARTIG0179 

Emenda no. 01 -Acresça-se as palavras "trabalhistas e do desenvolvimento empresarial". 
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- P!!fijgra(o Único: 
Er:nenda nll. 02- Adoção de um programa de fpmento ao desenvolvimento do segmento de 

MPE integrado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com parceria para execução e 
monitoria, pelas entidades de classe, no ãmbito regional setorial e municipal • 

• ARTIG07ll. 

INCISO V 
Emenda nll. 03 ·Acresça-se ao texto, a expressão "dele excluídos os trabalhado~ das 

microempresas e da empresa de pequeno porte". 

INCISO XI 
- Parágrafo Único: 
Emenda nll. 04 • "Ficam as microempresas e as empresas de pequeno porte desobrigadas 

das contribuições sociais devidas a seus funcionários, mas contribuindo com 0,5% sobre o 
faturamento líquido, para estes". 

INCISO XI!! 
Emenda nR. 05 ·Acresça-se ao texto, a expressão • .•. e acordo individual quando o empregador 

for microempresa ou empresa de pequeno porte". 

INCISO XXV! 
Emenda nll. 06 • Acresça-se ao texto a expressão • •.. salvo para a microempresa e a empresa 

de pequeno porte". 

INCISO XXXJ!! 
- Parágrafo Unloo: 
Emenda nll. 07 -As mlcroempresas e as empresas de pequeno porte estão liberadas para , 

contratação do trabalho do menor desde de que não seja submetido a trabalhos insalubres e de 
a1te periculosldade, mediante justa remuneração e faixa etária igual ou superior a quatorze anos. 

INCISO XXXIV 
• Parágrafo Segundo: 

OPCÃ001: 
jiquiparam-se à categoria dos trabalhadores domésticos os trabalhadores da microempresa 

com até 5 (cinco) empregados, assegurados a estes também o direito previsio no inciso III" 

OPCÃ02: 

Liberar os microprodutores e os produtores de pequeno porte (rural) de até 5 (cinco) 
empregados de qualquer recolhimento de encargos previdenciários, exceto FGTS, desde que. 
por opção seja feito o recolhimento da taxa de INSS- (ex-FunruraQ 'na ionte. quando da venda de 
seus produtos, desde que o empregado não sofra qualquer perde de benefícios. 

B) Sobre a Lei Complementar nll. 48, de 10 de dezembro de 1984. 

"Estabelece normas integrantes do Estatuto da microempresa relativas à isenção do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias -ICM e do Imposto sobre Serviços -ISS" 

Estabelecer normas integrantes do Estatuto da Microempresa. do Microprodutor, da Empresa 
de Pequeno Porte e do Produtor de Pequeno Porte relativas ao tratamento diferenciad_o, 
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simplifiCado e favorecido, nos campos administrativos, tribUtário, creditício e de desenvolvimento 
empresarial, a eles aplicáveis no âmbito do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de 
Comunicação - ICMS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSON". 

OPCÃQN2.Q1 

-VERSÃ01 
Os valores de Receita Bruta Anual, definidos na esfera federal, serão reduzidos em 20% 

(vinte por cento) para efeito de definição. do limite a ser adotado pelos Estados e pelo Distrito 
Federal. 

·VERSÃ02 
Os valores de Receita Bruta Anual, definidos na esfera federal, serão reduzidos em 20% 

(vinte por cento) para efeito de definição do limite a ser adotado pelos Municípios. 

OPCÃON2.Q2 _ 

Equiparar os valores de Receita Bruta Anual nas Esferas Federal, Estadual e Municipal. 

OPCÃONQ.03 

Evidenciar o nlvel de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
que objetive a implan1açáo da definição de microempresa, microprodutor, empresa de pequeno 
porte e produtor de pequeno porte. 

C) Sobre o Estatuto da Mlcroempresa. dos Mlcroprodutores, das Empresas da Pequeno Porte 
e dos Produtores de Pequeno Porte. 

I ·CARACTERIZAÇÃO/ENQUADRAMENTO 

MICROEMPRESA 

SETOR FAIXA RECEITA BRUTA REDUTOR A SER APUCADO 
ECONÓMICO (UFIR) NO IMPOSTO DEVIDO 

COMÉRCIO ATÉ 250.000- 250.001 A 500.000 ISENT075% 

INDÚSTRIA ATÉ 400.000 • 400.001 A 700.000 ISENT075% 

SERVIÇOS ATÉ250.000 ISENTO 

MICROPRODUTOR ATÉ250.000 ISENTO 
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- EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

SETOR FAIXA RECEITA BRUTA REDUTORASERAPUCADO 
ECONÓMICO (UAR) NO IMPOSTO DEVIDO (100%) 

COMÉRCIO 500.001 A 800.000 60% 
800.001 A 1.350.000 45% 
1.350.001 A 2.000.000 30% 

INDÚSTRIA 700.001 A 1.200.000 60% 
1.200.001 A 2.000.000 45% 
2.000.001 A 3.000.000 30% 

SERVIÇOS 250.001 A 400.000 70% 
400.001 A 700.000 50% 
700.001 A 1.000.000 30% 

MICROPROOUTOR 250.001 A 400.000 70% 
400.001 A 700.000 . 50% 
700.001 A 1.000.000 30% 

PREMISSAS 

• Os valores es1ão expressos em UAR que serão convertidos por seu valor mensal em Reais. 
Poderá ser utilizado outro Indicador· de atualização mone1árla que venha a substltuf..la, 
preservandlrse a proporção com o valor do limite estabelecido neste quadro. 

• Estender ao micro ii pequeno produtor rural, pessoa ffsica ou jurídica, os demais beneffolos 
pleiteados através da proposta de aitaração do esta1ut0 da micro e da pequena empresas dos 
segmentos de comércio e indústria, exceto aqueles que divergem da proposta acima; 

·Também poderiam ser registrados como micro e pequenas empresas rurais (micropi'O<Jutor 
e produtor de pequeno porte (rural), aquelas cujos sócios tossem arrendatários ou meeiros; 

• Equipar a classificação do mini e pequeno produtor rural, as mesmas condições da micro e 
pequena empresa urbana; 

• Pennilir a participaÇão de capital estrangeiro nas micro e pequenas empresas; 

11 • VEDACÓES 

• Estender às micro e pequena empresa aos serviços profissionais com habilitação 
regulamentada, tais como: propaganda, locação e administração de imóveis; 

• Eliminar as vedações de enquadramento como MPEs de atividades exercidas por 
profissionais liberais. 

III· DESENOUADRAMENTO _____ . 

- O desenquadramento da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porta dar-se-á quando 
excedidos os respectivos limites de receite bruta fixados. 

Se rã tolerado, por um único exercício fiscal, que o lim~e estabelecido na legislação específica 
seja ultrapassado em até 20% (vinte por cento) do limite estabelecido; 

• A perda da condição de Microempresas e de Empresa de Peq<Y:no Porte, em decorrência 
do excesso da receite bruta, só ocorrerá se o fato se verificar durarote 2 (dois) anos consecutiVos 
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ou 3 (três) anos alternados, ficando entretanto, no perfOdo de excesso, sujeitas ao regime <lo 
· enquadramento superior; · • 

- A empresa que deixar de preencher os requisitos fixados nesta proposta para o ·seu 
enquadramento como Microempresa, deverá comunicar o fato ao órgão competente, no prazo 
d[! 30 (trinta) dias, contados da respactiva ocorráncia. 

- Desenquadrada, a Microempresa passa automaticamente à condição de Empresa de 
Pequeno Porte e esta à condição de Empresa; 

- A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte retomarão ao gozo dos benefícios legais 
se voltarem a apresentar a condição original quanto ao lim~e da rece~ bruta. 

IV- REENQUAQBAMENTO 

-O reenquadramento se dará quando a empresa apresentar a ~bruta dentro dos lim~es 
estabelecidos, mediante sollcitaç6o; 

• Possibilidade de reenquadramento à microempresa e à empresa de pequeno porte, quando 
estas apresentarem redução de faluramento no ano anterior. 

V· REGISTRO E BAIXA 

-O registro e a baixa da MPE serio faltos em documento único nas Entidades de classe e/ou 
na Prefe~ra local; ~ 

• Unificação de todos os registres da mlcroempresa e da empresa de pequeno porte em um 
único documento, abrangendo a área federal, estadual e municipal; 

- É facultado às Mlcroempresas e às Empresas de Pequeno Porte concederem seus registors, 
alterações e baixas nas Entidades de Classe em convêniO com a Junta Comercial; 

• As MPE's terão tratamento diferenciado e favorecido no que diz respeito ao processo de 
registro de marcas e patentes; · · 

• As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e 
favorecido no que diz 1"9Spe~o ao processo de registro de marcas e patentes, inclusive com a 
cobrança de 50% {cinquenta por cento) da menor taxa aplicável. 

VI· REGIME PREVIOENCIÁRIO E TRABALHISTA 

FILOSOFIA 

- Flexibilização do mercado c!e trabalho, para aumentar a competitividade, via regulamentação 
diferenciada do trabalho autónomo, temporário e jornada de trabalho para as MPE's; 

• FrearãO assegurados aos ~lares e sócios das microempresas e das empresas de pequeno 
porte, bem como a seus empregados, todos os direitos previstos nas legislação previdenciária e 
trabalhista. 

TAXAÇÃO/RECOLHIMENTO 

• Será englobado e simplificado o recolhimento das contribuições previdenciárias e 
trabalhistas, do empregado e do empregador, sempre calculadas sobre 50% (cinquenta por 
cento) do menor valor, sem o acréscimo de terceiros, podendo optar por carnê ou guia, mantido 
todos os direitos previdenclários; 

- Será englobado e simplificado o recolhimento das contribuições trabalhistas e 
previdenciárias, do empregado e do empregador, sempre calculadas pelo percentual mínimo; 

• O recolhimento das contribuições previdênciarlas e trabalhistas, do empregado e do 
empregador, sempre será calculado pelo percentual mínimo e aplicados sobre o valor global do 
faturamento da empresa, de maneira englobada e simplificada; 

• Reduzir os encargos previdenciários do empregador para 1 0%; 
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- Simplificação das rotinas trabalhistas e previdencianas; 
- Estão sujeitas ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciãrias e tributárias, 

conforme legislação a ser promulgada para as MPE's; 
- Redução do valor cobrado em função do crescimento de número de empregados; 
- Redução de 50% nos encargos previdenciãrios; 

• - Desobrigação do recolhimento previdenciárlo da parte do empregador para as 
Microempresas; 

- Isentar de contribuição quando o empregado estiver na faixa etária de 14 a 18 anos. 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

-As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte ficam sujeitas apenas ao cumprimento 
das seguintes obrigações trabalhistas: 

1- efetuar as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência social; 
11 - apresentar a Relaçio Anual de Informações Sociais - RAIS; 
III- manter arquivados os documentos comproba!órios dos direitos e obrigações trabalhistas 

e prevldenolárlas, especialmente folhas de pagamento, recibos de salários e demais 
remunllfll9&!S, comprovantes de descontos efetuados e de recolhimento das contribuições; 

IV- controlar e anotar a concessão de fãrias de seus empregados; 
v -13!1. salário; • 
VI-FGTS. 

- Dispensa ~ntrega de RAIS Negativa. 

CONTRATO DE EXPERI~NCIA 

• Contrato de experiência sem encargos e como maior prazo. 

APRENDIZ 

- Equiparar o aprendiz à condição de estagiãrio para fins de contribuição previdenciãria. 

PROGRAMA PCMSO E PPRA 

• Dispensa do cumprimento do PCMSO - Programa de Controle Médico Ocupacional e PPRA 
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para as microempresas e empresas da pequeno 
porte cujo grau de risco seja 1 e 2. 

OPÇÃO POR PLANO DE SAÚDE NA PREVIDÊNCIA PRIVADA 

- Possibilitar a empresa a opção da escolher entre um bom plano de saúde na previdência 
privada, isentando-a nesta condição do pagamento de previdência. 

IMPACTO DOS ACORDOS COLETIVOS NAS MPE's 

- Impedir que para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, as regras dos 
Sindicatos prevaleçam à CLT. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

• Participação das MPE's nas negociações coletivas do trabalho. 
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PARTICIPAÇÃO NOS WCROS 

- Participação nos lucros, negociadas por empresa e não por setor. 

CONTRIBUIÇÃO CONFEOERATIVA 

• Eliminação da Contribuição Confederativa. 

VIl- REGIME TRIBUTÁRIO E FISCAL 

FILOSOAA 

- Tratamento escalonado e setorizado por faixas; 

Novembro de 1995 

• Unilicaç4o das faixas de enquadramentos nas esferas federal, estadual e municipal; 
-Tratamento tributário diferenciado para as MPE's para os tributos (Impostos, taxas, 
contrlbUiçaoo) llldstentes e os que vieram a ser criados; 

- Adoçilo do regime de estimativas para recolhimento de tributos federais (opcional); 
• Simplificaç4o via data única e dc;x:umento único de recolhimento dos tributos; 
- Ampliar prazo para recolhiínento de imPostos; 
• Municipalização dos tributos recolhidos pelas MPE's, via acjpção exclusiva do ri A -Imposto 
sobre Valor Agregado· na ponta (consumo), recolhimento aos municípios; 

• Transferilncfa dos tributos estaduais (ICMS) para os municlpios. O Estado deixaria de 
repassar FPM e o municfpio assumiria as receitas tributárias negociadas com as MPE's 
nos moldes do ISSQN; 

• Impedimento à criação de novos tributos, taxas, contribuições, impostos e outros sem 
negociação prévia com a sociedade; 

-Adquirente de mercadorias da MPE terão dlreHo a se creditar do ICMS referente a alfquote 
correspondente ao produto. 

ESCRITURAÇÃO 

- Dispensa da obrigatoriedade de escrituração do livro caixa para as microempresas e para 
as pequenas empresa no caso de lucro presumido bastando o arquivamento dos documentos 
de compra e venda que terão escrituração mensal simplificada; 

- Escrituração simplificada, mesmo para os casos obrigatórios do Código Comercial como a 
concordata e a falência. Estes documentos poderiam ser substituídos por um livro caixa 
simplificado; 

- A microempresa e a empresa de pequeno porte estão dispensadas da escrituração de 
seus livros fiscais e comerciais (exceto o livro caixa} para todos os fins legais; 

- Caso seja requerida falência ou concordata, será efetuado um balanço de abertura na data 
da citação do pedido e enquanto durares referidos regimes, a escrituração será plena devendo 
retomar à condição estabelecida no item anterior, assim que terminar a excepcionalidade. 

- Este dispositivo retroagirá no que for possível, a 6 (seis} meses atrás. 

TRIBUTAÇÃO APU~ÁVEL 

· A Microempresa fica isenta dos seguintes tiibutos: 

I - Imposto sobre venda e proventos de qualquer natureza; 
11 - Imposto sobre operações de crédHo, câmbio e seguros ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários; 
III - contribuições ao Programa de Integração Social - PIS, sem prejuízo dos direitos dos 

empregados ainda não escritos; 
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IV - .::ontribulção para Financiamento de Seguridade. Social - COFINS - de que trata a Lei 
Complementar nQ. 70, de 1992; 

V- contribuição social sobre o lucro de que trata a lei nQ. 7.698, de 1998; 
VI - isenção para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Rurais da obrigação de 

retecção na fonte do Imposto de Rende relativos a serviços de terceiros tipicamente desenvolvidos 
por operários Rurais; 

- As taxas e contribuições a que estejam obrigadas a Microempresa e a Empresa de Pequeno 
Porte, serão devidas sempre pelo wlor mfnimo previsto nas respectivas tabelas de aplicação; 

- A Microe'mpresa é imune do pagamento de tributos; 
- A empresa de Pequeno Porte é isenta dos impostos federais e contribuições de caráter 

tributário, nas seguintes condições: 

I - 80% (oitenta por oento) no primeiro ano·de enquadramento; 
11- 60% (sessenta por oento) no segundo ano de enquadramento; 
III- 40% ·(quarenta por oento) no terceiro ano de enquadramento; 
IV - 20% (vint8 por cento) no q• •arto ano de enquadramento, e . 
V- No quinto ano de enquadramento em diante, sem isençio. 

- O limite de receita bruta para fins de tributação será calculado proporcionalmente ao 
número de meses decorridos entre o mês em que cumpriu o prazo estabelecido na 
legislação alusiva a este segmento e 31 de Dezembro do mesmo ano, desconsideras as 
!rações de mês; . 

- A Empresa de Pequeno Porte fica isenta do imposto de renda e proventos de qualquer 
natureza no seu primeiro ano de existência; 

- O limite da receita bruta para fins de tributação será calculado proporcionalmente ao 
número de meses decorridos entre o mês em que cumpriu o prazo estabelecido em 31 
de dezembro do mesmo ano, desconsideras as frações de mês; 

-A partir do primeiro ano tributável e até o terceiro ano, inclusive, o imoosto a contribuições 
de caráter tributário devidos poderão, opcionalmente, deixar de cem recolhidos se 
investidos na empresa. 

- A opção de não recolhimento, implicará em empréstimo que deverá ser quitado, a partir 
do 36!'. (trigésimo sexto) mês, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, 
com remuneração de juros pela T JLP, ou por outra taxa que lhe seja equivalente, na !alta 
dela; 

- Fica garantida a opção de apuração por lucro presumido; 
- Dispensa de informações mensais aos órgãos públicos que seriam substituídas por 
informações anuais; ---- -- ----

- Oesobrtgação do pagamento de taxas de visita ao fiscal do INM~.RO; 
- Taxas federais vinculadas exclusivamente ao poder de polícia; 
-Tratamento diferenciado em relação a fiscalização em geral; 
- O Sistema Tributário Nacional adotará um único tributo a ser cobrado distintamente p<:!a 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos os Municípios com alíquotas reduzidt·s 
e compatíveis com a capacidade económica das microempresas e empresas de pequeno 
porte respeitando-se o perfil setorial e regional; 

- Os proprietários de MPE estarão sujeitos ao Imposto de Renda Pessoa F'osica; 
- Redução nas alíquotas do IRPJ para empresas de pequeno porte; 
- A partir do primeiro ano tributável e até o terceiro ano, inclusive, o imposto de renda· 
devido poderá, opcionalmente deixar de sar.recolhido se investido na Empresa. -:levando 
as instruções necessárias serem fixadas por Decreto. 
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ADOÇÃO OE IMPOSTO SOBRE A VENDA 

-As MPE's pagarão exclusivamente, imposto sobre as vendas, entre 2% e 4% à Prefeitura 
Municipal; 

- Partindo do princípio da isenção tributária, as microempresas e as empresas de pequeno 
' porte deverão pagar apenas Impostos sobre as vendas entre 5% e 8% à Prefeitura e/ou 

Estado, calculados sobre a diferença do custo para venda; 
-As MPE's pagarão, exclusivamente, imposto sobre as vendas, entre 1% e 3% à Prefeitura 

Municipal. 

REGRAS OE TRIBUTAÇÃO APUCÁVELAOS MICROPROOUTORES E 
PRODUTORES OE PEQUENO PORTE 

- Estender ao microprodutor e ao pequeno porte (rural), pessoa física ou jurídica, isenção 
sobre os tributos Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS; 

- Isenção permanente de Imposto de Renda para ao mlcroprodutor (rural); 
- Uberar os micro produtoras e os produtores de pequeno porte (rural), da obrigação de 

retenção- na fonte do Imposto de renda relativo a serviços de terceiros tipicamente 
desenvolvidos por operários rurais, tais como roçados, destaca, plantios, etc; 

-Autorizar a Isenção tola! do ICMS a todo mlcroprodutor e prodi,J!Or de pequeno porte (rural), 
pessoa física ou jurídica, quanto da comercialização de sua produção, integrante dos 
produtos da cesta básica. 

VIII- OESBUROCRATIZAÇÃO/SIMPUFICAÇÃO 

DOCUMENTOS FISCAIS 

- Os documentos fiscais emitidos pela MPE obedecerão a modelos simplificados, que· 
servirão para todos os fins previstos na legislação tributária, municipal, estadual e federal, 
sem restrição dos prazos de validada; 

- Simplificar as informações !las MPE's que passariam a fornecer uma declaração anual 
da seu movimento eccnômico, englobando informações federais, estaduais a municipais. 

NOTAS FISCAIS 

-As microenipresas ficarão desobrigadas da autorização prévia de emissão de notas fiscais. 
Os documentos fiscais emitidos pelas MPE's obedecerão a modelos simplificados, que 
servirão para todos os fins previstos na legislação tributária; 

- Desobrigar a microempresa da emissão de notas fiscais. Quando a nota for necessária 
utilizar um modelo simplificado, sem prazo de vencimento, sem limite máximo de 
quantidade para sua impressão; 

-As notas fiscais emitidas pelas MPE's terão prazo de validade por um ano podendo ser 
prorrogado de acordo com a Administração Fazendária Regional; 

- Extinguir o prazo de validade das notas fiscais. 

IX-CRÉDITO 

- O poder Executivo promoverá uma política de crédito junto aos agentes financeiros públicos 
e privados, visando estabelecar linhas de crédito diferenciadas a MPE, novas formas da 
garantias de empréstimos (fundo de aval e fiança), inclusiva provendo os meios 
necessários; 

- Unhas de crédito diferenciadas, capacitação tecnológicas, constituição de fundos para 
garantia do aval ou fiança, prioridade dos órgãos gobemamentals por compra das MPE's, 
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na medida de sua capacidade e com processo essencial e simplificado. A partir- dQ 
primeiro· ano· tributário e até o terceiro iuio inclusive o imposto de renda poderá · 
opcionalmente deixar de ser recolhido se investido na empresa devendo as instruções 
serem fixadas em decreto; 

- Às MPE's ficarão asseguradas condições favorecidas relativas a encargos fin!Uiceiros, 
• prazos e garantias, nas operações que realizaram com instituições financeiras, inclusive 

bancos de desenvolvimento e entidades oficiais de fomento; 
- Criar Isenção do IOF em todas as operações financeiras para as MPE's; 
- Criação de um fundo de desenvolvimento econômico, a ser regulamentado por lei, o qual 
deverá destinar o mínimo de 3% (três por cento) das transferências ao orçamento Geral 
da União, visando a implantação de Projetes para o segmento de microempresas e 
empresas de pequeno porte; 

- Criar nos municípios fundos de desenvolvimento para as MPE's; 
- Criação de um fundo a razAo de 1% (um por cento) sob toda a arrecadação do município 
para reerMIIIIImento nas MPE's; 
Destinar recursos aos ,Jrojetos de fomento a MPE's de um fundo de desenvolvimento 
criado 1101 municípios; 

- Criaç!o de fundo gerido por conselho municipal, para crédito cooperativo com 
empréstimos a custo baixo e prazos maiores; 

- Crédito orientado, condicionado à viabilidade, capacitação pJ:évia e assistência; 
- A criaç!o do Banco da Pequena Empresa para que os recursos hoje depositados no 
BNDES no Rio de Janeiro, sejam acessíveis às MPE's em qualquer localidade do Brasil; 

• Autorização para captar recursos externos, via Cooperativa de Crédito, para beneficiar 
seus associados, independente de intermediação bancéria; 

• Unhas especiais para investimentes em tecnologia. 

EMPRESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 

• As MPE's podarão criar empresas financeiras diversas para financiamento de seu capital 
de giro, investimentos e expansões nas formas seguintes: 

1 • Bancos RegioniÍis de desenvolvimento ou múltiplos; 
2 - Cooperativas de crédito mútuo; comerciais, industriais e rurais; 
3 - Banco Cooperativo de crédito mútuo; 
4 - Sociedades comunitárias de ações; 
5 - Fundos de previdência e pensão; 
6 • Fundos de investimentos; 
7 - Fundos mútuos de poupança e empréstimo; e 
8 ·Fundo nacional de garantia e seguro do crédito às MPE's; 

- As MPE's poderão criar empresas financeiras diversas para financiamento de seu capital 
de giro, investimentos e expansões, assim como criar cooperativas de crédito junto às entidades 
de classe; 

- Associação de créditos, a exemplo de cooperativas, com empréstimos limitados e a menores · 
taxas. 

NOVOS RECURSOS DE FONTES DE CRÉDITO 

- Estabelecer percentual mínimo dos recursos disponíveis nos bancos de fomento para as 
MPE's; 

-Simplificação nos processos de liberação de crédito para as MPE~s sobretudo a questão de 
garantias; 

- Desburocratizar as linhas de crédito destinadas a MPE's; 
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- Acesso real a afetivo as linhas de crédito, que deverão ser criadas, para as microempresas 
e empresas de pequeno porte. Exigência de destinação, por parte dos bancos, de um percentual 
fixado em instrução do Banco Central, a ser repassado exclusivamente às MPE's; 

-Determinar um percentual do depósito compulsório bancário, à vista, para serem canalizados 
para financiamento das MPE's; 

:Possibilidade da MPE utilizar financiamento de cooperativas de crédito, bancos da 
desenvoMmento, fundo de pensão, investindo em poupança. Utilização do próprio depósito 
bancário das MPE's para empréstimos com juros diferenciados as mesmas. 

X- PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS MPE's 

RLOSOFIA 

- EfetlvaçAO de uma politica de fomento dastil1adaa promover o desenvolvimento do segmento 
de microempresas e empresas de pequeno porte, que promova a capacitação empresarial, a 
atualização e modernização deste segmento, capacitação da mão-de-obra conjugada com 
mecanismos financeiros, credit!cios e fiscais. 

-REGRAS BÁSICAS DO PROGRAMA . 
- Este programa será operacionalizado e monitorado através de convênios a serem firmados 

entre a administração pública e as entidades de classe, a nível setorial;regional e Municipal, 
com especial atenção para as Empresas situadas nas regi6es Norte, Nordeste e Área de atuação 
doSUDENE. 

PROGRAMA NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS MPE's 

- Criar o PROGRAMA NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO D.AS 
MICROEMPRES.AS E DAS EMPRESAS OE PEQUENO PORTE, objetivando proporcionar 
condições para:. o surgimento de novas empresas, a capacitação dos empresários, a 
modernização do parque instalado e a instalar e capacitação da mão-de-obra em parceria 
com o Governo Federal, as entidades de classe e com o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE; 

- As instruções necessárias a implantação, operacionalização, monitoria e auditoria desse 
Programa serão fixados por Decreto. 

CRIAÇÃO OE UM CONSEUiO NACIONAL OE DESENVOLVIMENTO D.AS MPE's JUNTO AO MIC. 

- Criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento das MPE's junto ao Ministério da 
Indústria e Comércio. 

ANSEIOS 

- Programa de capacitação do empréstimo/empreendedor pelo SEBRAE; 
- Estabelecimento de percentual mínimo definido para capecitação de mão-de-obra pelo 
SENACeSENAI; 

-Toda MPE terá à sua disposição, acompanhamento por Entidade de Classe em cortvênio 
com universidades, escolas técnicas e SEBRAE; · 

- Obrigatoriedade de treinamento para o empresário que se estabelecer. (Ex. TGB do 
SEBRAE); 

- Criar meios para que as MPE's possam atender as suas necessidades de qualidade 
para exportação dos produtos; 

- Prever no Orçamento da União dotação para dar apoio ao treinamento das MPE's; 
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- Diagnóstico Regional setorlzado para orientar programas de desenvolvimento; 
- Programa de profissionalização das Entidades Empresarlals; 
- Estruturar INCUBADORA DE EMPRESAS objetivando promover a capacitação geréncial, 
tecnológica e marcadológicas do segmento de pequenos negócios com vistas à redução 
os elevados índices da mortalidade das empresas nos primeiros anos de vida; 

·- Fortalecimento da representatividade das Entidades Empreserials; 
- Aumento de representatividade das MPE's nas Entidades Empresariais. 

IX -INCENTIVOS 

- São assegurados às MPE's incenlivos dHerenciados, como !lexibilização dos locais de 
instai~ das MPE's com base em sua contribuição social, produtividade e capecitação 
tecnológica.. Dos gastos federais em pesquisas de desenvoMmento e capacitação 
tecnológica, 15% serão direcionados para o segmento das mlcroempresas e empresas 
de pequeno porte; 

-A gestlio dos recursos mencionados no item anterior se darãpor um Conselho representado 
por Órgãos representativos das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte além do 
próprio Governo; 

- O investimento em pesquisa· e desenvoMmanto na Mlcroempresas e na Empresa de 
Pequeno Porte será contado em dobro para flns de redução,liscal; 

- Permitir aos microprodutores e aos produtores de pequeno porte (rurai) a utilizar o crédito 
relativo ao ICMS das despesas diversas Inclusive de energia e freta; 

- Capacitaçiio de recursos externos a serem operacionalizados por um fundo de 
desenvolvimento econõmlco; · 

- Isenção de Impostos de Importação para as, MPE's quando da Importação de 
equipamentos para modernização de suas unidades de produção/comercialização, os ' 
quais não tenham similares nacionais; 

- Estimular as microenipresas e as empresas de pequeno porte, através de incentivo da 
Redução Fiscal, a desenvolver-se Gerencial e Tecnologicamente; 

- Utilização de prédios e galpões públicos, ociosos ou subaproveitados, para criar centros 
de comercialização para microempresa e para as empresas de pequeno porte; 

- Obras públicas do município deverão ser direcionadas para as microempresas e para as 
empresas de pequeno porte, existentes no próprio município, as quais poderiam participar 
de licitações independente do valor de seu capital social; 

- Os órgãos govemamentias responsáveis por compras darão prioridade às MPE's, na 
medida de sua capacidade, com processo especial e simplificado. 

XII- DISPOSIÇÕES GERAIS 

FISCAUZAÇÃO TRABALHISTNTRIBUTÁRIA 

- As fiscalizações trabalhistas, previdenciárias e tributária atuar~ de forma orientadora 
com relação à microempresa e à empresas de pequeno porte. 

PROCESSO DE AUTUAÇÃO 

- A microemprasa a a empresa da pequeno porte só serão autuadas quando da constatação 
de irregularidades que impliquem falta ou insuficiência de recolhimento de tributoS ou 
contribuições; 

-A Autuação somente acontecerá se descumprida a notificação para sanar a irregularidade 
no prazo concedido, ou na hipótese de reincidência; 

1-o prazo para sanar a irregularidade deverá ser o mesmo da periodicidade do recolhimento 
do tributo devido; 
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11 - considerar-se-á raincoldente aquela empresa que 1()1' flagrada repetindo a irregularidade. 

TRATAM.ENTO DIFERENCIADO 

- Tratamento diferenciado a reduzido da tributes, obrigações .trabalhistas, incentivos com 
- base na contribuição social, educação, produtividade, c:apacitaç6o tealológica, atualização 

do parque instalado, capacitação empresarial e capac:itação de mAo-da-obra existente; 
- O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido estabelecido na Lal das MPE's nio 
exclui outros beneflclos que tenham saldo ou viei'BIT! a ser concedidos à microempresas 
e às empresas da pequeno porte. 

POÚTICAoECOMPRASGOVERNAMENTAIS 

- Os órgloa gCivern~t!:is, em suas compras, darlo tratamento especial as 
microempresas e as empresas de pequeno porte notadamente na simplificaçio do 
processo e deverão exigir, somente, certidões negativas da previdência e do FGTS, nos 
!)roces s os de cadastramento-con!órme regulamentaÇão existente aplicável ao seg~; 

- Às mlcroempresas e às empresas de pequeno porte serão asseguradas condiçOes 
espacialmente favorecidas nas operações que realizarem com Instituições Financeiras 
Públicas e Privadas, Inclusive bancos de desenvolviment.o e Entidades oficiais de 
financiamento e fomento; 

-As operações a que se refere o item antarior, de valor atá R$15.000.000 (quinze mil reais), 
terão diferenciadas beneficiando a Mlcroempresas enquanto as garantias exigidas restritas 
à fiança e ao aval. 

-As operaçÕes a que se refere esta item não sofrerão condicionamentos na concessão ou 
liberação de recursos. nem comprovação do cumprimento de obrigações, inclusive fiscais, 
perante quaisquer órgãos ou Entidades da Administração Pública; 

- Ficam ressalvadas do disposto no item- antarior atividades de apoio técnico gerencial 
relativas a áreas gerencial, tecnológicas; mercadológicas e financeira. Desde que 
executadas com consentimento do microempresário em todas as suas etapas; 

- Compete ao Conselho Monetário Nacional disciplinar a aplicação desta filosofia, bem 
como .estaloelacer as sanções aplicáveis nos casos de descumprimento. 

POÚTICA DE TARIFAS PÚBUCAS 

- A política de tarifas públicas para a microempresas e para empresa da pequeno porte 
contemplará sempre os preços mínimos concedidos a quaisquer outras empresas, 
adotando-se o mesmo critério para a venda de bens e serviços por parte de empresas e 
entidades públicas; 

UTIUZAÇÃO DA JURISDIÇÃO 

- Utilizar a jurisdiç,;io do Foro local para questões judiciais de Impostos Federais; 

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS NAS Q~ESTÕES DE SEGUfl:A.NÇA 00 E NO TRABALHO; AVAUAÇÃO 
DAS UNIDADES DE PRODUÇAO/COMERCIAUZAÇAO · 

- As facilidades e reduções previstas na legislação alusiva ao segmento das MPE's 'n!o 
desobrigam a microempresa e empresa de pequeno porte do cumprimento das condições 
de segurança e das exigências sanitárias mínlmiiS previstas na leglslaçio em vigor. 

- Por exigências mínimiiS de segurança entende-se o fornecimento do EPI e proteção 
coletiva, quando for o caso; 
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• As empresas estão obrigadas a encaminhas seus fimcionátlos para os exames pré
admlssionais, pré-demissionais e na duração do contrato de trabalho, ao SUS, à empresa 
conveniadas particular ou órgão representativo da classe, que também poderá manter 
convênio com empresas especializada para atender aos seus filiados; 

• A microempresa e a empresa de pequeno porte serão ressarcidas dos custos de perícia 
·para avaliação de condições de insalubridade ou de periculosidade se o respectivo laudo 
concluir pela inexistência dessas condições • 

• Caberá ao Agente Municipal encarregado de fiscalização dessa ativldade processar o 
ressilrcimilnto das despesas devidas. 

PROGRAMA-DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 

• Para usufruir dos beneffclos existentes na legislação do segmento das MPE's as 
microempresas e as empresas de pequeno porte regularmente constituída deverão obter 
credenciamento junto ao Programa de Capacitação Empresarial a ser promovido pelo 
Serviço BraSileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas • SEBRAE em parceria com 
as entidades empresariais e com o Governos Federal. 

• O credenciamento e a participação no Curso Básico do referido programa deverão ser 
concretizados sem que se atribua qualquer ónus às microempresas e às empresas de 
pequeno porte; 

• As normas de organização e funcionamento do programa serão estabelecidas em 
regulamento, via Decreto; 

·Para atendimento do dispo:,10 õ1l!Ste artigo, sará cor.c..dido ;:; ;,;azo dEf 1 (um) ano, a partir 
d& data do enouadramento rla emcresa. 

REGRAS GERAIS 

• Qualquer normalização infralegal que venha a ser baixada pelas autoridades públicas e 
que se aplique à Microempresa e à Empresa de Pequeno Porte não poderá vigir por niais 
de 2 (dois) anos, salvo se for expressamente renovada ao fim desse período; · 

• O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido estabelecido na legislação alusiva 
ao segmento das MPE's não exclui outros benefícios que tenham saído ou que vierem a 
ser concecidos às microempresa, aos microprodutores, às empresas de pequeno porte e 
aos produtores de pequeno porte. 

O) Nos Fóruns Regionais, houve a participação dos seguintes Municípios: 

0.1) Alto Paranaiba: 
Unai, Bom Despactlo, Paracatu, Patrocínio, Patos de Minas, Arcos, Lago da Prata, Abaeté, 
Santo Antonio do Monte, Luz, Três Marias, lguatarná, Bambuí, Moama, João Pinheiro, 
Buritis. 

0.2) Triângulo: 
Uberaba, Perdizes, Araxá, Sacramento, lturama, São Francisco de Salas, Veríssimo, 
Campos Altos, Santa Rosa da Serra, Tapira, Uberlândia, Tupaciguara, ltuiutaba, Aragueri, 
Monte Carmelo, 

0.3) Sul de Minas: 
Pouse Alegre, São Sebastião do Paraíso, Carmo do Rio Claro, ltaú de Minas, Alienas, 
Camanducaia, Poços de Caldas, Borda da Mata, Passes, Santa Rita do Sapucai, ltajubá. 
Jacutinga, Muzambinho, Monte Sião, Machado, Santa Rita de Caldas, Turvolância,lpuiuna, 
Sapucai Mirim, Ouro Fino, senador Jàsé ~nto, Campestre, Cachoeira de Minas, 
Consolação, São João da Mata, Extrema, Carnbul, lavras, Varginha, Campo Belo, 
Guaxupé, Juruaia, Cebo Verde, Botelho, Andradas, Cássia, Guapé e Pratépolis. 
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0.4) Norte de Minas: . 
Brasllia de Minas, Montes Claros, Curvelo, Januárla. Janaúba e Plrapora. Bocaiúva. 

0.5) Zona da Mata: 
Ubá, Além Par&ba, Sio João Nepmuceno, Ponta Nova. Muriaé, Mirai, Juiz de Fora, 
Conselheiro Lafalete, São João Dei Rei, Barroso, Barbacena, Santos Dumont • 

. 0.6) Lesta 
Teófilo Otcnl, Almenlll'a, Caratinga, Timóteo, Almorés, Resplendor, Manhuaçu, Carlos 
Chagas, lnhaplm, Governador Valadares, Coronel Fabrlclano, lpatlnga e Nanuque. 

Pará 

Na Capital e nos Municípios, houve aprovação integral das propostas apresentadas pelo 
Projeto Jornada, confonne relação a seguir: 

1) Belém, com 2 (duas) manifestações; • 

2) Ananindeua; 

3) Xinguara. 

Paraíba 

Na Capital, João Pessoa houve 28 (vinte e o~o) manifestações de empresários oriundos dos 
Municípios de Bayaux, Campina Grande, Guarabira, Santa Rita e Taperoá, que aprovaram 
integralmente as sugestões apresentadas no Projeto Jomadae fizeram as seguintes sugestões: 

1) Ao EstaMo da MPE's: 

1 .1) O Artigo 42, parágrafo primeiro, passa a ter a seguinte redação: 
Será tolerado, por 2 (dois) exercícioS fiscais consecutivos, seja. ultrapassado em eté 20% 

(vinte por cento) o lim~e estabelecido no Artigo 2Q desta Lei. 

1 .2) O Artigo 1 Qll passa a ter a seguinte redação: 
"A empresa de pequeno porte fica isenta do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza até o 3g (terceiro) ano de existência.· 

1.3) Incluir um novo Artigo que isenta a micro empresa do imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza. 

1.4) Incluir um novo artigo referente a linha de créd~/financiamento inspirado nas di~ 
sobre equivatência de produto da área rural. A idéia central é que o somatório dos 
empréstimo, mais cerração, mais juros e demais encargos, no ato de liquidação;. não 
ultrapasse a equivalência do produto comercializado ou produzido pelo devedor, quÍindo 
da contratação do financiamento. 
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1.~ Incluir um novo Artigo baseado em incentivos concedidos pelo entAo Gollemador de 
San1a CataAna, Esperidião Arnln, que oferece bolsa de estudo para aprendizagem em 
micro empresas a empresas da pequeno porta. 

'2) Constituição: 

2.1) Acrascantar ao inciso li do Artigo 150 a frase: "salvo as mlcroempresas e empresas de 
pequeno porta•. 

2.2) Recomenda-se ao SEBRAE sugerir modllicaçõas no texto da lei da participação dos 
trabalhadoras nos lucros das empresas, consideiWidO as condiç6as especificas das 
mlcroempresas a empresas da pequeno porta. 

2.3) Melhorar o texto da emenda nV 5 proposta pelo SEBRAE, retirando a alusão a 
"trabalhadoras domésticos•, dando ênfase apenas à slmpllllcaçâo do contrato de 
trabalho." 

Paraná 

A Capital e os Municípios do Estado apoiaram integralmente as propostas apresentadas no 
Projeto Jornada, a fizeram algumas sugestões a saber: 

1) Arapongas: Mudança no art. ~-. inciso i, da Lei 5.764 da 16.02.71, que passaria a ter a 
seguinte redação: 

Artigo ~- - As sociedades cooperativas são consideradas: 
I - Singulares, constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas, Físicas ou Jurídicas, 

que tenham por objetivo as mesmas ou correlatas atividadas econõmlcas, ou ainda, aquelas 
sem fins lucrativos. 

11- •••• 
III- ..•. 

JUSTIFICATIVA: 

1- A escolha para CooperatiVa é porque é isente do COFINS Oei nv. 70/91 art. SV. inciso 1). 

11 - A cooperativa goza de tratamento fiscal especial na legislação do Imposto de Renda (RIR 
art.168). 

III - Esta entidade seria uma empresa sem fins lucrativos, mera repassadora de mercadorias 
aos seus associados, que necessitariam de se creditaram de todos os impostos. 

2) Assis Chateaubriand; 

3) Bandeirantes; 

4) Capanema: 

4.1) Do Art. 179 - Constituição ela República Fed. do Brasil 
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Reunidos pelo período de O~ semanas, julgamos até ser insuficiente para os propósitos 
desta jomada que é o de avaliar a proposta do estatu1o das micro e pequenas empresas, 
apresentado pelo SEBRAE Nacional, o grupo da estudo do sudoeste do Paraná, coordenado 
por represenantas dos Municípios de Capanema, Dois Vizinhos, Pato Branco e Francisco Bellrlio, 
te'!! a e~· 

4.1.1) Pareceres sobre as emendas de nrs. 1 ,2,3,4 e 5 do artigo 179 da Constl1ufção da 
República Federativa do Brasil: 

4.1.1.1) Artigos 1 ,2 e 3- aprovados 

4.1.1.2) Artigo 4- ·em acordo parcial, com as seguintes mudanças: 

Redação sugerida pelo GRUPO DE ESTUDOS DO SUDOESTE: 
"Reconhecimento das convenções colativas a acordos coletlvos da trabalho com condições 

específicas para as micro empresas e empresas de pequeno porte;" 

JUSTIFICATIVA 

Após ampla discução entre o grl.lpo de estudos chegamos a ®nclusão que as convenções 
coletivas devem ser respeitadas. pois elas representam um avanço nas relações económicas e 
sociais entra empregados e empregadores e que as microempresas e as empresas de pequeno 
porte devem ser diferenciadas das médias a grandes, no que tanga ao piso salarial a benefícios 
sociais. entretanto, esses direitos e deveres devem ser assegurados nos acordos entre as partes. 

4.1.1.3) Artigo 52. EXCLUÍDO 

4.2) Da Proposta do EstaMo das Microamprasas e Empresas de Pequeno Porte 

4.2.1) Comentário Geral 

Muitos dos direitos assegurados na P!Oposta, em especial ao regime tributário e fiscal, 
lembramos senhores, que já tramita no coi'igresso através de proposta do executivo, alguns 
remendos da Constituição na Área Tributária, prevendo inclusive, a Tributação conju"nta pela 
União e Estados do valor agregado na produção e comercialização de bens e serviços; a extinção 
do IPI e sua substituição por uma alíquota federal incidente sobre a mesma base do ICMS 
Estadual, entre outras. 

Mas, quando citamos acima: REMENDOS, é o que de fato ocorre hoje no Brasil. Propostas 
que assistimos a muito pouco tampo, era de que· a reforma tributária seria uma das prior:!dades 
do Govemo, entretanto, se perguntarmos qual é a prioridade, provavelmente nem mesmo o 
congresso saiba. 

Para quem tem conhecimento dessas propostas que o executivo enviou ao Congresso, sabe 
muito bem que visa em quase sua totalidade a divisão do bolo, formas de se evitar sonegação e 
sobretudo - aumento da arrecadação de impostos. 

EXEMPLO MAIOR DISSO???? 

A criação do CMF em substituição ao extinto IPMF, que servirá para socorrer a saúde do 
brasileiro, porém, se nós empresários temos que nos ajustar para sobreviver, que o sistema de 
saúde brasileiro, falido, se ajuste, pois a Previdência já provou que faliu por má e incompetente 
administração. 

Será que esta verba irá realmente ser destinada para a saúde ou tará desvios a em breve 
impostos extintos sejam maquiados para vir novarnenta em socorro dela. 
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Isso é apanes um exemplo da falta de respeito com a cadeia produti'ni brasileira. 
Assim sendo, nac:assitamos que se defina o regime tributário e fiscal através das mudanças, 

para que o Estatuto das mlcroampresas a empresas de pequeno porta, venha a vigorar sem 
altaraç6as ~que possam vir a ocorrer. 

O grupo dli estudoa após awliaç!o da proposta e baiisados por uma pesquisa que foi 
reaiizada no Munlcipio da Frllnclsco Baitr6o no período de 19 a 22 de setembro, com empresários 
dos ramos: 

Comércio, indús1rla e prestação de serviços, e também alguns autónomos, decidiu apenas 
sugerir a c;lafinlç!o para microampresa e empresa de pequeno porte, que expomos: 

4.2.2) Dafinição para microamprasa 

* Sugestão de redação: 

Capítulo I 

Art. 1 g_. "Será considerada microempresa, a pessoa jurídica com receita bruta anual igual ou 
inferior ao valor nominal de 120 mil UARs. ou qualquer outro indicador de atualização monetãria 
que venha a substituí-lo, preservando-se a proporção com o valor do limite estabelecido neste 
arti~o. e que tenham em seu quadro funcional até três empregados.· 

4.2.3) Definição Para Empresa de Pequeno Porte 

• Sugestões de redação: 

Art 22. "Será considerada empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que não enquadrada 
como microempresa, tiver receita bruta anual igual ou inferior a 350 mil UFIRs, ou qualquer outro 
indicador de atualização monetária que venha a substitui-lo, preservando-se a proporção com o 
valor do limite estabelecido neste artigo. 

JUSTIACATIVA: 

* O grupo, depois de ouvir a colocação de contadores sobre o volume médio de faturamento 
das microempresas e empresas de pequeno porte, e de possa de informações da AMSOP de 
que o sudoeste do Paráná tem hoje em torno de12.500 estabelecimentos comerciais, industriais 
e de prestação de serviços a que 80% destes se enquadram na categoria de microemprasas e 
empresas de pequeno porte, chegou a conclusão de que o valor de 250 mil UARs, proposto 
pelo estalulo, ~uadraria mais de 90% das empresas existentes, com isso, a base de arrecadação 
de tributos cairia ainda mais, elevando a carga tributária principalmente para as indústrias, e 
estes, viriam am forma de custos para o consumidor finai embutidos nos produtos e serviços. 
Sabemos que o discurso da sociedade organizada sempre foi de que devemos aumentar ó 
número dos que pagam para que todos paguem pouco, que o Brasil tenha uma carga tributária 
justa, e os recursos que dela provirem, sejam bem administrados. Cevemos ainda levar em 
consideraç!o que o retomo de ICMS para os municfpios, apesar de pE>queno, é uma receita 
significativa para as prefeíturas poderem sobreviver, e se o número de empresas beneficiadas 
com a isenção, nas médias a pequenas cidades aumentarem, inviabilizará qualquer 
administraçáo, consequentemente toda a população viria a sofrer sequelas através da falta de 
recursos para serem aplicados nas áreas da saúde, da educação, da habitação e de fomento 
para geração de novos empregos. 

Na justificativa colocamos que a base de tributação no Brasil deve ser alastrada e de que as 
aiíquotas devem ser ajustadas para patamares justos s ~;entes com nosSa. economia e que 
sejam os recursos dos impostos distribufdos corretamente, o grupo de estudos tem a sugerir na 
questão dos ~ENTIVOS, em substítuiçáo a proposta prevista no CAPÍTULO V - Arb. 12 a 15: 
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-·4.3) !:los Jncen!lvcs Aisoourados as MHE:s~ . 

.ti .3.1) Mlcroompresa. 
Que seja assegurado às microompresas, incentivos diferenciados na área tributária a fiscal 

cc;mo forma da alavancagem para seu crescimento a desenvolvimento sustentável, podendo 
sarain enquadradas como MICROEMPRESA atá 5 anos da vida, com distribuição da incentivos 
na seguinte forma,: 

4.3.1.2) que lhe seja assegurada 100% da isenção dos tributos previstos em lei (a definidos 
após a reforma tributária) em seu primeiro ano da vida; 

4.3.1.3) que na mesma forma prevista acima, em seu 20. ano da vida, esta índice ficaria em 
75%- no 3Q. ano em 50%;· no4Q. ano em 25% ·a no 5Q. ano somente com isenção do Imposto de 
Renda. 

A partir dessa período, haveria o seu desenquadramento. 

4.3.1.4) Empresa de Pequeno Porte 

4.3.1.4.1) Para as empresas de pequeno porte, como incentivo seria lhe concedido somente 
no seu primeiro ano de vida, a isenção do Imposto de Renda. • 

4.3.1.5) Reconhecimento das MPE's 

Que os limitas para enquadramento de microemprasa a empresa çla pequeno porta sejam 
uniformes em todas as estâncias: FEDERAL. ESTADUAL E MUNICIPAL 

4.4) Outras Reinvindicações do Grupo da Estudos do Sudoeste 

Assim sendo, consideramos que esta movimento que hoje esta ocorrendo a nível de Brasil, 
contribuirá para despertar as lideranças nas bases para discutir a opinar em favor das reformas 
tributária, administrativa a pravidanciária, a que é da extrema necessidade para o 
desenvolvimento do Brasil, a para tanto, propomos ao SEBRAE NACIONAL, que utilize de sua 
estrutura e realize jornadas para discussáo desses assuntos, com maior brevidade poSsível, 
pois se assim o fizer, terá todo o apoio da classe empresarial, a estará contribuindo para despertar 
para as quest6as relevantes para sua sobravivâncfa. 

Chaga da assistirmos ao trabalho da bastidor que está sendo articulado no Congresso por 
aqueles que são por direito nossos representantes. 

A) somos a favor da mlcroemprasa a da empresa da pequeno porta a leis que as 
regulamentam em todas as esferas. 

B) queremos uma carga tributária e fiscal justa para todos. 
C) queremos um Brasil organizado e desenvolvido. 
0) queremos empresãrios c:onscfantes de suas obrigaçOas, e acima da tudo dos seus direitos, 

entre os quais ressaltamos, o de cobrar. 
E) daqueles que temos como obrigação de votar. 

5) Cascavel, com 3 (tnls) manifesteçOas sugara, que melhoram o percentual do .adicionei de 
horas extras; 

6) Céu Azul;. 

7) Curitiba, sugere a isenção total do recolhimento para o INSS, do FGTS e demais impostos; 
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8) Fq_z do lgüaçU; 

9) Francisco Beltrão, sugere a unificação da legislação vigente que diferencia a MPE, das 
demais, na esfera Estadual e Municipal; 

~O) Jí-Paraná; 

11) Londrina; 

12) Maríngá; 

13) Marechal Cândido Rondon; 

14) Paranágua; 

15) Pato Branco; 

16) Sanlllna do ltararé, que sugere o seguinte redação, para os artigos a seguir:· 

"Art. 22- A micrOempresa está dispensada de escrituração, não tendo a obrigação de manter 
contador, cabendo a cada microemprasa julgar da conveniência de contratar esses serviço. 

Art. 23-Os órgãos de AdminístraçAo Pública, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
no âmbito de sua competência, expedirão, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da 
publicação desta lei, os atos complementares de registro de baixa. de documentos fiscais, à 
desburocra1ízaç4o no ct,~mprímento da legislação prevídenciáría e trabalhista, à facilitação de 
acesso ao crédito e ao desenvolvimento empresarial da microemprasa e de empresa de pequeno 
porte. 

JUST!ACATIVA; 

Oillct,~ldade encontrada pelas microemprasas, de porta de um pequeno bar, qua.nAo tem 
condições de pagar os custos contabilistas. • 

17) S4o José dos Pinhais; 

18) SAo Pedro do lguaçu, sugeriu que houvesse isenção total dos tributos e das escrituração 
contábll. 

São também contrários a exigência feita pela Receita Federal, de os s6cios comprovarem a 
entrega de deelaraçAo-ae imposto de renda da pessoa flslca nos últiJnP!l cinco anos. 

19) Toledo, sugere o aumento do valor das horas extras para 25% (vinte 11 cinco por cento) 
sobre o valor da hora normal, atá cinco horas par semana; se passar de cinco horas o 
acréscimo d9119rit ser de 100% (cem par cento) sobra o valor normal. Para o trabalho em 
domingos e feriados o acrásclmo deverá ser de 200% (duzentos par cento) sobra a hora 
normal. 

20) Umuarama, sugere a possibilidade das MPE's, contratar 5 (cinco) menores para trabalhar 
por meio petíodo, pagando meio salário mfnimo mensal, sem mais qualquer encargo. 

Pernambuc9. 

O Estado teve grande participação nas manifestações e sugestões, os municípios a seguir, 
se manifestaram da seguinte maneira: 
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1) Agrestina. contribuiu com i (uma) manifestação, no Sentido contrário; dttencro não acreditar 
- - nas execuções das propoSUIS. · 

2) Arcoverde, com uma manffestação apoiou integralmente as propostas. 

• 3) Cabo, com uma manifestação apoiou integralmente as propostas. 

4) Caruaru, com uma manifestação apoiou integralmente as propostas. 

5) Jaboatão dos Guararapes, com uma manifestação apoiou integralmente as propoSUIS. 

6) Umoeiro, com uma manifestação apoiou integralmente as propostas. 

7) Nazaré da Mata, com uma manifestação apoiou integralmente as propostas. 

8) Paulista, com uma manifestação apoiou integralmente as propostas. 

9) Serra Talhada, com uma manifestação apoiou Integralmente as propostas. 

1 O) Surubln, com uma manifestação apoiou integralmente as propostas. 

11) Timbamba, com uma manifestação apoiou integralmente "as propostas. 

13) Torltana, com 9 (nove) manifestações apoiou integralmente as propostas. 

14) Recife, com 16 (dezasseis) apoiou integralmente as propostas e apresentou as seguintes 
sugest6es: 

a) entendem que uma deficiência insanável do Projeto reside em não ter sido levado em 
conta as aspectos peculiares da área de incidência da norma, tendo sido desconsideras 
ou minimizadas as "lntrlnsecas Imitações" do universo beneficiários constituído de 
pessoas simples, inventivas, Industriosas, eminentemente pragmáticas, porém de 
escolaridade média ou deficiente. 

O Projeto dirig&-9e ao micro e ao pequeno empresário "ideal", nunca àquele encontradiço 
na realiclade nacional. 

b) pensam, que o diploma em tela, em alguns dos seus aspectos não se compadecem dos 
requesitos desejáveis de SIMPUCIDAOE. CLAREZA e PRECISÃO; . 

c) o limite anual da receita bruta, passa a ter parâmetro proporcional ao número de meses 
decorridos entre o mês de constituição da empresa e 31 de dezembro do mesmo ano. 
(Parágrafo Único doart. 3!1); 

Uma duplicidade de critérios desnecessários e de difícil atendimento para um micro ou 
pequeno empresário, sem o awalio de um contador ou técnico assimilado. 

d) igualmente se tomam de dillcil compreensão e cumprimento as exigências de atendimento 
quando do desenquadramento automático, ao terem excedidos os limites da receita brute 
fixados nos arts. 111 e 211. do mesmo diploma. Na prática, um "via crucis" insuportável. 

e) inexplicavelmente o projeto em exame desconsiderou o Parágrafo único do art. SQ. da Lai 
no. 7256/84, da maior relevância, fazendo "tabula rasa" dessa importante conquista, que 

poderia ficar aperfeiçoado com a seguinte redação: 
"A perda da condição de micro e (empresa de pequeno porte), em decorrência de excesso 

de receita bruta, só ocorrerá se o fato verificar durante 2 (dois) anos consecUtivos ou 03 
(três) anos alternados". 

f) esse fato também mencionado às fls. 42 do livro "A Grande Dimensão da Pequena 
Empresa". 



Novembro de !995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O texto oficial proposto não contempla questões relevantíssimes como o disciplinamento da 
escrituração contábil pelo micro e pequeno empresário e suas conseqüências no 
concernente à Concordata e à Falência, objeto de legislação específica (dec. Lei 7661/ 
45); tão pouco cuida de vedações à obrigações aosssórias, suficientes para comprometer 
as vantagens o!erecidas pelo mencionado diploma. 

'g) isenção ampla de todos os tributos federais, estaduais e municipais nos OS (cinco) 
primeiros anos de existência da microempresa e da pequena empresa, desde que se 

~- mantenham enquadradas nessas categorias. 
h) dispensa de quaisquer obrigações acessórias nos três níveis de competência 

excentuando-se: 
h.1) elaboração e apresentação nos órgãos competentes do fórmulârio deciaratório próprio, 

no início de cada novo ano calendário, da receita bruta no ano-base precedente, de 
conformidade com as notas fiscais de venda e/ou de serviços no mesmo periodo. 

h.2) emissão de Nota Fiscais de Vendas e/ou de Serviços nas operações respectivas. que 
devem ser mantidos em poder do emitente pelo prazo de OS (cinco) anos para qualquer 
comprovação dessas operações. ., 

h.3) incorporação ao novo diploma. da dispensa de escrituração contábil nos primeiros OS 
(cinco) de vida da e pequena empresa, a qual passará a ser exigida, de forma simplificada. 
após o decurso daquele período. 

h.4) a escrituração contábil simplificada de que ora se cuida, serj executada_ uma s6 vez cada 
mês, no livro "Diário"porém a empresa desobrigada de man1er os livros auxiliares (Razão, 
Caixa. Etc.). 

Este artifício procedimental possibilitará ao micro e pequeno empresário, já com um 
quinquênio de atividades, atender aos requisitos mínimos de obrigatoriedade de escrituração, -
válidas infÕrm~ para o crescimento da empresa - sem maiores dificuldades de ordem prática, 
atendendo ainda aos ditames da Lei da Falência. 

EM CONCLUSÃO 

As propostas ora efetuadas evidentemente náo esgotam a malária. mas poderão contribuir, 
juntamente com as demais sugestões vindas de todo paiS, para dotar o micro e pequeno 
empresário brasileiro da sua 1ão esperada quão merecida "Lei Áurea•. 

Piauí 

Na Capital e nos Municípios, houve aprovação integral das propostas apresentadas pelo 
Projeto Jornada. conforme relação a seguir: 

1) Anísio de Abreu; 

2) Esperantina; 

3) Gravatã; 

4) José de Freitas; 

5) Oieiras; 

6) Pamwba; 

7) Picos, com 6 (seis) manifestações; 

349 



350 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

8) Sãq João do Piauí, sugere que as MPE's não recolham o ICMS; 

9) São Raimundo Nonato, com 2 (duas) manifestações; 

1 O) Teresina, com 2 (duas) manifestações. 

Rio de Janeiro 

·O Rio de Janeiro formulou a seguinte carta em evento realizado pelo Estado: 

Novembro de 1995 

A Carta da Micro e Pequena Empresa do Estado do Rio da Janeiro foi precedida por 
uma histórica mobilização da classe empresarial. De sua elaboração, participaiam 256 entidades 
empresariais de todo o Estado e mais de 3.000 empresários. 

A partir de um roteiro preliminar elaborado pelo SEBRAE/RJ, a versão inicial foi sendo 
aprimorada de forma gradativa, em reuniões promovidas pelas entidades empresariais durante 
o mês de setembro. 

O seu texto básico foi, então, submetido à apreciação das assembléias empresariais em 42 
Encontros Regionais realizados na maioria dos municípios do Rio de Janeiro. 

No dia 19 de outubro de 1995, reunidos na Cidade do Rio de Janeiro, no i Encontro da 
Pequena Empresa do Estado do Rio da Janeiro, empresários de todo o Estado, representantes 
políticos e autoridades estaduais e municipais, consolidaram em plenário todas as contribuições 
até então levantadas dando a forma final da Carta da Micro e Pequena Empresa do Estado 
do Rio de Janeiro. Aprovada, por aclamação, a Carta da Micro e Pequena Empresa do 
Estado foi, então, entregue de forma solene ao Governador do Estado, Dr. Marcello Alencar e ao 
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Sérgio Cabral Filho. 

Este documento será, também, formalmente, encaminhado a todos os Deputados Federais 
e Senadores, Secretários do Governo Estadual, Prefeitos de todos os Municípios, Presidente das 
Câmaras de Vereadores de todos os Municípios. . 

As entidades signatárias da Carta julgam ter cumprido os mandatos que lhes foram conferidos 
pelas suas Assémbleias Gerais ao retratar, com fidelidade ,seus pleitos e anseios e ao apresentar 
ás mais altas Autoridades do Estado e dos Municípios, proposições concretas que objetivem 
colocar as micras e pequenas empresas fluminenses como foco central da polítjca de 
desenvolvimento económico e sOCial do Estado do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1995 

POSIÇÃO ESTRATÉGICA DA PEQUENA EMPRESA 

As microempresas e as empresas de pequeno porte - MPEs - vicejam sob o primado da livre 
iniciativa e da economia de mercado. 

Preocupado com a ordem aconõmlca fundame1rtada na valorização do trabalho humano 
e na livra Iniciativa, assegurando a todos a existência digna, o legislador constituinte, conforme 
os ditames da juatlça social, erigiu, como princípio constitucional, o tratamento favorecido 
para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte (arts. 170, IX e 179, da 
Constituição Federal), mediante tratamento jurfdico diferenciado, por parte da União, dos Estados
membros, do Distrito Federal e dos Municípios, visando incentivá-las, mediante a aimpliflcaçlo 
de suas obrigações: 

a) administrativas; 
b) tributárias; 
c) previdenciárías; 
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d) trabalhistas; e 
e) credltlclas; ou 
f) pela eliminação; ou 
g) pela rudução destas obrigações, por meio de lei. 

As MPEs precisam de um tratamento jurídico diferenciado, tal como garantido, 
expressamente, pela Constituição Federal (arts.170,1Xe 179). 

As MPEs precisam da estabilidade da moeda, pois, é justamente nesse ambiente que a sua 
capacidade competitiva se toma mais efetiva, já que desaparecem as receitas oriundas da 
especulação financeira inerente a qualquer processo inflacionário. 

O que elas ple~eiam e lutam é por um tratamento similar ao dispensado às MPEs da Alemanha, 
Itália, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, e de mu~os outros países. 

Na realidade, existe uma consciência da importância da pequena empresa mas, não a sua 
tradução em ações efetivas e concretas. As MPEs estão presentes mais no plano da retórica, do 
que da prática política. 

A expressão político-social das MPEs cresce, ainda mais, de significado quando se avalia o 
seu papel no campo estritamente económico I! tecnológico. 

A reestruturação da economia mundial dMda pela queda das fronteiras dos mercados, pela 
velocidade das transaçôes nas cadeias de produção e de comercialização, pela nova relação 
capital-trabalho, pelo atendimento personalizado, colocou a peqJ,Jena empresa como exemplo · 
de capacidade competitiva em todos os mercados, de maior incorporadora de novas tecnologias, 
de maior geradora de emprego, de melhor atendimento ao cliente. 

Assim, as MPEs não devem ser vistas sob o enfoque assistenclalista. Muito ao contrário. 
Devem ser consideradas como segmento estratégico de uma dinâmica política industriallastreada 
em elevação da capacidade competitiva das empresas nacionais e de abertura da economia à 
concorrência externa. 

Nesses dois pilares da política industrial se inserem o pleito maior das MPEs: tratamento 
jurídico diferenciado, colocando aa. MPEa em igualdade de condlç6ea, para competir em 
qualquer segmento de mercado, com aa auaa concorrantn de outros paiaH. 

De uma forma geral, as leis, normas, procedimentos e práticas do Setor PúbUco, tomaram a 
grande empresa como paradigma e as exigências estabelecidas marginalizam as MPEs de 
qualquer beneficio e as penalizam com encargos administrativos incompatíveis com a sua 
estrutura geranclal. 

O mesmo se aplica ao sistema educacional, que forma profissionais que saem das escolas 
e faculdades tão desinformados a respeito das MPEs que as consideram, apenas, como uma 
última opção de emprego. 

Por outro lado, constitui principio da justiça. econômlco e da boa gerência faciiHar a 
participaçiio das MPEs nas compras governamentais, dando-lhes prioridade a partir da 
implantação de um processo especial a simplificado, de licitação, com mecanismos da incentivos 
e garantias, conforme experiência de outros países. 

Mais ainda, cumpre criar condições propicias à Interiorização das MPEs, notadamentli nas 
áreas de agroindústrias, como caminho essencial da reativação das economias estaduais a 
municipais, da melhor distribuição regional de renda, e da fixaçio das pessoas em suas regióas, 
estimulando a instlllaçAii de MPEs voltadas às potencialidedes regionais e locais. 

lmprascindllllll a adoção de medidas para facll~ a legalização das MPEs que, hoje, integrem 
a chamada "ecoROmia informal", principalmente na flexibilização das posturas municipais visando 
à sua instalação nos próprios locais de moradia. 

O pequeno negócio é, democraticamente, o símbolo da liberdade de oportunidades de 
aproveitamanto de talentos e de geração de oportunidades, se con::llituindÕ um eficaz instrumento 
de aproveMmento de profissionais deslocados do mercado em decorrência da reestruturação 
empresarial, fenOmeno que atinge todos os países. 

O pleito central das PMEs flumlnens .. pode ser slntatlzado ds seguinte forms: 
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--:.:,. ....... 
• as MPEs como referência para elaboraçio das leis, regulamentos e demais atos 

normativos das atlvidadas económicas. 

-=-As medidas propostas, a seguir, foram consagradas no 1 o Encontro da Pequena Empresa 
da Estado do Rio de Janeiro, o que lhes confere legitimidade e expressão política e, por isso 
mesmo, esperamos vê-las convertidas em política e ação concreta dos Governos Federal, Estadual 
e Municipal. - - - -

CAPÍTUL01 

A PEQUENA EMPRESA COMO FOCQ CENTRAL DA POÚTICA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL 

Constitui tendência mundial estimular a criação de MPEs como alternativa viável de produção 
e de desenvolvimento económico e social, notedamente no estágio alUai da nossa economia, 
em que as grandes empresas re.duzem, sistamaticamar:~te, Ol! postos da trabalho, objetivando 
aumentar a competitividade internacional, enquanto ·quà·as Pequenas Empresàs-são 
permanentemente absorvedoras de mão-de-obra. 

Países desenvolvidos, embora tenham altos níveis de renda. estabelecem regras simples, 
indutoras da criação de pequenas empresas, por encontrarem nellis alternativas demacrátie&s 
de expansão da base de produção de bens e serviços. 

No Brasil, as MPEs representam o segmento majoritário da economia e, por isso, são uma 
das mais vigorosas forças do desenvolvimento económico e social de nosso país. 

Portento, inspirando-se nas experiências vitoriosas dos países desenvolvidos, como, por 
exemplo, Estados Unidos, Japão, Itália. França, Alemanha, Inglaterra. chegou o momento de, no 
Brasil, conceder-se efetividade ao tratamento jurídico diferenciado, de índole constitucional, bem 
como desenvolverem-se políticas especificas para promover, em sua totalidade, as MPEs, como 
meio de pavimentar a estrada de acesSo à justiça social. 

Cumpre criar condições propícias à interiorização das Pequenas Empresas, como instrumento 
de melhor distribuição regional da renda. a de fixação das pessoas em suas regiões, estimulando
se a instalação da pequenos empreendedores com atividades empresariais voltadas às 
potencialidades regionais e locais. 

CAPÍTUL02 

DESREGULAMENTAÇÃO/DESBUROCRATIZAÇÃO 

É esse um ponto fundamental para a agilização e simplificação dos registras e baixas das 
MPEs, com a instituição da documento único, possibilitando que o empresário inicie, de imediato, 
o seu negócio, mediante o cumprimento de formalidades mínimas e não onerosas. 

Hoje o quadro é desalentador , faca às ·exigências de incontáveis documentos, com 
informações repetitivas, além de inúmeras vistorias e prazos demasiadamente longos para o 
início das atMc:lades, além de um custo desestimulante. Assim, impõe-se conceituar e disciplinar, 
da modo especial, as várias espécies oe empresas familiar, formal, informal, fundo da quintal, 
ate. 

A •economia informal" deve ser encarada, pelos órgãos governamentais, como segmento 
ativo da nossa sociedade, buscando-se uma forma simplificada da legalização, como, também,de 
incentivar pequenos empreendedores à geração afetiva da empregos. . 

Os órgãos de Governo devam terem mente que a proliferação da •economia informe" existe 
faca às dificuldades atuais em legalizar suas atividades. 

Destaque-se, nessa tópico, a importância da implantação de redes para a abertura de MPEs 
em cada cidade e região, possibilitando que o futuro empresário taça a abertura da sua empresa. 
através de documento único de validade anual, na sua própria cidade ou local da trabalho. 
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Saliente-se, também, a necessidade da simplifi()aÇã9 da escrituração contábll /tributária 
dos micro e·pequenós negócios: 

Por outro lado, a política de compras governamentais • significativo segmento de negócios • 
deve assegurar a participação das MPEs nas licitações, em todas as suas modalidades, com 
real benefício para o Poder Público, visto que o preço final de seus produtos e serviços são, em 
regra geral, menores do que os dos concorrentes de grande porte. 

Nessa mesma linha, o cadastro das MPEs, com validade anual, para habilitação em licitação. 
e compras, deve ser simplificado e, ao mesmo tempo, deve-se permitir que as MPEs possam 
consorciar-se visando à obtenção da capacitação técnica e financeira, eliminando-se, de vez, a 
exigêncía daS certidões negativas. 

É muito importante, dentre outros aspectos, a criação de linhas de financiamento específicas 
para as M PEs vencedoras das licitações, cuja garantia seria o próprio contrato de fornecimento 
de produtos ou prestação de serviços. 

CAPÍTUL03 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS 

As MPEs devem ter um regime tributário, previdenciário e trabalhista dilerenciaao e 
simplificado, a principiar pela posssibilidade de auto-enquadramento. 

As MPEs, como princípio básico, devem ser tributadas nas esferas Federal, Estadual e 
Municipal por faixas de faturamento; vale dizer, o pagamento de todos os impostos por tabelas 
progressivas, de acordo com a receita bruta. 

Nos municípios, por exemplo, ficaria simplificado o recolhimento mensal do ISS das MPEs, 
com alfquotas diferenciadas, inferiores a 5%, atnivés do enquadramento por faixas de Eeceita 
bruta. Da mesma forma, as declarações de renda (Federal e Estadual) das microempresas 
seguiriam o modelo das pessoas físicas, uniformizandc>a~~. 

Afigure-se. necessária uniformização de prazos para pagamento dos tributos, face à atual 
diversidade, a nível Federal, Estadual e Municipal e tais datas devem estar vinculadas aos próprios 
prazos de venda, respeitando-se o chamado "regime de caixa", ou seja, pegar sobre o montante 
efetivamente recebido. 

Faz-se necessário, na esfera Estadual, corno forma de incentivo e aumento de competitividade 
das Pequenas Empresas admitir-se o reconhecimento de crédito presumido de ICMS. 

Igualmente, é Importante proceder-se à desvinculação de gnau de parentesco, bem como, 
nas chamadas operações mistas, a incidência tributária deverá raslringir-se, isoladamente, às 
receitas oriundas do fornecimento de mercadorias (lCMS) ou da prestação de serviços (155), 
para fins de enquadramento. 

No plano previdenciário, dentre outras medidas, impõe-se a eliminação das contribuições e 
encargos sociais para as MPEs, como meio de estimular-se a geração de empregos, a criação 
de previdência privada (fundo de pensio), inclusive para a cobertura de seguro de saúde. 

Ainda no-campc previdenciário, a contribuição deverá incidir sobre o falunamento das MPEs 
e não, como hoje, sobre as suas folhas de pegamento. As MPEs, iguallflente, deverão ter um 
tratamento jurldlco diferenciado nas flscallzaç6es trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 
pautadas, prinCipalmente, para a orienfaçéo e nao para a multa. 

Cumpre estabelecer um Incentivo especial para encorajar às MPEs a absorção da mão-de
obra de menores, aposentados e desempregados. 

Finalmente, é de toda a conveniência a criação de órgão coleglado (empresas e governo) 
para atuar, especifica e permanentemente, no setor de desburocratização, gerando soluções de 
simplificação de procedimentos e eliminação de exigências burocréticas para as MPEs. 

CAPiTUL04 

FINANCIAMENTO 
É fundamental incentivar a capitalização e modernização das MPEs, através do imposto de 

renda, vale dizer, ao final do exerclcio fiScal, a empresa deve possuir a opção de pagar o tributo 
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devido ou co'mprover sua aplicação em investimentos no próprio negdcio (por exemplo, 
modernização de equipamentos, treinamento de pessoa!, càntrole de poluição). 

É necessário alargar a via de acesso das MPEs a todas as linhas de financiamento do BNDES, 
BANCO DO BRASIL, CEF, FINAME, FINEP e outras agências de fomento, criando-se linha 
pecmanente de financiamento às MPEs. 

Nesse ponto assume especial relevo a criação de um Fundo de Aval das MPEs, destinado a 
garantir financiamentos às MPEs. 

Outro aspecto importante, repousa na simplificação das normas do BACEN e dos 
procedimentos operacionais dos Bancos objetivando reduzir os custos diretos e indiretos dos 
financiamentos para as MPEs. 

Importante os exemplos de sucesso de outros países: a criação de um fundo especial de 
apoio financeiro às empresas emergente que, possuindo excelentes projetas, não conseguem a 
alevancagem necessária, quer por falta de garantias, quer por falta de tradição no mercado. 

Reveste-se de maior importância a criação de uma linha de crédito emergencial, nos 
organismos oficiais de crédito,· para que as MPEs possam fazer frente às despeses e 
compromissos de final de ano. 

CAPÍTULOS 

COMÉRCIO EXTERIOR 

É essencial inserir as MPEs no comércio exterior, seja através da democrati~o das 
lnformaçóes sobre potenciais clientes, mercados e oportunidades de negócios; seja incelltivando 
a criação de consórcios de MPEs de exportação e importação; seja por via da criação de uma 
linha de crédito, ágil e de baixo custo, para as MPEs exportadoras, acopladas a seguro de crédito; 
seja, finalmente, pela eliminação da papelada e burocracia, consumidora de tempo e dinheiro. 

Cumpre adotertratamento jurídico difenlnciado nas áreas administrativa, tributária e financeira, 
que possibilitem a criação de ccns6rcios de MPEs voltados para a exportação e importação. 

Mais ainda, urge uma revis4o geral dos mecanismos legais que atualmente, desestimulam 
e desencorajam a presença das MPEs no Comércio lntemacional. 

CAPÍTULO e 

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 

Assume especial relevo, no contexto do desenvolvimento económico e social, o 
anocfatlvlamc ampr ... rlal, seja na sua participação nas .entidades de classe. seja na forma 
organizacional de asscciações, ccns6rcios e centros de empreendedores, para a facilitação de 
negócios, noa mercadoa nacional e intemecional, estimulando a produtividade, a qualidade total 
e melhores c:ai1dlç6es de competitividade. 

Nesse cainpo~ a lntegraç6o das grandes empresas, nucleadores de cadeias de produção e 
comercialização, com as MPEs kxnec:edores de bens e serviços se constitui em avanço esbalégico, 
capaz de elevar a competitividade da todo um setor ou regiAo. 
· O incentlllo à produtividade e a qualidade total dew refletir-se, náo só na valorização das 
MPEs, através de incentivos tributários diferenciados ( Inclusive isençóes de Impostos nas 
operações reciprocas entre MPEs ), cerno, também, na preferência para obtenção de 
financiamentos. 

É necessário priorizar o intercãnÍblo de lnfomu1çóes e experiências, sobretudo gerenciai!:. 
entre as MPEs e as grandes empresas no que se rafara ac desenvolvimento dos programas de 
qualidade, produtividade, racionalização de energia, proteção ambiental e segurança do trabalho. 

Impõe-se o desenvolvimento de programas e campanhas voltadas para a valorização das 
MPEs que tenham aumentado a produtividade e a capacitação tecnológica. 

É importante apoiar e induzir iniciativas voltadas para a informatização das MPEs. 
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É preciso. facilitar a divulgação e incorporação, por parte das MPEs, dos programas "ISO". 
Cumpre, também, a réalização, periódica, de pesquisas sobre as necessidades de formação 

de mão-da-obra, visando melhor orientar a atuação do SENAI e do SENAC no atendimento das 
novas demandas das MPEs, decorrentes das mudanças ocorridas nos setores industrial, comercial 
e de serviços, com a criação dé cursos de nível técnico para o comércio e a indústria. . . - - ---- - --- -

CAPÍTUL07 

NORMATIZAÇÃOLEGAL 

É de observar-se, primeiramente, a Constituição Federal, em seus arts. 170, inciso IX e 179, 
estabelece, para as MPEs, trstamento jurídico diferenciado por parte da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, nos termos da lei, com o objetivO de Incentivá-las, mediante a 
slmpllflcaçAo, allmlnaçio ou raduçio de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias, crediticias e trabalhistas ( estas últimas por uma interpretação sistemática e 
finallstica ). 

Isso implica na obrigação daquelas entidades públicas editarem as respectivas leis 
estabelecendo normas para as MPEs, relativas ao tratamento jurídico diferenciado, nos campos 
administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista e creditfcio e de desenvolvimento empresarial. 

A nível Federal, o Congresso Nacional aprovou e o Presidenta d!! República sancionou a Lei 
n• 8.864, de 28.3.1994, com lastro no art.179, da Constituição Federal, assegurando às MPEs 
tratamento jurídico simplificado e favorecido nos refaridos campos. 

Essa Lei n• 8.864/94, está em vigor, embora o Poder Executivo Federal nilo a tenha 
regulamentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 29.3.1994 (data da publicação diliBI). 

entretanto, essa Lei n• 8.864/94, em vários aspectos, é apUcável, de imediato, não obstànta a 
inércia do Podár Executivo Federal em regulamentá-la, naquele prazo de 90 ( noventa ) dii!S. 

Um exemplo eloqüente de imediata aplicação da Lei n• 8.864/94, refere-se à definição do 
que se considera MPE, ln varbla: 

• Art. 2" - Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I - microempresa, a pessoa jurídica e a firma Individual que tiverem receita bruta anual igual 
ou inferior ao valor nominal de 250.000 Unidades F'ISC8is de Referência- URR, ou qualquer 
outro indicador de atualização monetária que venha a substitui-la; 

11 - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma indlviduill que nAo 
enquadradas como mlcroentPresas, tiveram receita bruta anual Igual ou Inferior a 700.000 
Unidades Fiscais de Referência- URR, ou qualquer outro Indicador de atualização 
monetária que venha a substitul-Ja. • 

De sorte ~ a nlval Federal, para todos os efaltca, a Lei n" 8.864/94, aumentou os parâmetros 
de mlcroem~ e de empresa de pequeno porta ( para as que tiverem receita bruta anual 
igual ou Inferior a duzentas e cinquenta mil URRe setecentas mil URR, respectivamente). 

Assim é que, na esfera Federal, as MPEs passaram a ter tratameniD jurídico diferenciado, em 
razão do aumento do limite de receita bruta anual, decolT9nta da nova oonceituação contida no 
art. 2", da Lei n• 8.864/94, muito embora a prática fiscal nilo oonsldenl os novos par6metros. 

Na órbita do estado do Rio da Janeiro, lmp6e-se a realização da um estudo, para majonlr os 
parâmetros de empresas enquadráveis oomo mJcroempresa e aprofundar o exame dos resultados 
e objetivos do "Projeto Paralso". 

E: fundamental descentralizar-se o enquadrameniD das MPEs, no "Projeto Paralso", para que 
volte a ser realizado pelas lnspetorias Regionais de Fazenda. 

Na esfera Municipal; é lmprescindfvel concelturar as MPEs para efléito de concess!o do 
tratamento jurídico diferenciado, preconizado no art. 179, da Constituição Federal, 
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No caso do Estado do Rio de Janeiro, através dos trabalhos desenvolvidos pelo SEBRAE/ 
RJ, em parceria com as Prefeituras, mais de 40 ( quarenta ) Municípios já legislaram naquele-
sentido. · 

A legislação deve ajustar-se à realidade empresarial, de sorte a possibilitar, por exemplo, 
auto-enquadramento como microempresa, removendo-se, assim, os atuais entraves e entulhos 
burocráticos que infernizam a vida do empresário. 

É preciso ter em mente, sempre, que a criação de empregos e a criação de empresas são, tal 
qual irmãs siamesas, faces da moeda do desenvolvimento económico e social. 

Rio Grande do Norte 

Natal se manifestou, aprovando integralmente as propostas apresentadas no Projeto Jornada. 

Rio Grande do Sul 

A Capital e os Municípios do Estado apoiaram integralmente as propostas apresentadaS no 
Projeto Jornada, e fizeram algumas sugestões a saber: 

• 
1) Dois Irmãos; 

2) Porto Alegre, com 2 (duas) manifestações; 

3) Novo Rio Grande do Sul; 

4) Rio Grande, com 4 (quatro) manifestações sugeriu o seguinte: 

4.1) Teria que haver uma única data para o recolhimento dos impostos e contribuições sociais, 
por exemplo, dia 20 de cada mês. Hoje o empresário 1em que deslocar-se diversas veias, 
abandonando seu negócio, que muitos momentos não tem com quem ficar. Fila:. no 
bancos. 

4.2) Criar uma proporcionalidade de crescimen.to do imposto, na medida do crescimento de. 
suas vendas, ao passar da Micro para EPP. A proporcionalidade poderia ser nos moldes 
da lei 10045, (RS) a/ou da forma da pagamento do ICM da SC, que dá ótimos desContos, 
o que fortalece o crescimento das empresas. 

4.3) Atá no pagamento de tarifas de água e energia elétrica deveria haver diferenciação, pois 
ao pagar como empresa, o valor cresce em demasia (no caso da CORSAN-RS), não 
correspondente ao consumo. 

4.4) A fiscalização sempre seria orientadora e não punitiva, no sentido de que o empresário 
·· pudesse evitar gastos com .contadores, consultores, etc. e nãn havendo ln1enção (ex. nota 

fiscal a menor) seria orientado:. e em próximo momento se continuasse a fazer errado, 
então, a fiscalização imporia multa. Isso deveria valer também para o IMP. Estadual-ICM. 

Rondônia 

Na Capital e nos Municípios, houve aprovação integral das propostas apresentadas pelo 
Projeto Jornada, conforme relação a seguir: 
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1) Ariquemes; 

2) Cacoal, com 6 (seis) manifestações, sugere, que seja definido melhor o regime escriturai 
obrigatório para as MPE's, com intuito de os órgõas governamentais poderem separar o 

• que é pequeno e micro empresário de grandes empresários; 

3) Guajará-Mirim, com 3 (três) manifestações; 

4) Ji Paraná, com 2 (duas) manifestações; 

5) Presidente Médica; 

6) Porto Velho, com 3 (três) manifestações sugerem que seja criada um artigo no capítulo V, 
do Estatuto, com a seguinte redação: · 

"Fica assegurado às Microemprasas e Empresas de Pequeno Porta, incentivos ou reembolso 
dos gastos efetuados com a capacitação de recursos humanos em qualquer das áreas, 
administrativa, operacional, jurldica ou técnica.' 

São Paulo 

1) A Capital colaborou respondendo dez consultas, e dentro do que foi proposto, houve 
aprovação do Projeto na integra e nos foram enviadas várias propostas que se confrontam com 
o que está contido Projeto Jornada, e como colaboração adicional apresentamos as seguintes 
idéias paulistas: ' · · 

a) Que seja obrigatória a escrituração contábil por parte das Micro e Pequenas Empresas, 
que tem como justificativa, o fato de a Lei não expressar obrigatoriamente a exigência, e 
o código comercial está em vigor fazendo essa exigência. 

b) Que todas as MicroEmprasas paguem imposto único da acordo com o seu faturamento, 
conforme a seguinte exemplificação: 

2% para faturamento até 1 00.000 UFIR ou 8.334 URR mensal; 
2,5% para faturamento atá 150.000 UFIR ou 12.500 URR mensal; 
3% para feturamento até 200.000 URR ou 16.666 URR mensal; 
3,5% para feturamento atá 250.000 URRou 20.833 URR mensal; 
4% para faturamento até 300.000 UFIR ou 25.000 URR mensal. 

A ic:léia é que as Empre$8$, a medida que fossem crescendo, pagassem m~ imposto 
gradativamente. Não ficando, assim, uma diferença muito grande, entre pagar tudo e não_pagar 
nada, fazendo com que muitas vezes os empresários mantenham suas firmas com medo de 
serem desenquadrados. · 

c) Impostos: Devem estar destacados nas duplicatas, a o seu pagamento efetuado por 
quitação bancária. Aos varejistas .não sujeitos a duplicatas, fanam o destaque dos tributos 
devidos nos depósitos bancários que foram efetuados referentes as férias do dia anterior. 
As Empresas de interesse fiscal pagariam os seus tnbutos com crédito automático dos 
valores pagos em operações anteriores. Outros; O pagamento dos tributos seriam feitos 
por meio de cheque diferenciado, criado exclusivamente para esse fim, que funcionaria 
como prova de pagamento à pessoa física e prestadores de se!Viços. 

d) Contratação de trabalhadores menores de 14 (quatorze) anos, para trabalharam meio 
expediente, recebendo salário proporcional ao parlado. 
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2) o interior também aprovou, n!!_fnl!I91J1 o f'!qjelo-Jomada; comá partlctpà"çãó ãali'-sllgüin1BS 
cidades: 

. 2. 1. Baturile; . 
2.2. em.u. com 3 (três) participações; 
2.3. CMlplnas; 

• 2.4. Cllraguatatuba; 
2.5. JabOtlcabal; 
2.6. Jundlaí, com 2 (duas) participações; 
2.7. Lorena; 
2.8. Lucélia; 
2.9. Nhandeara; 
2.10. Nova Luzlt4nia; 
2.11. Novo Horizonte; 
2.12. O!lmpla; 
2.13. Presidente Prudente, com 2 (duas) participações; 
2.14. Ribeirão Prato, com 8 (oito) participações; 
2.15. Sabino; 
2.16. Santos, com 5 (cinco) participações; 
2.17. São Carlos; 
2.18. São José dos Campos; 
2.19. São José do Rio Preto, com 10 (dez) participações; 
2.20. Vinhedo. 

CONCLUSÃO 

O evento teve 2.000 (dois mil) participantes, que aprovaram por unanimidade as propostas 
apresentadas pelo Projeto Jornada. 

Salientaram a importância de haver organização no sentido de apresentar as propostas aos 
parlamentares de São Paulo, para integrar o apoio. 

Sant& Catarina 

O Estado teve grande participação nas manifestações e sugestões, os municíi'Jios a SMUir, 
se manifestaram da SMUinte maneira: 

1) Blumenau, contribuiu com 14 (quatorze) manifestações positivas e.uma contrAria a saber: 
a) sugarem modificação na emenda de nQ. 2, propondo a seguinte redação: 
a.1) a palavra excluídos deve ser substituída pelo seguinte texto: 
"Piso Salarial proporcional é extensão do trabalho, merecendo tratamento diferenciado os 

trabalhadores da micro-empresa e da empresa de pequeno porte conforme acordo indMduaJ 
entre empresa e empregado. • 

b) modificação na emenda de nQ. 4, propondo o seguinte: 
• b.1) trocar a palavra "SALvo•, que dá o sentido de exclusão. 

c) modificação na emenda de nQ. 5, propondo o seguinte:. 
c.1) •que os trabalhadores deverão ter direito ao recebimento de hora extra. • 
d) artigo 1 Q. do Estatuto: 
d.1) elevar para 1.000 (miQ UFIR o limite para a empresa de pequeno porte. 
a) art.3Q. do Estatuto: 
e.1) acrescentar um parágrafo, excluindo da receita bruta, as receitas com a venda de bens 

do ativo imobilizado; 
f) outras sugestões: 
1.1) simplificar a escrituração fiscal; 
1.2) incluir simplificação previdenciária no art. 811.; 
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f.3) inser:ir no art.24Q., prazo e ~alidaoo; 
f.4) inclul~·ná isilnÇóes (art. 9!1.) o IPI;· 
f.5) deixar cl11t0 o capítulo relacionado às .r."-"='Aes c;ue, a atiVIdade de representante 

comercial por conta de teroelro, fique incluiu .. nc enquq1ramento de microempresa; 

Houve também quem se Insurgisse contra as propostas alegando, haver corporativismo, 11 
que "É hora de formular um projeto de IIIi que, em função e na proporção de suas respectivas 
conlrlbulç6es na geração de emprego e renda, defina a pan:ela de recursos a ser obrigatóriamenle 
dastinadaàs Micro e às Pequenas Empresas. Caso os bancos destinem a essas empresas val0f9S 
Inferiores ao fixado para cada segmento (ME e EPP), ter4o de recolher a diferença 
compulsórlamente, sem remuneraç!o, ao Banco Centrei. Com esta madlda simples e objetiva 
as ME e EPP passar6oadlsporefetivamentedovolume de 1'8CUrsoscompatfwl com a Importância 
econ6mlca e social que possueM. 

2) Chapecó, COI'I32 (lrlnla e duas) rnanlfastaç6es, enviou as seguintes sugest6es: 

a) padem carência de 3 (três) anos para às MPE pegarem os impostcs; 
b) dlmlnulç4o do número de tributos; 
c) piso salarial diferenciado para às MPE e as médias empresas; 
d) radução do CONFINS de 2% (dois por cento) para 1% (uni por cento); 
e) raduç!o da alíquota do INSS para às MPE; 
f) concesallo de crédHD por outros bancos, que não só o Banco do Brasil e a Caixa Econ6mica 

Federal, já que neles está sendo dlf!cll; 
g) diminuir a burocracia para tinir certidão negativa junto a Receita Faderal do Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica; 
h) descentrllllzar do Ministério do Trabalho autorlzaç4o para fabricação de equipamentos 

de proteç4o lndMdual; 
I) classificar as empresas por número de funcionários. 

3) Criciúma, com 7 (sete) manifestações sugeriu o seguinte: 

a) que as alíquotas tributárias, que hoje não condizem com a realidade inflacionãria devem 
ser diferenciadas para às MPE e médias empresas; 

b) que não sejam extintos, o CONFINS e as contribuições sociais para às MPE, mais sim 
baixar suas alíquótes; 

c) que fosse modificado no capítulo 1 do art. 1 o. para classificação das médias empresas, os 
valores da receita bruta em UFIR, para o valor mensal de RS 50.000,00 (ciílquenta mil 
reais), e valor mensal de RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para as empr&s9.s 
de p&qU9f!O. P9!'1!!; . 

d) que no capítulo III, no art. 70. fosse acrescentado a seguinte radação: 
d.1) para ME • redução a zero dos encargos trabalhistas; 
d.2) para EPP ·redução em 50% (cinquenta por cento) dos encargos trabalhistas; 
e) que fosse modificado no capítulo IV inciso VI do art. 9!1. que passaria a ter a redação até a 

palavra "polfcia". O parágrafo único deveria ser inteiramente eliminado. 

4) Joaçaba, com 15 (quinze) manifestações sugere o seguinte: 
a) que o art. 11. deverá ser acrescido do seguinte parágrafo: 
"Parágrafo 20. O beneficio que trata esse artigo será utilizado nas seguintes proporções: 

10. ano- até 100% do I.R. devido; · 
20. ano • até 75% do I.R. devido; 
30. ano. até 50% do I.R. devido." 
b) inclus4o no art.24 do Estatuto da palavra "trabalhista"; 
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c) que seja alterado o art. 9'1. item 3 que deverá ter substitufda a palavra "não escri1Ds"'por 
. "não registrados"; 
d) que na emenda nll. 3, sugerem que os acordos firmados entre micro empresários e 

empregados sejam somente decididos na esfera dos seus Sindicatos, sem necessidade 
• de ir ao Poder Judiciário. 

5) Joinville, com 13 (treze) manifesteç6es apresentou a seguinte proposta: 

a) na emenda nll. 3 sugerem que a duração do trabalho normal seja substitufda, de 44 horas 
semanais, por 220 horas mensais, fllcultada as compensaçOes, que serão em casos 
especiais durante o ano em exerclclo; 

b) ampllaçlio de crédito para às MPE's no comércio varejista e prestação de serviços; 
c) contratllçAo de serviço de menor carente, com jornada e Slllário proporcional (50% cinquenta 

por cento) da normal, com autorização do Ministério do Trabalho; 
d) retirada da emenda nt. 5, porque o IISSUnto já está contemplado nas emendas nR. 1, 2, 3, 

e 4; :.-. - -

Duas manifeStaç6es foram contrárias ao Projeto Jornada, e apresentarão as seguintes 
sugest6es substftutfvas: 

a) pensa que tudo que foi apresentado poderia ser substitufdo, com solução, pela adoçAo 
do Imposto Único; 

b) que os encargos, sociais e tributários pegos, não devem ser eliminados, mais sim . 
reduzidos em 50% (cinquenta porcento). 

6) Lages, com 13 (treze) manifestaçOes sugere o seguinta: 

a) que haja a posslbifidade de formar consàcio das MPE's; 

b) redução ou isenção da cobrança de IPI e redução da alíquota de ICMS; 

7) Aorianópolis, com 5 (cinco) manifestações de apoio, apresentou as seguintes sugestões: 

a) sugaram que a emenda nll. 4 passe a ter a seguinte radação: 
"Reconhecimento das convenções a acordos coletivos de trabalho, com diferenciação 'para 

as MPE's.· . 

b) que seja acrescentado parágrafo único ao art. 711. com a seguinte redação: 
"As empresas de pequeno porte podam distribuir lucros aos seus empregados, sem a 

ocorrência de encargos sociais sobre estes benefícios". 

c) eliminar a emenda da nS~. 2. 

Tocantins 

O Estado se manifestou, por meio da cidade de Dianópolis, apoiando integralmente as 
propostas apresentadas no Projeto Jomada.• 

(A Comissão de Assuntos Econômicos.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 11 do referido artigo, que estabelece, como situação 
Presidência, nos termos da Resolução n"- 40, de na quál a esterilização voluntária será permitida, o 
1995, de aoordo oom as inclieaçõés das Lideranças, risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro oon-
designa os seguintes Senadores para oompletar a cepto. 
oomposição da Procuradoria Parlamentar: PSDB - Propõe a emenda que " se altere a contração 
Senador José lgnácio Ferreira, e PT.- Senador Lau- da preposição "de" oom o artigo "o", antecedente à 
ro Campos. expressão "futuro ooncepto" para que seja escrita 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - apenas a preposição "de". O dispositivo ficaria, as-
Passa-se à sim, com a seguinte redação: "li - risoo à vida ou à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA Nl' 114, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n"- 1.493, de 1995.) 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"- 114, de 
1994 (n"-209191, na Casa de origem), que regula o§ 
7Q do art. 226 da Constituição Federal, que trata do 
planejarnento familiar, estabelece penalidades e dá 
outras providências, tendo 

Parecer sob n"- 699, de 1995, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo dé pareceres das Comissões de 

Assuntos Sociais e de Constituição, Justiça e Ci
dadania sobre as emendas de Plenário.) 

A discussão da matéria foi encerrada na ses
são ordinária de 21 do corrente, quando foram apre
sentadas 3 emendas à proposição. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Lúcio Alcântara para 
proferir parecer sobre as emendas em substituição à 
Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sris e Srs. Senado
res, o Projeto de Lei da Câmara n"- 114, de 1994, 
que regulamenta o § 72 do artigo 226 da Constitui
ção Federal, dispondo sobre a atividade de planeja
mento familiar no País, tramita em regime de urgên
cia nesta Casa, segundo Requerimento n"- 1.493, de 
1995, apróvado em 21 do corrente. 

Foi apreciado· ria Comissões de Assuntos So
ciais, onde foi aprovado na forma de substitutivo, e 
na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, 
onde recebeu emendas que o aprimoraram. 

Em plenário foram oferecidas três emendas, to
das alterando o artigo 1 O do substitutivo, artigo esse 
no qual são definidas as situações nas quais é per
mitida a esterilização voluntária 

A Emenda de Plenário n• 1, de autoria da Se
nadora Benedita da Silva, altera a redação do inciso 

saúde da mulher ou de futuro ooncepto, testemunha
do em relatório escrito e assinado por dois médioos". 

A emenda é justificada pela necessidade de, 
em matéria tão sensível, o dispositivo legal que a re
gulamenta não permitir interpretações não previstas 
nem desejadas pelo legislador. Especificamente não 
quer a ilustre Senadora que eventuais intérpretes 
deste dispositivo possam vislumbrar aqui a possibili
dade da prática do aborto eugenésico, quando há 
probabilidade ou indício razoável de que a criança 
nasça com deformidade ou enfermidade incurável. 
Para a propositora da emenda, é preferível, desta 
forma, adotar a expressão "de futuro ooncepto".para 
que fique claro estar o legislador tratando de urna si
tuação hipotética, não dando margem à interpreta
ção que englobe o fato de a mulher já estar em gra
videz e, ao amparo da lei, poder ser submetida à in
tervenção abortiva 

Concordamos com o arrazoado da Nobre Cole
ga. O debate sobre a eventual atteração da legisla
ção penal em relação à legitimidade da prática do 
abortamento eugenésico ou não não cabe aqui. 
Como muito bem se expressou a ilustre Senadora, 
"a exatidão gramatical, aqui, mais do que recomen-· 
dável, seria absolutamente necessária para que se
jam evitadas polêmicas que devem ter foro próprio 
para discussão". 

Em vista do exposto, acatamos a Emenda de 
Plenário Nº- 1 , oferecida pela Senadora Benedita da 
Silva 

A Emenda de Plenário n~ 2 foi oferecida pelo 
Senador Carlos Patrocínio e propõe acrescentar, ao 
§ 29. do mesmo artigo 1 O, exceção à vedação da es
terilização cinlrgica de mulheres durante os períodos 
de parto ou aborto. 

~ de conhecimento público - denunciada e 
comprovada pela Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito destinada a examinar a incidência de este
rilização em massa de mulheres no Brasil, que apre
sentou seu relatório em 1993, pela literatura médica 
nacional e pela imprensa leiga - a prática de realizar 
parto cesáreo para acobertar a ligação das trompas. 
Esta prática, que tem graves consequências para a 
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saúde da mulher e do concepto, deve ser coibida em 
nosso meio. O § 22 do artigo 1 o visa exatamente a 
isto. 

A emenda em análise propõe que a proibição 
de realizar esterilização cirúrgica em mulheres du
rante os pêríodos de parto ou aborto seja excetuada 
"nos casos de comprovada necessidade, por cesa
rianas sucessivas anteriores". 

Justifica a exceção o fato médico de que, nas 
palavras do autor da emenda, "após a terceira ou 
quarta cesariana, normalmente hã a necessidade de 
se fazer laqueadura das trompas, em razão do com
prometimento da muscularura uterina", quando, nes
tes casos, novas gravidezes qolocariam em risco a 
vida tanto da gestante como do concepto. Para o au
tor da emenda, a excepcionalidade se impõe para 
evitar a realização de nova cirurgia e novo risco ci
rúrgico. 

A indicação inescnupulosa, e mLitas vezes cri
minosa, de realizar um parto cesãreo ao invés de 
um parto normal é ou foi, como já se discutiu, fre
qüente em nosso País, não cabendo outra alternativa 
que desestimulá-la e penalizá-la de todas as formas. 

Por outro lado, a modema tecnologia médica 
permite a realização de ligadura tubãria por proces
so laparoscópico, de baixo risco. 

Em vista do exposto, somos contrários ao aca
tamento da Emenda de Plenário n2 2. A situação 
prevista pelo autor da emenda, de risco à vida ou à 
saúde da mulher ou de futuro conc·epto, quando tes
temunhado em relatório escrito e assinado por dois 
médicos, está prevista no inciso 11 deste mesmo arti
go e é suficiente para permitir a esterilização volun
tária nesses casos, não sendo necessária, a nosso 
ver, acrescentar essa exceção ao § 2º- que, além disto, 
abre possibilidade para interpretações indesejáveis. 

A Emenda de Plenário n~ 3 foi oferecida pelo 
Senador Bernardo Cabral e consiste em pedir regu
lamentação das exigências para a autorização judi
cial da esterilização cirúrgica de pessoas absoluta
mente incapazes. 

A redação atual do § ~ do referido artigo 1 o 
prevê que a esterilização cirúrgica em pessoas ab
solutamente incapazes somente poderá ocorrer me
diante autorização judicial. A emenda do Senador 
Bernardo Cabral propõe que se lhe acrescente a ex
pressão "regulamentada na forma da Lei", significan
do que nova lei ordinária deverá ser proposta e vota
da, regulamentando o procedimento de autorização 
judicial nesses casos. 

A emenda é justificada como "forma de tomar 
mais rigorosa a exigência para que seja permitida a 

esterilização de pessoas absolutamente incapazes 
( ••. ), evitanda::se, assim, eventuais abusos de .. todo 
indesejáveis". · 

Em verdade, na forma em que se encontra, a 
Lei, uma vez aprovada e sancionada, deixará ao juiz 
encarregado de decidir sobre uma dessas autoriza
ções sem parâmetros para emitir sua opinião, tendo 
de basear-se em legislação comparada, em jurispru
dência ou em bom senso. 

Em vista do exposto, somos de parecer favorá
vel ao acatamento da Emenda de Plenário n" 3. 

- É o ('iarecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra)- O 

parecer conclui favoravelmente às Emendas nºs 1 e 
3 e pela rejeição da Emenda n" 2. 

Nos termos do art 140, letra a, do Regimento 
Interno, designo o nobre Senador BeiJo Parga para 
proferir parecer sobre as emendas, em substituição 
à ComiSSão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. Bj:LLO PARGA (PFL- MA. Para profe
rir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata
se do Projeto de Lei da Câmara n" 114, de 1994 (PL 
n2 209-A/91, na origem) que define norma legal para 
a execução de atividades de planejamento familiar 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, regulamen
tando o § 7" do art 226 da Constituição Federal. 

No Senado, o Projeto foi apreciado nas Comis
sões de Assuntos Sociais e de Constituição, Justiça 
e Cidadania e tramita em regime de urgência (Re
querimento n" 1.483, de 1995). 

Em Plenário, foram oferecidas três emendas, 
objeto deste Parecer. 

A Emenda n" 1, de Plenário, oferecida pela Se-· 
nadara Benedita da Silva, propõe que se modifique 
a redação do inciso 11 do art. 1 o, de tal forma que "al
tere-se a contração da preposição "de" com o artigo 
"o", antecedente à expressão "futuro concepto" para 
que seja escrita apenas a preposição "de", ficando 
assim redigido o dispositivo: "11 - risco à vida ou à 
saúde da mulher ou de futuro concepto, testemunha
do em relatório escrito e assinado por dois médicos". 

A Emenda n" 2, de plenário, oferecida pelo Se
nador Carlos Patrocinio, acrescenta ao § 2º- do mes
mo art 1 O o seguinte: "exceto nos casos de compro
vada necessidade, por cesarianas sucessivas ante
riores", com vistas a incluir exceção à proibição pre
vista neste parágrafo de realizar esterilização cirúrgica 
em mulher durante os períodos de parto ou aborto. 

A Emenda n" 3, de Plenário, de autoria do Se
nador Bernardo Cabral, também altera o mesmo arti
go 1 O, propondo dar nova redação a seu § 6". Se
gundo a emenda, o 6" parágrafo, que, no substitutivo 
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em análise, tem a seguinte redação "a esterilização 
cirúrgica em pessoas absolutemente incapazes so
mente poderá ocorrer mediante autorização judicial", 
teria acrescentada a expressão "regulamentada na 
forma da Lei". 

Manifêstarno-nos pela constitucionalidade, juri
dicidade e regimentalidade das três emendas, en
tendendo que não hã óbices ao seu acatamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo DUra) - O 
parecer cordui favoravelmente às Emendas rl's 1, 2 e 3. 

Concluída a instrução da matéria, passa-se à 
votação do substitutivo, em turno suplementar, res
salvadas as emendas. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Votação em globo das Emendas n% 1 e 3, de 

pareceres favoráveis. ~ ~ ~~ 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. I Pausa) 

Aprovadas. 
Votação da Emenda ri' 2, com pareceres favo

rável e contrário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) · 
Aprovada 
A matéria vai à Comissão Direlora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere
cendo a redação final da matéria, que será lida pelo 
Sr. 1 Q Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tuma 

é lida a seguinte: 

(") PARECER N" 757, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do substilutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara ri' 114, de 
1994 (n"-209, de 1991, na Casa de origem). 

(j Publicado na íntegra em suplemento à prese~te ed}Ção. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Em discussão a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria volta à Câmara dos Deputedos. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Item 2: 

Votação, em turno único, da Mensa
gem ri' 376, de 1995 (ri' 1280195, na ori
gem), solicitando considerar sem efeilo a in
dicação do nome do Doutor Renê Adão Al
ves Pinto para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, no cargo de Suplente de Minis
tro Classista Temporário, representante dos 
empregadores, no triénio 1995 a 1998, 
constante da Mensagem ri' 370, de 1995. 

Em votação. 
~Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A Mensagem ri' 370, de 1995, vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República 

O SR. P,I'!ESIDENTE (José Eduardo Outra) -
ltem3 

Discussão, em turno único, do Projelo 
de Lei da Câmara ri' 137, de 1992 (ri' 
5152/91, na Casa de origem), que dispõe so
bre a obrigaloriedade de fabricação de tralo
res e máquinas agrfcolas com estrutura de 
proteção contra capotagem e outros equipa
menlos de segurança e dá outras providên
cias, tendo 

Pareceres sob n% 419 e 751 , de 1995, 
~ da Comissão 

-de Assuntos Sociais, 12 pronuncia
mento: favorãvel ao Projelo, nos termos de· 

~- ~ - substitutivo que oferece; 2"- pronunciamen
to: tavorãvel às emendas rl's 2 e 3, de Ple
nãrio. 

Em discussão o projeto, o substitutivo e as 
emendas. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palallra, encerro a 
discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

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

Aprovado. 
Em votação a Emenda ri' 2. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Em votação a Emenda ri' 3. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
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Aprovada 
Ficam prejudicados os projetos e as emendas. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de re-

digiro vencido para o turno suplementar. 

• É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N>1-CAS (SUBSTITUTIVO) 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 137, DE 1992 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
fabricaçao de tratares e máquinas agríco
las com estrutura de proteçao contra ca
potagem e outros equipamentos de segu
rança e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Os tratares agrícolas fabricados no País 

ou importados deverão, obrigatoriamente, dispor de 
Estrutura de Proteção Contra Capotagem (EPCC) 
ou de cabina com estrutura e cintos de segurança 
eficientes na proteção de operador, em caso de ca
potagem, tombamento ou empinamento. 

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste 
artigo: 

I - motocullivadores; 
11 - microtratores (potência máxima do motor 

inferior a 40CV-NBR); 
III - tratares especializados cuja aplicação im

pede o uso de EPCC. 
Art 22 Além do disposto no art 12, os fabrican

tes de tratares agrícolas de rodas, produzidos no 
Brasil ou importados, deverão oferecer sistemas de 
freios, luzes, símbolos de sinalização e outros equi
pamentos especificamente exigidos para eles pelas 
normas de segurança do tráfego em vias públicas. 

Art 32 Os tratares e máquinas agrícolas, fabri
cados no País ou importados, deverão dispor de 
protetores auriculares para uso do operador e ter 
seus níveis de ruído emitidos por seus motores com
patíveis com os fixados pelas nonnas de segurança 
e higiene do trabalho. 

§ 12 Os manuais e catálogos que acompanham 
obrigatoriamente os tratares e máquinas agrícolas 
deverão conter informações sobre a necessidade de 
uso de equipamento de proteção individual ou de re
dução do tempo de exposição a ruídos, conforme ex
plicitam as normas referidas no caput deste artigo. 

§ 2" Os tratores e máquinas agrícolas, para se
rem comercializados no Brasil, deverão dispor de 
um sistema de exaustão de gases de escape que di
rija a fumaça para longe do operador. 

Art 4" As exigências desta lei se aplicam_a Ira
tores e máquinas agrícolas que vierem a ser produ-

zidas e/ou importadas a partir de 36 meses da data 
de sua publicação. 

Art 5" Após o prazo referido no artigo anterior, 
os modelos de tratares agrícolas, nacionais e impor
tados, com vistas ao cu~rimento dessas exigên
cias legais deverão ser submetidos a ensaios obri
gatórios instituídos pelo Poder Executivo. 

Art 6'! O Poder Executivo incentivará e apoiará 
os programas de pesquisas e experimentação deSti
nados à melhoria das condições de trabalho e de se
gurança dos operadores de tratares e máquinas 
agrícolas. 

Art 72 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 90 dias, inclusive no que se refere a 
normas e padrões técnicos a serem exigidos, os 
quais deverão ser fixados com a participação das 
entidades e associações representativas dos fabri
cantes de tratares e máquinas agrícolas. 

Art 82 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. • 

Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário. 

Soo as seguintes as emendas aprova:las: 

Ety!ENDA N"- 2- PLEN 

Dê-se ao caput do art 12 do Projeto de Lei da 
Câmara n" 137, de 1 992, a seguinte redação: 

"Art. 12 Os tratores agrícolas de rodas 
fabricados no País ou importados deverão, 
obrigatoriamente, dispor de Estrutura de 
Proteção Contra Capotagem (EPCC), com 
cinto de segurança, ou de cabine com estru
tura e cinto de segurança eficientes para a. 
proteção do operador, em caso de capota
gem, tombamento ou e~inamento." 

EMENDA N> 3- PLEN 

Dê-se ao art 5" do Projeto de Lei da Câmara 
n" 137, de 1992, a seguinte redação: 

'Art. 5" Esgotado o prazo a que se re
fere o art 4", os modelos de tratares agríco
las de rodas, nacionais ou importados, deve
rão apresentar dados de testes que compro
vem a eficiência da EPCC projetada" 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo· Outra) -
Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 66, de 1995 (n" 
70195, na Câmara dos Depuiados), que 
aprova o texto do Acordo, por troca de No
tas, de 4 de novembro de 1994, que emen
da o Acordo sobre Cooperação Admínístrati-
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va Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a 
Repressão às I nfl:ações Aduaneiras, de 18 
de março de 1993, !mtre o Brasil e a França, 
tendo 

Parecer favorável, sob n" 7 43, de 
1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~66, DE 1995 

(N~ 70/95, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo, por Troca 
de Notas, de 4 de novembro de 1994, que 
emenda o Acordo sobre Cooperação Ad
ministrativã Mútua para a Prevenção; a
Pesquisa e a Repressão às lnfrações 
Aduaneiras, de 18 de março de 1993, en
tre o Brasil e a França. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl. 1• Fica aprovado o texto do Aci>rdó, por 

Troca de Notas, de 4 de novembro de 1994, que 
emenda o Acordo sobre Cooperação Administrativa 
Mútua para a Prevenção, a Pesqiusa e a Repressão 
às lnfrações Aduaneiras, de 18 de março de 1993, 
entre o Brasil e França. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer ates que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, assim corno 
quaisquer ajustes complementares que, os termos 
do inciso I do ar!. 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mõnio nacional. 

Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 88, de 1995 (n"-
125/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para Restituição 

de Veículos Automotores Roubados ou Fur· 
tados, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Paraguai, em Brasília, 1• de 
setembro de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob o n"- 7 44, de 
1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
- Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

É do seguinte o projeto aprovado: . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 88, DE 1995 
(NO 125/95, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo para Res
tituição de Veículos Automotores Rouba
dos ou Furtados, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 
o Góverno da República do Paraguai, em 
Brasma, em 1~ de setembro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º- Fica aprovado o texto do Acordo para 

Restituição de Veículos Autornotores Roubados ou . 
Furtados, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai, em Brasma, em 12 de setembro de 1994. 

Parágrafo único. FICam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que. nos termos 
do inciso I do art 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Item 6: 

Discussão, em turno único. do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 161, de 1995 
(apresentado corno conclusão do Parecer n" 
712, de 1995, da Comissão de Assuntos 
Econõmicos), que aprova a Programação 
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Monetária relativa ao 2" trimestre ·de 1995, 
com estimativas das faixas de variação dos 
principais agregados ·monetários, análise da 
evoluçao da economia nacionai prevista para 
o trimestre e as justificativas pertilentes. 

Em discussão. _ . 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli

cy, para discutir. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ..SP. Para dis

cutir.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, che
gam agora ao Plenário as mensagens presidenciais 
que encaminha ao Senado Federal a programação 
monetária do segundo e terceiro trimestres do ano. 
A legislação em vigor mantém aspeclos anacrõnicos 
que continuam gerando situações nas quais o Poder 
Legislativo figura como mero órgão homologatório 
de decisões jã adotadas e implementadas, resultan
do em votações que se justificam apenas como ato 
simbólico. 

Durante os debates havidos na Comissão de 
Assuntos Econômicos, o PT posicionou-se pelo ar
quivamento da matéria, tendo em vista que é esse o 
destino legal que essa Mensagem deveria ter, se
gundo a Lei n" 9.069. Em seu art 6", a lei estabele
ce que a programação monetária será submetida ao 
Conselho Monetário Nacional no inicio de cada tri
mestre, sendo que após sua aprovação, será enca
minhada ao Senado, sem que prazos sejam defini
dos para a aprovação pelo CMN. O Senado, sim, 
terá dez dias de prazo para a aprovação ou rejeição 
da Mensagem, ficando vetada qualquer alteração. 

O § 4!' do mesmo artigo dá o "tiro de misericór
dia" na pretensão do Legislativo em imiscuir-se em 
assuntos de tal relevância, decorrido o prazo de dez 
dias, a contar do recebimento, sem apreciação da 
matéria pelo Plenário, a "programação monetária 
será considerada aprovada". 

Esta votação é, perianto, dispensável, visto 
que o Governo assegurou, por meio de medida pro
visória, convertida em lei pelo Congresso, a quase 
auto-suficiência em matéria de política monetária 
Observa-se, inclusive, que o Senador Esperidião 
Amin pode poupar seu esforço em relatar a Mensa
gem relativa à programação monetâria do 4!' trimes
tre do ano, pois encaminhada ao Senado em 9 de 
novembro, quase 40 dias depois de iniciado o tri
mestre, encontra-se também auiomaticamente apro
vada De maior proveito será a apresentação de pro
jeto de lei alterando esta situação, sugerido pelo pró
prio Senador, e que recebeu total apoio Comissão. 

Aproveitando, no entanto, a oportunidade, po
demos tecer alguns comentários a respeito da pro-

"gramação monetÁria, com o privilégio inusitado de 
discuti~a frente ao que já foi executado. A matéria 
deveria ser de pronto rejeitada, se não optarmos 
pelo seu arquivamento, pois os números previs
tos pelo próprio Governo não foram por ele res
peitados. 

A base monetária em setembro, de R$15,019 
bilhões, situou-se pouco abaixo na faixa de varia
ção prevista, de R$15,1 a R$18,3 bilhões. No en
tanto, a base monetária ampliada, que incorpora 
os depósitos compulsórios e os títulos do Bani::o 
do Brasil e do Tesouro, de R$1 05,068 bilhões, su
perou substancialmente a faixa prevista de R$87,9 
a R$94 bilhões. Esse dado reflete que o financia
mento do déficit do T escuro realizou-se através 
da emissão de títulos públicos, cujo nível cres
ceu 46,5% nos três meses que compreendem o 
período. 

. O simples erro numérico pode não oferecer 
motivo suficiente para a rejeição da matéria, mas 
basta observarmos os resultados desta política mo
netária praticada pelo Governo para convencermo
nos da impossibilidade de sua sustentação. De julho 
de 1994 a setembro de 1995, o volume de depósitos 
compulsórios no Banco Central. sattou de R$8,15 bi
lhões para R$18,7 bilhões, um crescimento de 130% 
para uma inflação de, aproximadamente, 30% no 
mesmo período. 

Esse, somado à emissão de títulos públicos, é 
o cerne da política monetária contracionista que ob
jetiva a manutenção de altas taxas de juros neces
sárias para atrair capital externo volâlil e sustentar a 
ãncora cambial, pilastra da estabilização concentra-
dora de renda · 

Neste momento, esse fator ganha extrema 
relevância, pois os recursos negados à sociedade 
como um todo e retidos na forma de depósitos 
compulsórios são agora despejados em benefí
cio de alguns dos proprietários de bancos, eleva
dos ao Olimpo, com a Medida Provisória de 
reestruturação do sistema financeiro, onde estão 
protegidos pelo Governo das contrariedades aos 
que os "pobres mortais" estão sujeitos em fun
ção, diga-se, da política monetária que estamos 
analisando. 

Não podemos votar favoravelmente a essa po
lítica, porque pretendemos uma economia estâvel, 
mas com geração de emprego e distribuição de ren
da. O PT, portanto, não votará favoravelmente, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Continua em discussão o projeto. (Pausa) 

... ·-. ·-· - ..• .....,..?-~·...,'<'"·-·--~ 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. · 

Em votação. . _ 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peQO 

a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, para 
encaminhar. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para en
caminhar.) - Sr. Presidente, o PMOB vota favoravel
mente. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa) 

Aprovado, com o voto contrário do Senador 
Eduardo Suplicy. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJET0 DSDECRETO LEGISLATIVO 
Nº-161, DE 1995 

Aprova a "Programação Monetária 
relativa ao 2.'1- trimestre de 1995, cont esti
mativas das faixas de variação dos prin
cipais agregados monetários, análise da 
evolução da economia nacional prevista 
para o trimestre e as justificativas perti
nentes". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º- Fica aprovada a Programação Monetá

ria relativa ao 22 trimestre de 1995, com estimativas 
das faixas de variação dos principais agregados mo
netários, análise da evolução da economia nacional 
prevista para o trimestre e as justificativas pertinen
tes, nos termos da Mensagem Presidencial li' 227, 
de 1995. 

Art 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo li' 162, de 1995 
(apresentado como conclusão do Parecer li' 

713, de 1995, da Comissão de Assuntos 
Econõmicos), que aprova a Programação 
Monetária relativa ao 3" trimestre de 1995, 
com estimalivas das faixas de variação dos 
principais agregados monetários, análise da 
evolução da economia nacional e as justifi
cativas pertinentes. 

Em discussão. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peQO a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra a V. Exª 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para dis
cutir.) - Sr. Presidente, o comentário que fiz sobre o 
Item 6 vale para o presente item, com a recomenda
ção de rejeição da matéria 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutral -
Continua em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Sr5. Senadores que a aprovam queiram 

perrnanecer·sentados. (Pausa) 
Aprovado, com o voto contrário do Senador 

Eduardo Suplicy. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº- 162, DE 1995 

Aprova à Programação Monetária 
relativa ao 3"- trimestre de 1995, com esti
mativas das faixas de variação dos prin
cipais agregados monetários, análise da 
evolução da economia nacional e as jus
tificativas pertinentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 º Fica aprovada a Programação Monetá

ria relativa ao 3º trimeStre de 1995, com estimativas 
das faixas de variação dos principais agregados mo
netárioS, análise da evolução da economia nacional 
e as justificativas pertinentes. 

Art 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na c:lata de~a publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra -
Item 8: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W- 95, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 

Proje!!J de Lei da Câmara nº- 95, de 
1995 (nº- 534/95, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a anistia relativamente às elei
ções de 3 de outubro e de 15 de novembro 
dos anos de 1992 e·1994. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituiçl!o, Justiça e Cidadania) 

A Presidência esclarece ao Plenário que a ma
téria consta da Ordem do Dia, em virtude da aprova
ção do Requerimento nº- 1.209, de 1995. 

Nos termos do art 140, letra "b", do Regimenlo 
Interno, designo o nobre Senador Ney Suassuna para 
proferir parecer sobre a matéria, em slbstituição à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para emi
tir parecer) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
a proposição em pauta, com origem na Cãmàrà-ilos 
Deputados, dispõe sobre anistia relativamente às 
eleições de 3 de outubro e de 15 de novembro dos 
anos de 1992 e 1994. · : -

Nesse sentido, pelo caput do art. 1• ·ficam 
anistiados os débitos dos eleitores que deixaram de 
votar nas eleições de 3 de outubro e de 15 de no
vembro, dos anos de 1992 e 1994, bem como, nas 
mesmas eleições, dos membros das Mesas Recep
toras que deixaram de atender à convocação da 
Justiça Eleiloral. 

Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo 
determina a aplicação da anistia aos fa!!Js definidos 
como crime no art 344 do Código Eleiloral. _ 

Por fim, os arts. 2'- e 3" da iniciativa estabele
cem as cláusulas de vigência e de revogação, res
pectivamente. 

Aprovado o projeto de lei sob exame na Câma
ra dos Deputados, vem agora a esta Casa para 
apreciação nos termos do art 65 da Constituição 
Federal. 

É o relatório. 

li-VOTO 

No que diz_ respeito à constitucionalidade da 
proposição sob exame, parece-nos que tal requisilo 
está atendido. Com efeito, o art. 21, XVII, da Lei 
Maior estatui que é da competência privativa da 
União a concessão de anistia. 

Por seu turno: o art 48, V111, inscreve-que cabe 
ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente 
da Repü:Jlica, dispor sobre a concessão de anistia 

No que se refere à sua juridicidade e à sua re
gimentalidade, parece-nos que nada obsta a livre 
tramitação do projeto em pauta _ 

Quanto ao mérito do assunto tratado no proje
to, a nossa opinião é de que este deve ser acolhido, 
pois a regularização da situação dos elei!!Jres que 
hoje estão em falta com a Justiça Elei!!Jral interessa 
ao Poder Público e à cidadania, uma vez que permi
tirá a participação desses brasileiros nos processos 
eleitorais vindouros, sem que haja solução de conti
nuidade. 

Ademais, como está dito na respectiva justifica
ção, tal espécie de anistia já se !!Jmou tradição em 
nosso País. haja vista a anistia de débito concedida 
pela Lei nº- 8.7 44193, aos eleitores que deixaram de 
votar no plebiscito realizado em 21 de abril de 1993. 

Ante o ex,PPsto. o nosso voto é pela constitu
cionalidade, juridicidade e regimentalidade do Proje
to de Lei da Câmara no- 95, de 1995, e pela sua 
aprovação quanlo ao méri!!J. · 

Este foi o vo!!J da Comissão e, por esta razão, 
relatamos favoravelmente aqui em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O 
parecer conclui favoravelmente à proposição. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emenda, nos termos ·re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Item 9: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projelo de Lei da Cãmara nº- 99, de 1992 (nº-
566/91, na Casa de origem), que inclui os asflos na 
abrangência da Lei nº- 6.239, de 19 de setembro de 
1975, que •regula as ações de despejo de hospitais, 
unidades sanitárias oficiais, estabelecimenlos de 
saúde e ensino, tendo 

-- Parecer sob no- 1 04, de 1995, da Comissão 
- de Constituiçl!o, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicial idade da matéria 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 

Presidência declara prejudicado o Proje!!J de Lei da 
Cãmara nº- 99/92, nos termos do art 334, letra A, do 
Regimenlo Interno. 

A matéria vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -

Item 10: 
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MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara nO- 50, de 1993 {n0-
1.396!91, na Casa de origem), que exclui a Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRAER da 
abrangência da Lei nO- 8.031, de 12 de abril de 1990, 
que criou o Programa Nacional de Desestatização. 

A Presidência declara prejudicado o Projeto de 
Lei da Câmara nO- 50, de 1993, nos termos do art 
334, § 12, do Regimento Interno. 

A matéria vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE {José Eduardo Outra) -

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia 
Sobre a mesa, redações finais que, nos termos 

do art. 315, do Regimento Interno, se não houver 
objeçâo do Plenário, vão ser lidas pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Bel lo Parga 

São lidas as seguintes 

PARECER N2 758, DE 1995 
{Da Comiss!io Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n0-161, de 1995. 

A Comiss!io Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nO- 161, de 1995, 
que aprova a Programação Monetária relativa ao· 22 
trimestre de 1995, com estimativa das faixas de va
riação dos principais agregados monetários, análise 
da evolução da economia nacional prevista para o 
trimestre e as justificativas pertinentes. 

Sala de Reuniões da Comiss!io 23 de novem
bro de 1995. - Júlio Campos, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator- José Eduardo Outra - Eman
desAmorim. 

ANEXO AO PARECER N2 758, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art 48 item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N2 DE 1995 

Aprova a Programação Monelárla 
relativa ao 22 trimestre de 1995, com esti
mativas das faixas agregados monetá
rios, análise da evolução da economia 
nacional prevista para o trimestre " as 
justHicativas pertinentes. 

O Congresso Nacioina decreta: . . . 
Arl 12 É aprovada a Programação Monetária 

ao 22 trimestre de 1995, com estimativa das faixas 

de variação dos principais agregados monetários, 
análise da evolução da economia nacional prevista 
para o trimestre e as justificativas pertinentClS, nos 
termos da Mensagem Presidencial nO- 227, de 1995. 

Arl 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N2 759, DE 1995 
{Da Comiss!io Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo 11" 162, de 1995. 

A Comissão Direlora apresenta a redação final d:l 
Projeto de Decreto Legislativo rfl 162, de 1995, que 
aprova a Programação Monetária relativa ao 32trimesbe 
de 1995, com estimativas das faixas de vaiação dos 
principais agregados monetários, análise da evolução 
da economia nacional e as justificativas pertinentes. 

Sala de Reunião da Comiss!io, 23 de novem
bro de 1995. - Ney Suassuna, Presidente - José 
Eduardo Dutrá, Relator- E mandes Amorim. 

ANEXO AO PARECER N2 759, DE 1995 -

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter~ 
mos do art 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" DE 1995 

Aprova a Programação Monelárla 
relativa ao 32 trimestre de 1995, com esti
mativas das faixas de variação dos prin
cipais agregados monelários, análise da 
evolução da economia nacional e as jus
tificativas pertinentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 É aprovada a Programação Monetária 

relativa ao 32 trimestre de 1995, com estimativas das 
faixas de variação dos principais agregados monetá
rios, análise da evolução da economia .n.acional e as 
justificativas pertinentes. · 

-- - Arl 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE {José Eduardo Outra) -
Os pareceres vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Bello Parga 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N21.499, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
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discussão e votação; da redaçãci final'do Prõjeio· · Aprovado o requerimento, passa-5e à imediata 
de Decreto Legislativo no. 161, de 1995 (apresenta- apreciação da Redação Final. 
do como conclusão do Parecer no. 712, de 1995, Em discussão. (Pausa) 
da Comissão de Assuntos Económicos), que apro- Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
va a Programação Monetária relativa ao 2º- !rimes- discussão. 
Ire de 1995, com estimativas das faixas de varia- Em votação. 
ção dos principais agregados monetários, análise Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
da evolução da economia nacional prevista para o permapecer sentados. (Pausa) 
trimestre e as justificativas pertinentes. Aprovada 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1995. - Aprovada a redação final, o projeto vai à Cã-
Gerson camata. mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Em votação. Volta-5e à 6sta de oradores. Concedo a palavra ao 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Senador Eduardo Suplicy que disporá de 50min. 
permanecer sentados. (Pausa) O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun-

Aorovado. cia o ség~:~ir~tã ·discurso. Seín reVisão· do-· orador.) -
AProvado o requerimento, passa-5e à imediata Agradeço a atenção de V. Ex•, Sr. Presidente. É im-

apreciação da Redação Final. portante o cumprimento do Regimento Interno. O 
Em discussão. (Pausa) Art 14, 11, a, já foi objeto de uso do Presidente José 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a Samey, com rigor. 

discussão. "Art. 14. O Senador poderá fazer uso 
Em votação. da palavra: 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 11 -se líder: 

permanecer sentados. (Pausa) a) por 5 minutos, em qualquer fase da 
Aprovada sessão, excepcionalmente, para comunica-
O projeto vai à Câmara dos Deputados. ção urgente, de interesse partidário". 
O SR PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Desse modo, em qualquer fase da sessão para 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo o Líder é mais forte do que aquele outro item que V. 
Sr. 1• Secretário em exerci cio, Senador Nabor Ex"- leu, e o Presidente José Samey aqui já o usou. 
Júnior. Outro dia ainda, o Senador Renan Calheiros usou 

É lido o seguinte excepcionalmente da palavra como Uder, invocando 

REQUERIMENTO N•1.500, DE !99~ 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo no. 162, de 1995 (apresenta
do como conclusão do Parecer no. 713, de 1995, 
da Comissão de Assuntos Económicos), que apro
va a Prosramação Monetária relativa ao 32 trimes
tre de 1995, com estimativas das faixas de varia
ção dos 'principais agregados monetários, análise 
da evolução da economia nacional e as justifiCativas 
pertinentes. 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1995. -
Gerson Camala. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. 

exatemente esse item. Apenas para reflexão da 
Mesa, Sr. Presidente, para que. o Presidente cumpra . 
o Regimento Interno com o rigor necesSário. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, Senador José 
Eduardo Outra, Sr"-s. e Srs Senadores, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso qualifiCou de "corvos", 
segundo a imprensa, os críticos do Sistema de Vigi
lância da Amazônia e garantiu que o projeto será re
tirado se apontarem nele •uma só irregularidade". 
Disse ainda: "Vamos evitar que esse espírito de cor
po volte a pousar no País. De ver podridão em tudo. 
Há vontade de sentir cheiro de carniça. Essa carniça 
exala éla própria consciência malsã dos que não per
cebem que há gente com espírito público". 

·Em primeiro lugar, quero ressaltar que reco
nheço no Presidente Fernando Henrique Cardoso 
pessoa que durante a sua vida mostrou ter espírito . 
público. Gostaria. ainda, de dizer que !ti o único, no 
Senado Federal, a votar contra o projeto de resolu
ção que autoriza o financiamento para o projeto SI
V AM. Obviamente, quero dizer ao Presidente que 
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. consideFa mais do que· legítimo que um Senador da 
Oposição eSteja aquf'á SJ)Õntar que5fõas· tais como 
as que apontei na noite do dia 21 de dezembro de 
1991. Gostaria de relembrar alguns fatos importan
tes e concluir com algumas observações sobre a ne
cessidade 'de termos informações precisas em al
guns pontos. 

Primeiro, o Senado Federal, com o parecer fa
vorável do Senador mberto Miranda e com o meu 
voto contrário, aprovou, em 21 de dezembro de 
1994, projetes de resolução nos quais o Governo so
licitava autorização para contratação de operação de 
crédito externo para a implantação do Projeto SI
VAM. 

Durante aquela sessão questionei, primeiro, 
a necessidade urgente de aplicarmos US$1 bi
lhão e 700 milhões num sistema de radares e 
tudo que compunha o Projeto SIVAM. Na verda
de, o Projeto SIVAM é apenas parte do 'Projeto 
SIPAM, que, este sim, visa a integrar a Amazó
nia como um todo. 

Creio, como declarei à época, que o volume de 
recurnos é demasiadamente elevado para um retor
no que, talvez, não melhore a qualidade de vida da
quela população. Quero dizer que não tenho a certe
za de que esse dispendiosO projeto, do modo que 
está concebido, seja o mais adequado para a prote
ção e o desenvolvimento da Amazônia 

Devemos ter em mente que o mais i!lllOrtante 
é elevar a qualidade de vida, aplicando da forma 
mais correta os poucos recurnos disponíveis. Não 
conheço tão bem a Amazônia quanto a Senadora 
Marina Silva e os outros Senadores do Amazonas, 
mas posso dizer que é excessiva a aplicação de 
US$1 bilhão e 700 milhões, os quais, na verdade, ao 
longo de 15 ou 19 anos, serão US$2 bilhões e soo 
milhões, conforme a demonstração de pagamentos 
de despesas. 

Não seria melhor para a própria proteção e de
senvolvimento da Amazónia se utilizássemos tais re
cursos nos projetas que visam à criação de empre
gos, à proteção do meio ambiente, à formação de 
cooperativas como aquelas que eu próprio visitei 
no Estado do Acre, onde se procura cuHivar uma 
multiplicidade de plantações, num sistema que, 
efetivamente, cria riquezas, distribui renda e cria 
empregos? 

Em terceiro lugar, o Governo, sob o argumento 
de que o Projeto SIVAM .. era ·matéria de seg4rança 
nacional, fez com que a sua tramitação e aprovação 
ocorresse com a maior urgência. Estranhamente, 
quando tentei garantir que o Poder Executivo, atra-

vés ·de seuS funeíonários, til!esse õ éontible e a ope
ração do sistema em suas mãos, o Relator rejeitou a 
minha proposição alegando ser ela corporativa 

Sr"s. e Srn. Senadores, todos sabemos que as 
pessoas devem lealdade às instituições para as 
quais trabalham. Sendo assim, se empresas priva
das ou estrangeiras, como consta do contrato assi
nado entre o Governo e a Raytheon, controlarem e 
operarem o sistema, serão elas que efetivamente 
comandarão o SIVAM. Logo, o Projeto SIVAM deixa 
de ser considerado de segurança nacional como foi 
sustentado pelo Governo. 

Em quarto lugar, o Governo tem afirmado, in
sistentemente, que a Comissão de Coordenação de 
Implantação do SIVAM fará a integração do sistema 
Ratificou tal afirmativa mediante a Mensagem n2 
858/95, na origem, enviada ao Congresso em agos
to último, através da qual solicitou a alteração das 
resoluções do SIVAM. Todavia, pelo contrato comer
cial firmado entre a Raytheon e o Poder Executivo, 
está claro que a empresa americana será a integra
dora, fornecendo softwares do sistema 

Este ponto vital do projeto não está colocado 
de forma clara e objetiva para a opinião pública 

Um ponto importante, Sr. Presidente: a mídia 
publica hoje que o Brasil deverá pagar U$3,5 milhõ
es de multa contratual - se já não pagou - pois os re
curnos do' financiamento externo já estão à disposi
ção do Governo. 

As resoluções aprovadas pelo Senado não au
torizaram a contratação do empréstimo nas condiçõ
es ora existentes, o que me taz concluir que a efeti
vação do pagamento da referida multa será - se já · 
não o foi- realizada ao arrepio da lei. 

Por causa dessa minha preocupação, Sr. Pre
sidente, estou dando entrada a este requerimento de 
informações que passo a ler: 

"Requeiro, nos· te11t10s regimentais, sejam 
prestadas pelo Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Ma
lan, as seguintes informações: 

1. O Banco Central do Brasil tem registro de 
qualquer contrato financeiro firmado entre o Governo 
brasileiro e a filial do Banco do Brasil nas Ilhas 
Granel Cayman, com a empresa Raytheon Company 
ou com o EXIMBANK, para o fornecimento de crédi
to externo para pagamento dos contratos comerciais 
do Projeto SIVAMISIPAM? 

2. Em caso afirmativo, em que data foram assi
nados e registrados tais contratos? Qual o valor e 
qllais as condições prescritas em cada um, principal
mente no. que se refere a pagamento de multas ou 
commitmentfee? 
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3. O Governo brasileiro jã desembolsou recur
so para fazer frente a qualquer compromisso deriva
do destes contratos? Em caso afirmativo, sob que tí
tulo foram pagos? Quais os valores e em que datas 
foram realizados esses desembolsos? Estão previs
tos outros 'pagamentos a serem realizados nos pró
ximos 6 (seis) meses? 

4. Que pareceres jurídicos embasam o registro 
dos contratos e os pagamentos de valores deles de
rivados? Houve manifestação da Procuradoria-Geral 
da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional ou 
de qualquer outro órgão do Governo? 

Solicito, também, o encaminhamento dos con
tratos financeiros firmados, bem como dos parece
res que embasaram os contra!Ds e eventuais paga
men!Ds derivados dos mesmos. • 

E justifico: 
"A imprensa tem informado a respeito de paga

men!Ds de multas realizados pelo Governo brasileiro 
em função de contra!Ds relativos aos proje!Ds SI
VAMISIPAM. Os esctarecimen!Ds solicitados são 
motivados pela estranheza causada por estas notí
cias, tendo em vista que a Resolução aprovada pelo 
Senado Federal não permite tais atos. A Resolução 
condiciona a assinatura dos contra!Ds financeiros à 
assinatura dos contraias comerciais entre o Governo 
Brasileiro, a Raytheon e a empresa ESCA. 

É do conhecimento público que a última das 
partes citada é inidônea e foi afastada das negocia
ções. Tendo em vista estes acontecimen!Ds, o Exe
cutivo encaminhou Mensagem Presidencial solicitan
do alterações na Resolução jã aprovada, adequan
do-a à nova situação. No entan!D, tal Mensagem en
contra-se ainda em tramitação nesta Casa, tomandO 
qualquer contrato que porventura tenha sido assina
do desprovido da competente au!Drização legislati-
v a. 

Por essas razões, esta Comissão tem que ter 
conhecimento completo dos a!Ds que possam ter 
sido efetivados à revelia dos precei!Ds legais. • 

Este requerimento, o entrego à Mesa, mas in
formo que também o entregarei à Comissão formada 
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, Comissão de Assun!Ds Econômicos e Comis
são de Fiscalização e Controle, na medida em que 
terã maior agilidade para obter tais informações im
portantes para o esclarecimento de todo o problema 
relativo ao SIVAM. 

Quero dizer que serã muito importante que 
essa grande Comissão que juntará três Comissões, 
realmente, mostre toda a vontade e eficiência em 
apurar o caso SIVAM. Jã transmiti ao Presidente 

José Samey, ao Líder do Governo, Elcio Alvares, e 
ao Senador que irã presidir essa Comissão, Senador 
Antonio Carlos Magalhães e aos demais Líderes que 
nós estamos colhendo assinaturas para a instalação 
da comissão parlamentar de inquérito. Neste instm
te, temos nove assinaturas de Senadores. Estamos 
conversando com os demais Senadores, mas o que 
temos ouvido é que os Senadores vão considerar 
importante o trabalho dessa comissão. 

Então, serã necessário que a comissão venha, 
efetivamente, a realizar o trabalho que a opinião pú
blica brasileira dela espera 

Gostaria, ainda, de comentar sobre o que con
versamos com o Presidente Fernando Henrique Car
doso, no dia em que Sua Excelência recebeu a visita 
do Presidente José Dirceu e do Líder do PT na Câ
mara. Eu próprio estava presente, juntamente com o 
Sr. Francisco Graziano; o coordenador do Movimen
to dos Sem-Terra, José Carlos Stedeli, e outras pou
cas pessoas. • 

Naquela ocasião, conversamos, sobretudo, so
bre a questão da reforma agrária. O Presidente José 
Dirceu falou que o episódio de Corumbiara deveria 
ser o último caso de violência, ocorrido neste País, 
contra trabalhadores sem terra 

Essa audiência durou por volta de uma hora e 
meia Ao final, o Presidente Fernando Henrique Car
doso expôs a sua preocupação com relação à trami
tação do Projeto SIVAM. V. Ex•, Sr. Presidente, 
sabe que somos contrários ao Projeto SIVAM; votei 
contra esse projeto. Eu disse ao Presidente que, 
agora, quem estava realizando um trabalho de in
vestigação e de apuração, de grande profundidade, · 
era o Senador Gilberto Miranda, que, naquela sema
na, tinha argüido longamente o Ministro Nelson Jo
bim por mais de uma hora e meia; só S. Exll fez mais 
de vinte perguntas ao Ministro. O Presidente de
monstrou a sua estranheza Eu lhe disse que se tra
ta de um procedimen!D adotado por S. Ex~. que irã 
levar muitas semanas, na medida em que hã tan!Ds 
ministros, au!Dridades e cientistas para serem ouvi
dos. 

O Presidente fez um comentãrio no sentido de 
que haveria algum motivo especial da parte do Se
nador Gilberto Miranda relativamente a isso. 

Mas eu gostaria de aqui registrar aquilo que o 
próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso 
transmitiu aos líderes da base governista e o Sena
dor Elcio Alvares transmitiu a mim. 

Ontem. na Embaixada da Alemanha, comentei 
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso a 
conversa que Sua Excelência teve com o Senador 
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Gilberto Miranda Na ocasião, S. E~ transmttiu ao 
Presidente que, se fosse para o Projeto SIVAM ser 
inteiramente realizado pela RA YTHEON, usando a 
expressão tumed key, isto é, porteira fechada, in
cluindo aquilo que era da ESCA - todas as obras ci
vis-. ele esfaria disposto a dar um.parecer favorável. 

O Presidente ressaHou que isso precisaria ser 
estudado atentamente pelo Ministro da Aeronáutica, 
Mauro Gandra; pelo Brigadeiro Oliveira, membro da 
Comissão que coordena o Projeto SIVAM; e pelo 
Embaixador Ronaldo Sardenberg, da SAE. 

Houve, então, um novo diálogo com essas três 
pessoas, ocasião em que o Senador Gilberto Miran
da transmitiu novamente aquela mesma postura e 
proposição. 

Comuniquei ao Presidente que, ontem ainda, o 
Senador Gilberto Miranda afirmou ter entregue uma 
carta antes disso, dizendo das suas criticas ao Pro
jeto SIVAM. Contudo, o Presidente reiterou que isso 
ocorreu há quinze dias, e não foi apenas Sua Exce
lência. é a palavra do Presidente e o testemunho 
das outras três autoridades citadas que se contradi
zem com a do Senador Gilberto Miranda 

Essa questão, obviamente, deverá ser objeto 
da atenção e do esclarecimento da Comissão, que 
se reunirá na próxima terça-feira, às 1 7h, para anali
sar o conteúdo do relalório sobre a motivação das 
degravações, que deve ter sido entregue hoje pelo 
Ministro da Justiça Nelson Jobim. 

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

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. José Eduardo Outra, S!.JJiente de 
Secretáro, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pela Sra. Marina Silva 

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) -A Mesa 
aguarda o encaminhamento do requerimento apre
sentado por V. E~, para as devidas providências. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr" Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Conce
do a palavra a V. Exa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr< Presidente, 
transfiro para amanhã o pronunciamento que iria fa
zer no dia de hoje, inclusive porque obtive a informa
ção de que a lista de oradores da sessão ordinária 
foi transferida 

Gostaria. entretanto, de lazer um registro para 
constar dos Anais da Casa, em função do que acon-
teceu hoje no Congresso Nacional. · 

A ser mantida a interpretação que a Mesa do 
Congresso vem tendo em relação ao interstfcio de 
uma hora para ser pedida a verificação de votação 
no Congresso Nacional, estará sendo institucionali
zada uma condição de subaltemidade do Senado 
em relação à Câmara dos Deputados. Mais grave do 
que isso: o Senado da República estará sendo insti
tucionalizado como Casa decorativa na democracia 
brasileira. já que, mantida essa interpretação, na 
prática, os Senadores nunca votarão nas sessões 
do Congresso Nacional. 

Hoje tivemos o constrangi manto de ver aprova
da uma medida provisória em plenário, onde era fla
grante a ausência dos Senadores. No entanto, não 
se podia pedir verificação de quorum, já que a 
Mesa e a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania do Senado entendem que o interstício iode
pende da Casa em que tenha tido origem o pedido 
de verificação. 

Queremos registrar mais uma vez o argumento 
que apresentamos na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania: as sessões do Congresso Na
cional são conjuntas, o Plenário não é unicameral. 
Então, em virtude de as votações serem fettas de 
maneira separada, seria óbvio que o interstício para 
o pedido de verificação de votação também fosse 
feito separadamente. 

Infelizmente, esse não tem sido o entendimen
to da Mesa nem da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania 

Gostaríamos de alertar a Casa. porque, manti
do esse entendimento, estaremos tomando descar
tável o papel do Senado Federal na democracia bra- · 
sileira. Se assim ocorrer, esperamos que as fideran
ças do Governo encaminhem uma emenda constitu
cional transformando o. Congresso brasileiro em 
Casa unicameral. Tenham certeza de que, se isso 
for encaminhado para o Congresso, terá o meu voto. 
Muito obrigado, Sr" Presidente. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr" Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Conce
do a palavra a V. ~-

0 SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or
dem.) - Sr" Presidente, gostaria apenas de expres
sar a minha emoção e alegria em vê-la presidindo 
esta sessão, para honra nossa. 

Meus cumprimentos e minhas felicitações ao 
Senado Federal. · - · 

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Muito 
obrigada, nobre Senador Pedro Simon. 
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A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Os Se
nadores Teotonio Vilela Filho, Leomar Qúntanilha, 
Júlio Campos, Guilherme Palmeira e Ney Suassuna 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados 
na forma dp disposto no art 203 do Regimento Inter
no. 

S. Ex% serão atendidos. 
O SR. TEOTONIO VILELA ALHO (PSDB-AL) 

- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
Fú relator da Lei n'< 8.631 , de 1993, que esta

belece a sistemática de composição das tarifas de 
energia elétrica, e tive oportunidade de conduzir as 
negociações para sua aprovação no Senado Fede
ral. Essa Lei, em seu artigó nono, prevê um meca
nismo importante para o deSenvolvimento do setor 
elétrico: o recolhimento, pelas empresas concessio
nárias de uma Quota Global de Reversão, para for
mar à chamada Reserva Global de Reversão. A 
Quota de Reversão sai das receitas das concessio
nárias, sendo um componente da tarifa de energia 
elétrica 

A Reserva Global de Reversão é um fundo, ad
ministrado pela Eletrobras, destinado a prover recur
sos para reversão e encampação de instalações e 
serviços de energia elétrica, quando assim for consi
derado oportuno pelo poder público. O papel mais 
imediato e relevante da Reserva Global de Rever
são. porém, é constituir-se em fundo rotativo para fi
nanciamento, a juros baixos, das obras de expansão 
e melhoria desenvolvidas pelas empresas conces
sionárias. Essas obras podem referir-se .à novas usi
nas, novas linhas de transmissão ou ampliação da 
rede de distribuição. 

Portanto, a Reserva Global de Reversão é um 
mecanismo de acumulação de recursos, por contri
buição de todos, para investimento naqueles pontos 
do sistema elétrico pressionados pela necessidade 
de ampliação das instalações da infra-estrutura de 
energia elétrica · 

Como relator daquela Lei, apoiei tal mecanis
mo financeiro e mantenho a minha posição de en
tão, de que ele pode ser útil para o País. No entanto, 
seu bom funcionamento depende das regras de sua 
aplicação, e nesse ponto vejo alguns problemas e 
também a oportunidade de introduzir alguns aperfei
çoamentos. 

A Eletrobras, como gestora do fundo, tratou de 
regulamentar o seu uso por meio de regras que per
mitissem uma abordagem neutra, assegurada por 
uma visão técnica e calçada em preocupação com a 
sanidade financeira das aplicações. A diretoria da 
Eletrobras aprovou diretrizes de operação do fundo, 

baseadas nos seguintes pontos principais: as em
presas concessionárias candidatas aos reeuiSos de
vem estar adimplentes em seus compromissos fi
nanceiros; elas apresentam os projetas através de 
carta-consuta, segundo norma padronizada; e os 
pleitos de financiamento são decididos por um Comi- . 
tê de Prioridades, com representantes de empresas 
e Estados, segundo a urgência das obras para o 
conjunto do sistema elétrico brasileiro. 

Isto é, a Betrobras, atua como um banco de fo
mento, aparentemente éom bastante critério. A reali
dade, porém, aponta falhas na sistemática adotada 

Quota de Reversão, de 3% anuais sobre os in
vestimentos acumulados, constitui uma porção im
portante da receita da concessionária, chegando às 
vezes a mais de 1 0% da sua receita anual. Imagine
mos um Estado pobre, com grande carência de no
vas instalações de energia elétrica. carência que 
afeta gravemente o desenvolvimento local, mesmo 
que não afete-o sistema elétrico nacional como um 
todo. Um programa de investimento em um Estado 
desses é um õnus pesado para os parcos meios lo
cais. E fica o Estado a observar, ano após ano, a 
drenagem das C.JOtas de Reversão, sem que seja 
contemplado com os recursos da correspondente 
Reserva Global, com a volta dos recursos que reco
lhe. 

É fácil perceber que, para aplicar aLei nº- 8.631 
segundo o espírito que regeu sua elaboração, falta 
algo que tome mais justa a distribuição daqueles 
fundos. É preciso introduzir, nos critérios de priorida
de de concessão de financiamentos, considerações 
distributivas. Devem ser priorizadas as aplicações · 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oest!l, que to
talizariam, provavelmente, somas modestas. Seria 
justo que esses Estados, na relação entre aplicaçãO 
e recolhimento da Reserva Global de Reversão, fos
sem superavitários e, portanto, apoiados nas suas 
aflitivas necessidades de desenvolvimento. FICa aqui 

. minha sugestão e meu apelo nesse sentido. 
Muito obrigado! 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO) -

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores o Governo Fe
deral promete anunciar, ainda neste mês, diversas 
medidas com o objetivo de estimular a produção dos 
carros a álcool, hoje situada em tomo de 2% do total 
de automóveis fabricados no Pafs. Trata-se de deci
são das mais acertadas, ainda que tardia: o Progra
ma Nacional do Álcool - Proálcool, criado em no
vembro de. 1975 - há exatamente 20 anos, portanto 
- foi uma das soluções mais criativas e, certamente, 
a que ofereceu melhores resultados em todo o pia-
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neta, entre todas as alternativas apresentadas para programa foi lançado custa hoje 40 dólares ou pau-
substituir o petróleo. co menos, dados os ganhos de produtividade do se-

Trata-se, também, de programa genuinamente tor. 
brasileiro, de méritos reconhecidos por todas as na
ções desénvolvidas, e que, infelizmente, vinha· ca
pengando, 'fadado a desaparecer por pura inércia de 
nossas autoridades. 

O mais incrível, Senhoras e Senhores Senado
res, na questão do Proálcool, é constatar como su
cessivos governantes pennitiram que um pograma 
perdesse credibilidade e importância justamente 
qiJSlldo se aperfeiçoava operacional e tecnologica
mente. 

A criação do Proálcool foi a resposta brasileira 
à crise do petróleo, ocorrida em 1973, quando o car
tel dos países produtores elevou os preços em ní
veis assutadores. Desde então, numerosos pafses 
vêm pesquisando uma fonte . alternativa de energia 
renovável, tendo o Brasil obtido os melhores resulta
dos. Os que alegam os inimigos do Proálcool, na 
tentativ:a de inviabilizar o programa? Que o custo do 
álcool carburante é superior do da gasolina que· se. 
obtém a partir do petróleo importado. 

Esse raciocínio é obviamente simplista, se não 
falacioso. Há que co'mpreender-se, preliminarÍ'nente, 
que o Proálcool não foi criado apenas como respos
ta aos preços cartelizados do petróleo, mas também 
como opção energética diante de um colapso no seu 
fornecimento, considerando que as maiores reser
vas do produto situam-se numa área de alto risco, 
do ponto de vista bélico. Além disso, estima-se que 
as reservas mundiais de petróleo estarão exauridas 
em 40 anos, enquanto as reservas brasileiras de ex
ploração economicamente viável não devem durar 
mais de 12 anos. 

É preciso considerar, ainda, que o custo de 
produção do álcool carburante faz parte de um pro
cesso de capitalização interna, enquanto. a importa
ção do petróleo implica considerável evasão de divi
sas. Há que destacar-se tarribém que o setor sucro
alcooleiro emprega aproximadamente ~m milhão de 
pessoas, concorrendo para iSSO; de forma significati
va, a utilização do álcool como COI)lbustível. 

Além de ser uma fonte energética renovável, 
que reduz nossa dependência estratégica de com
bustíveis, o álcool carburante permitiu desenvolver 
ampla tecnologia, tanto nas técnicas agrícolas quan
to na etapa industrial Esse fato contrapõe-se, efi
cazmente, à temida irregularidade no fornecimento 
desse combustível. A verdade é que o álcool tende a 
tomar-se mais barato e a prescindir de subsídios: o 
barril de álcool, que ficava em 70 dólares, quando o 

Rnalmente, Sr"" e Srs. Senadores, deve-se sa
lientar que o álcool anidro é menos poluente que os 
derivados de petróleo, por deixar menos resíduos de 
monóxido de carbono e eliminar totalmente a neces
sided!l de utilização do chumbo tetraetila. Apontava
se o viíihoto, tesíduo das destilarias, como o grande 
vilão do programa, porque, jogado nos rios em gran
de quantidade, matava os peixes e degradava o 
meio ambiente. Esse problema há muito foi solucio
nado, quando se descobriu que o vinhoto, tendo 
grandes teores de potássio e nitrogênio, podia ser 
utilizado como fertilizante - como, realmente, vem 
aconíecendo, com eficácia comprovada 

Diante dessa situação, quero aplaudir a deci
são governamental de estimular novamente a fabri
cação dos carros a álcool, que, no seu clímax, che
gou a representar 96% de todos os automóveis pro
duzidos no Brasil, lembrando que o Proálcool é_ um 
patrirnõnio ·nosso, em cujo desenvolvimento foram 
investidos 7 bilhões de dólares, e cujos resultados, 
dePreciados pelos brasileiros, são invejados por go
vernantes e pesquisadores do mundo inteiro. 

Muito obrigado. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT.) -Sr. Pre

sidente, Sr"" e Srs. Senadores, 
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se

nadores: 
Desde o final do ano passado, a imprensa vol

tou a veictJar, com relativa freqüência, matérias 
preocupantes sobre o aumento, em nosso País, de · 
casos de pessoas contaminadas pelos retrovírus 
HTL V, pertencentes ao mesmo grupo do vírus da 
AIOS/SIDA. 

Minha preocupação com a saúde dos brasilei
ros e com o aumento da contaminação de pessoas 
por esses vírus não é recente, Senhor Presidente. 
Em maio de 1993, solicitei à Mesa do Senado Fede
ral que encaminhasse um Requerimento de infonna
ções - o de número 489 - ao então Ministro da Saú
de, Doutor Jamil Haddad, pedindo informações so
bre as providências tomadas por equele Ministério 
para Obrigar a realização de testes de detecção dos 
referidos vírus em bancos de sangue do P<~ís, visan
do a prevenir a propagação de doenças produzidas 
por transfusão de sangue ou de suas !rações. 

Em agosto de 1993, ocupei esta tribuna para 
falar novamente sobre esse assunto tão grave, tra
zendo ao conhecimento do Plenário desta Casa 
maiores esclarecimentos sobre as doenças provoca-
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das pelos vírus HTLV e as respostas dadas pelo Mi
nistério da Saúde ao· meu Requerimento de Informa
ções. 

Hoje retomo ao tema, fazendo eco às preocu
pações manifestadas por respeitados profissionais 
da área médica, preocupações essas motivadas 
pelo registro de expressivo número de pessoas cem
laminadas no Brasil. 

Permitam-me, Senhoras e Senhores Senado
res, traçar aqui um quadro evolutivo da presença 
desse vírus no Brasil e falar sobre a importância do 
controle de sua propagação, que hoje se constitui 
em motivo de preocupação para as autoridades e 
para os servidores de saúde pública de nosso País. 

Os vírue linfotrópicos humanos HTLV-1 -e 
HTVL-2 são do mesmo grupo dos vírus da 
AIOS/SIDA e foram isolados em 1978. Diversos es
tudos vêm, desde então, demonstrando a presença 
do vírus HTLV tipo 1, de forma endêmica, em várias 
partes do mLJndo, especialmente na Ásia, na África, 
no Caribe e em parte da América do Sul. 

Como o HIV, causador da AIOS, o HTLV-1 é 
transmitido através de relações sexuais, transfusão 
de sangue, seringas contaminadas e pelo aleitamen
to matemo. O vírus entra na célula driblando o siste
ma imunológico através de suas proteínas externas. 
Faz a cópia do ácido desoxirribonucleico, o DNA, e 
passa a funcionar como se fosse uma das próprias 
células do paciente infectado. 

O HTLV-1 tem uma evolução lenta. chegando 
a ficar até trinta anos no organismo humano, sem se 
manifestar clinicamente, podendo, inclusive passar 
de uma geração a outra, de forma silente. 

No Brasil, a presença do HTLV-1 e do HTLV-2 
foi estabelecida por trabalhos realizados pelo Institu
to de lnfectologia Emílio Ribas, inicialmente nos Es
tados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com 
populações de alto risco e com pacientes apresen
tando Leucemia de Células T do Adulto e Parapare
sia Espástica Progressiva, também denominada Pa
raparesia T repicai Espástica, doença que atinge o 
sistama neurológico, tomando difíceis os movimen
tos e provocando a perda do controle do esfincter. 

Segundo artigo publicado pelo jornal Folha de 
S. Paulo, em 16-12-94, entitulado 'Vírus sexualmen
te tránsmissível pode ter contaminado 700 mil", 
"uma investigação realizada nos bancos de sangue 
da rede de: Hospitais Sarah Kubi!schek em Salvador, 
São Luís, Brasília e Fortaleza, está revelaooo sinais 
de disseminação veloz no Brasil de uma nova doen
ça sexualmente transmissível" provocada pelo vírus 
HTLV-1. Afirma mais adiante à reportagem: "De 

cada mil doadores, há três portadores do vírus. 
Caso seja uma tendência nacional, essa proporção 
significaria um contingente entre quinhentos mil e 
setecentos mil infectados" no Brasil. 

Pesquisa realizada no Hemocentro de São 
Paulo- que, desde 1990, faz esses exames com re
cursos do Estado - revela a existência de 1 ,3 conta
minados em cada mil doadores de sangue e aponta, 
numa amostragem de 900 mil doadores, alto risco 
para filhos de mulheres com o Vírus HTLV-1. De 
cada mil mulheres infectadas por via sexual ou por 
transfusão de sangue, vinte e cinco por cento trans
mitem o vírus a seus filhos, através do aleitamento 
matemo. 

Nosso País,.s&gundo dados-divulgados em fins 
de 1994 pela Coordenação de Sangue e Hemoderi
vados do Ministério da Saúde, tem uma incidência 
do vírus HTLV-1 que pode ser considerada grave. 
Na rede de Hospitais Sarah Kul:lilschek, em Brasília 
e Salvador, foram detectados, somente em 1994, 
sessenta casos de pessoas portadoras do vi rus 
HTL V -1 em que a doença paraparesia tropical espá
tica já se manifestara. . 

Segundo uma reportagem publicada pelo jornal 
O Globo, em 10-2-95, intitulada "Hospital brasileiro 
começa terapia inédita contra HTLV-1", apenas na 
primeira semana de fevereiro foram internados cin
qüenta pacierrtes em estágio avançado de infecção. 
T odes estão paralíticos. • . 

A partir de um convênio com o Centro para 
Controle e Prevenção de Doenças - CDC, dos Esta
Elos Unidos, onde há pesquisas avan&:adas sobre o 
HTLV-1, a rede Sarah começou a realizar; ein leve-· 
reiro deste ano, em Brasília e Salvador, um estudo 
pioneiro no mundo para desenvolver um tratamento 
contra o vírus HTLV-1. 

Empenhada em estudar a doença desde 1992, 
a rede Sarah descobriu que não havia tratamento 
efetivo em nenhuma parte do mundo, pois o centro 
americano apenas realiza pesquisas sobre a ação 
do vírus nas células de defesa humanas. A rede de 
Hospitais Sarah Kubilschek passou então a desen
volver progra'Tias clínicos. Segundo o conceituado 
médico Aloysio Campos da Paz, Cirurgião-Chefe da 
Fundação das Pioneiras Sociais, responsável pela 
administração da rede Sarah, trinta e sete pessoas 
portadoras de paraparesia tropical espástica partici
pam dos testes e da terapia, vinte em Salvador e de-
-iessete em Brasma · ·· · 

Senhoras e Senhores Senadores, a incidência 
desse vírus na popQlação brasileira é uma realidade 
que não pode ser ignorada pelo Poder Público. 
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Em 16 de novembro de 1993, foi baixada pelo 
Ministério da Saúde a Portaria n"- 1.376, pubicada no 
Diário Oficial da União, de 2 de dezembro do mes
mo ano, estabelecendo normas técnicas para coleta, 
processam!!nto e transfusão de sangue, componen
tes e derivados, a qual prevê a realização de testes 
para a pesquisa de diversas doenças. 

Essa Portaria, aisinada pelo então Ministro 
Henrique Santillo, representou verdadeiramente um 
av'ilnço, Senhor Presidente. O Brasil é o único país 
da América Latina a ter uma legislação. que contem
ple os retrovírus HTLV-1 e HTLV-2. 

Porém, algo mais precisa ser feito para que o 
oontrole das doenças seja realmente efetivo. Embo
ra a Portaria n" 1.376 preveja a realização de testes 
anti-HTL V-1 e 2, há neta uma brecha que, na práti
ca, vem permitindo que muitos bancos de sangue 
não realizem esses testes. Trata-se do Capitulo IV 
do anexo da Portaria que diz respeito aos exames 
laboratoriais no sangue do doador. No item 6.2 de
termina-se a obrigatoriedade de testes para a pes
quisa de hepatite B e C, SIDA-AIOS, sífilis, doença 
de Chagas, a dosagem de PGP/AL T, anti-HBc e 
anti-HTL V-1 e 2. Em seguida abre-se parêntese e 
nele está escrito o seguinte: "(este último em regiões 
onde tenha sido demonstrada a presença do vírus)". 

É urgente e necessário que essa restrição co
locada entre esses parênteses seja retirado do taxto 
da referida Portaria, Senhor Presidente. O levanta
mento dos casos de contaminação pelo retrovírus 
HTL V-1 em nosso País indica que a paraparesia tro
pical espástica por ele provocada pode ser mais fre
qüente do que o estimado. A imprensa noticiou da
dos sobre testes realizados em diferentes unidades 
da Federação. Em meu Estado, Mato Grosso, por 
exemplo, apontou-se a existência.de onze pessoas 
contaminadas para cada grupo de mil. 

É necessário que os testes anti-HTLV-1 e 2 se
jam obrigatórios. A um custo relativamente baixo -
seu custo é inferior a dez reais e é coberto pelo Sis
tema Unificado de Saúde (SUS) -, haveria um total 
controle da qualidade do sangue transfundido no 
País. O Ministério da Saúde não pode permitir que 
essa brecha da legislação exponha a população bra
sileira a riscos totalmente evitáveis. 

Ao concluir meu pronunciamento, gostaria de 
reiterar ao Ministério da Saúde meu apelo para que 
tome efetivamente obrigatório;· eni todo o territórfo 
nacional, o exame de detecção dos retrovírus HTL V-
1 e HTL V-2 em todos os sangues coletados para se
rem transfundidos no Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

O SR~ GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL)- Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, transcorre neste 
ano o centenário de nascimento de Linda Mascare
nhas, uma das figuras mais férteis, vibrantes e cora
josas que o estado de Alagoas já legou ao ensino ·e 
à cultura de nossas gerações. Professora de portu
guês e francês e catedrática da Cadeira de.lnglês da 
Escola Normal de Maceió, Linda sempre esteve ao 
lado dos jovens e com eles mantinha uma integra
ção permanente e uma cumplicidade construtiva, ba
ses essenciais da revolução que faria em Alagoas, a 
partir da metade deste século, no campo do Teatro. 

• Considerada a Dama do Teatro Alagoano, Lin-
da Mascarenhas foi uma líder de transformações
culturais, tendo a coragem de mudar costumes e co
locar a juventude em caminhos desconhecidos, fora 
do convencional que a elite local edificara 

Ao fundar a Associação Teatral de Alagoas -
ATA, em 12 de outubro de 1955, Unda realiza um 
percurso tea!n!!l que prontamente se insere no uni
verso da história do teatro brasileiro, nivelando a 
"província" ao que se encenava à época nas gran
des companhias do Rio de Janeiro, São Paulo e Re
cife. Seu trabalho é revestido das mesmas caracte
rísticas sócio-políticas e culturais que determinavam 
o repertório teatral nesses grandes centros. 

Encenando peças de grandes e consagrados 
autores brasileiros, levando a Maceió diretores expe
rimentados do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, 
ou indo ela própria dirigir seus espetáculos, Linda 
Mascarenhas foi aos poucos criando uma geração 
local de ateres talentosos como Tereza Cabral, Ma
rilda Goulart, Carios Augusto de Araújo Jorge, Ecli- · 
van Marcel e José Márcio Passos, seguidos de Ho
mero Cavalcante, Oário Bernardes, Ronaldo de An
drade e José Correia Graça, nosso cotiàiano, desta
cando-se entre estes o brilhÕ 'de Luiz Sávio de Al
meida 

. Nascida em Maceió a 14 de maio de 1895, no 
bairro da Levada, filha de Manuel Cesário Mascare
nhas e Lourença Vieira Mascarenhas, Linda Masca
renhas foi criança precoce e irrequieta, que sabia ler 
e escrever aos cinco anos de idade. Integrante de 
tamma pouco numerosa, teve como irmãos Noêmia, 
professora de Desenho da Escola de Aprendizes Ar
tífices; Ajalmar, Marechal do Ar; Osman, General do 
Exército e Edgar, Médico. Estudou latim com o cô
négo Teófane de Barros, Grego com Dom Adelmo 
Machaêio e Alemão com o Sr. Ludwig Oeichen. 

Em 1932 colaborou com outra extraordinária 
alagoana - Ora. Uly Lages, na fundação da federa
ção Alagoana pelo Progresso Feminino, da qual se-
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ria, mais tarde, sua presidente perpétua. Para arre
cadar fundos para as ações sociais que a Federação 
desenvolvia, Linda Mascarenhas promoveu espetá
cuJos teatrais, entre eles Miragem e Hotel Mangua
ba, de Aldernar Paiva e Nelson Porto e O mistério de 
Príncipe e O Herdeiro de Naban, operetas infantis 
de sua autoria, com música e regência do professor 
Luiz lavenére. 

Em oUtubro de 1944, ao lado de Aldemar Pai
va, Nelson Porto e o apoio de suas companheiras da 
Federação, funda o Teatro de Amadores de Maceió, 
dedicando-se à sua presidência e à direção de cena, 
em substituição a Uma Rlho. 

Pelo papel que desempenhou na quebra de ta
bus e na abertura do teatro alagoano para sua inser
ção à realidade de sua época, Linda Mascarenhas 
enfrentou preconceitos morais e sociais, notadamen
te ao implantar a prática do teatro de •arena•, com 
Eles Não Usam Black Tia, de Guarniere, em 1961. 

Na visão do escritor e sociólogo Luiz Sávio de 
Almeida, Linda foi •um trânsito"; e explica: •com 
esta síntese, não estamos escamoteando o seu va
lor pessoal. Pelo contrário, estamos dizendo que se 
trata de uma pessoa tão rica que, por ela é possível, 
com facilidade, puxar o fio da história de uma socie
dade como a nossa: chíc/brega, braga/chie, suru
ruante, manguabante, mundaubante, carnarônica, 
mas cheia de respeito por si mesma e que tem gen
te notável pela qual se mantém a esperança de um 
futuro em que a miséria não engula os nossos po
vos". 

E arremata Luiz Sãvio: "Na década de 30 apa
receu um trevo no carnaval, dizendo que a lagoa ha
via pegado fogo. A imagem cantada aos pulos pela 
poeta era singular. Era preciso que a lagoa pegasse 
fogo. Unda Mascarenhas, querendo ou não, ajudou 
na feitura do incêndio. A ATA continua pegando fogo 
e recolhendo a Unda como símbolo da tenacidade". 

Linda Mascarenhas faleceu em 9 de junho de 
1991, deixando uma formidãvel herança para os só
cios da Associação Teatral das Alagoas, fundada 
numa história de dedicação e sonhos e transmitindo 
à sociedade de meu Estado um exemplo de cora
gem e determinação, dignidade, força e honradez, 
crença desmedida na juventude e um amor inco
mensurável a Alagoas. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Pre

sidente, Sr% e Srs. Senadores, 
De uns tempos para cá, mais exata.mente deS

de o início do governo Collor, tornou-se moda criticar 
a concessão, por parte do governo, de incentivos tis-

·caiS a-certas atividades ou mesmo a algumas regiõ
es do País. 

O epicentro dessas criticas apressadas e pre
conceituosas localiza-se nas regiões Sul e Sudeste. 
Mas, pela força de tanto serem repetidas, essas cri
ticas acabam se firmando até mesmo nas regiões 
mais pobres. · 

Tendo como base teórica a premissa de que os 
incentivos são privilégios inaceitáveis hoje em dia, 
boa parte das propostas de reforma tributária, que 
tramitam pelo Parlamento, avançam no sentido de 
que se deve extinguir ou eliminar todos os incentivos 
oficiais, mesmo aqueles cujo objetivo é o de diminuir 
as diferenças regionais do Pafs. 

Não há dúvida de que ao longo do tempo foi 
mal empregada boa parte dos recursos concedidos 
mediante benefícios fiscais. Muitas vezes não havia 
critérios claros para a aplicação. As vezes não havia 
critério nenhum, a não ser o de apadrinhamento po
lítico. ~ preciS() reconhecer os erros passados. 

Mas isso não implica, necessariamente, acabar 
com a concessão de tais incentivos. O que se preci
sa é ajustar os mecanismos para que a aplicação 
dos recursos se dê de forma mais eficiente, rentável 
e segura. Não é concebível que continuemos perpe
tuando a velha mania brasileira de pÔr tudo abaixo 
para começar de novo do zero. 

Os incentivos fiscais, como pretendo demons
trar a seguir, deram efetiva conlrbuiução à política 
de desenvolvimento regional. E vou me fixar na aná
lise do caso do Nordeste, onde as aplicações de re
cursos do Rnor - embora não tenham talvez atingi
do a excelência que seria de desejar- foram muito · 
importantes do ponto de vista sócio-económico. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 
Desde que foi criado, em 1976, com o objetivo 

de reduzir o abismo económico entre o Nordeste e 
as demais regiões do País, o Finar (Fundo de Inves
timento do Nordeste) aprovou de um total de dois 
mil , novecentos e trinta e cinco projetes. Desses mil 
setecentos e seis ja foram efetivamente concluídos, 
enquanto setecentos e setenta e dois estão em im
plantação. 

Assim, oitenta e quatro virgula três por cento 
dos projetes foram concluídos ou se encontram em 
vias de o serem. 

Os projetes que faliramm caducaram, foram 
extintos ou acabaram como concordatário somam 
q-uinze vírgula sete por cento. Desses, muitos, é cla
ro, não receberam integralmente os recursos do Fi
nor, que lhes seriam repassados. Entre os erros do 
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passado, precisam:ls reconhecer, está a falta de U'T1 

acorrpanhamento eficaz do deSenvolvimento ffsico e 
contábil- finan::eiro áos projetos finaroiados pelo ftn:lo. 

É interessante mencionar aqui que, atualmente, 
nos projetas que estão sendo implantados, a grande 
maioria do "capital sai das próprias empresas. O Ft
nor entra com percentagem bem menor. Vejamos os 
números: 

Os Seiscentos e sessenta e sete que estavam 
sendo implantados em julho do corrente ano pre
viam irrversões da ordem de trinta milhões de reais. 
Desse total, vinte e três milhões de reais sairiam das 
próprias empresas, quanto o Finor contrbuiria com 
apenas sete milhões de reais. 

Como se vê, os recursos obtidos pelo mecanis
mo de incentivo fiscal não chegam a vinte e cinco 
por cento nesses irrvestimentos que se fazem na 
nossa região. 

Nos últimos vinte anos, o Finor irrvestiu seis 
vírgula quatro bilhões de dólares, o que dá uma mé
dia anual de trezentos e quatro milhões de dólares. 
No ano de 1975, por exemplo, foram aplicados du
zentos e noventa milhões de dólares. Em 1994, os 
investimentos foram de trezentos e dois milhões de 
dólares. 

Ora, como o PIB brasileiro cresceu muito nes
sas duas décadas, obviamente os investimentos do 
Finor vêm decaindo em termos proporcionais. Isso 
pode ser provado com números. Em 1975, a receita 
anual do Rnor correspondeu a zero vírgula vinte e 
quatro por cento do Produto Interno Bruto - PIB, na
cional. Em 1995, deve corresponder a apenas zero 
virgula seis por cento do PIB! 

Esse é um dado estarrecedor porque prova 
que pouco ou nada está se fazendo no sentido de 
diminuir as fundas diferenças errtre o NordeSte e as 
regiões mais ricas do País. 

Mesmo assim, é certo que os recursos aplica
dos na região acabam tendo um efeito multiplicador 
na geração de receita fiscal para o próprio setor pú
blico. 

Entre 1987 e 1993, foram irrvestidos pelo Rnor, 
em média, duzentos e sessenta e um milhões de dó
lares a cada ano. No mesmo período, o retomo mé
dio anual para os cofres públicos - receita de ICMS 
mais IPI pagos pelas empresas financiadas pelo 
Fundo'- foi de um bilhão e cento e oitenta milhões 
de dólares. 

A arrecadação de impostos foi, portanto, quatro 
vezes e meia maior do que as aplicações! 

Um outro número que jamais chega a ser men· 
cionado quando se fala na questão dos incentivos 

fiscais diz respe~o à peroentagem ínfima que esses 
representam do PIB: apenas zero vírgula treze por 
cento. · 

Sr. Presidente, Sr<" e Srs. Senadores, eu gos· 
taria de chamar a atenção dos meus ilustres pares 
para os números que vou alinhar a seguir, pois eles 
demonstram de forma inequívoca que o maior bene
ficiário dos incentivos fiscais não é o Nordeste, como 
quer fazer crer certo tipo de informação truncada e 
maldosa 

Em 1995, os recursos a serem aplicados, em 
todo o Brasil, a t~lo de incentivos fiscais, devem 
chegar a sete bilhões de reais. Desse total, apenas 
oitocentos e quarenta e um milhões de reais serão 
destinados ao Nordeste, que fica, assim, com onze 
vírgula nove por cento do total nacional. 

Ao contrário do que se propaga aos quatro 
ventos, o primeiro lugar na distribuição regional dos 
recursos provenientes de benefícios tributários não 
fica para a região Nordeste. Ele pertence à rica e in
dustrializada região Sudeste, que vai receber três bi
lhões, cento e vinte e quatro milhões de reais; que 
representam quarenta e quatro vírgula quatro por 
cento do total nacional! 

O Nordeste não está sequer no segundo lugar, 
que pertence à região Norte, que recebe trinta e três 
vírgula nove pór" cerito do total nacional, ou seja, 
dois bilhões, trezentos e oitenta e cinco milhões de 
reais. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 
Quero crer que, depois deSse rápido esboço, 

muitos dos ilustres colegas mudaram seu ponto de · 
vista. Sabem agora, respaldados em números, que o 
Nordeste não é um centro que suga. preciosos recur
sos oficiais, na forma de incentivos fiscais. 

Sabem também os meus ilustres Pares que -
apesar das críticas, muitas delas procedentes - o Fi
nor é um instrumento de política pública que se mos
trou útil, com importantes resultados· ·positivos, e 
que, portanto, deve ser mantido. 

Finalmente, concluo, pedindo que se estude, 
no âmbito do Congresso Nacional, isso sim, modos 
de aperfeiçoar esse mecanismo tão importante que 
é o dos incentivos fiscais para as regiões mais ca· 
rentes. Esse aperfeiçoamento passa, é claro, pelo 
errvio de mais recursos para as regiões que efetiva
mente deles mais necess~. 

Era o que tinha a dizer. 
Mu~ obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - O Sr. 

Senador Roberto .1'\equião errviou proposicão cuia 
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tramitação, de acordo com o disposto no art. 235 do 
Regimento Interno, deve ter início na Hora do Expe
diente. 

A proposição será encaminhada na próxima 
sessão. • 

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h01min.) 

DISCURSO DO SR. FREITAS NETO 
NA SESSÃO DE 22/11/95, QUE SE REPU
BLICA POR HAVER SAlDO COM INCOR-
REÇÓES. ' 

Com estes trabalhos, a cargo da CHESF, a 
que o Presidente acaba de garantir os recursos, e 
da Cepisa, o suporte elétrico de todo o Sul piauiense 
ficará resolvido, dotando tanto a região do Gurguéia 
quanto a do Vale do Pamruba de energia de boa 
qualidade. Evitam-se assim os constantes desliga
mentos da rede, as quedas de tensão, a queima de 
eletrodomésticos; possibilita-se ainda a instalação 
de equipamentos agroindustriais. 

O Sul do Piau( é uma região promissora, com 
excelentes perspectivas de desenvolvimento. Fal
tam-lhe investimentos. 

Gostaríamos de destacar a participação do Mi
nistro das Minas e Energia, Dr. Raimundo Brito, nes
ta importante medida que o Governo Federal acaba 

o SR. FREITAS NETO (PFL-PI) - Sr. Presi- de tomar e que contribui decisivamente para o apre-
dente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente Feman- veitamento do potencial da região. Sendo da Bahia, 
do Henrique Cardoso visita no próximo dia 24, sex- nosso vizinho portanto, e tendo exercido inclusive a 
ta-feira, o Estado do Piauf. Nessa visita, participa de Secretaria de 9bras de seu Estado, conhece bem as 
inauguração da ponte sobre o rio Poty, em Teresina, potencialidades a que nos referimos e, assim, muito 
que foi construída recentemente pelo Governo do colaborou para a concretização desse evento. 
Estado e que leva o nome do ex-prefeito Wall Fer- Ressaltamos, ainda, o êxito de uma postura 
raz, numa justa e merecida homenagem a quem que sempre defendemos: a união das forças políti-
muito trabalhou pela capital do Piauí. cas do Piauí, acima de questiúnculas que muitas ve-

Aiém disto, Srs. Senadores, o Presidente auto- zes prejudicam o povo. Os Senadores e Deputados 
ríza a celebração de convênio da Eletrobrás garan- Federais, principalmente aqueles conhecedores da 
lindo recursos à CHESF para que implante linha de realidade do Sul do Piauí, viabilizaram esse em-
transmissão elétrica, de 235 KW, de São João do preendimento. A força da bancada federal piauiense 
Piauf até Eliseu Martins. reunida, eom o apoio do Govemadór do Estado, foi 

Esta obra reveste-se de grande importància responsável pela relevante providência que é a ceie-
para o Piauí. O Governo do Estado dela necessita bração do convênio Eletrobrás-CHESF, com a pré-
para que, por meio de sua empresa de energia, Ce- sença honrosa do Presidente da República, Feman-. 
pisa, possa implantar, em 69 KW, a linha comple- do Henrique Cardoso. 
mentar- de responsabilidade do Estado - que ligará Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
Eliseu Martins a Redenção da Gt!rguéia. obrigado. · 

A ta da 197ª- Sessão Não-Deliberativa 
em 24 de novE~mbro de 1995 

. _ . 1 ª Sessão _Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura · 
Presidenc1a dos s~s. Jose Sarney, Emandes Amorim, Nabor Júnior e Jefferson Péres 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro PARECERES 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. JO. Secretário em exercício, Senador Er
nandes Amorim, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER N2 760, DE 1995 
_ (Da Comissão Diretora} 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 5, de 1995 
(n" 5.653, de 1990, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
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do Senado ao Projeto de Lei. da Câmara ri< 5, de 
1995 (n" 5.653, de 1990, na Casa de origem), que dis· 
põe sobre limaes de potência dos aproveitamentos das 
quedas d'água e de outras fontes de energia hidráulica 
de capaci$de reduzida e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de novem
bro de 1995. - Renan Calheiros, Presidente - An
tOnio Carlos Magalhaes, Relator - José Eduardo 
Outra- Emandes Amorim. · 

ANEXO AO PARECER N~ 760, DE 1995 

Dispõe sobre limites de potência 
dos aproveitamentOs das quedas d'água 
e de outras fontes .de energia hidráulica 
de capacidade reduzida e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 120 § 2"do art. 139, o art. 140 e o art. 141 do 

Decreto n" 26.643, de 1 O de julho de 1934, o Código 
de Águas, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 139. ·······-·······-··········-·····--······· 

§ 22 Também são excetuados os apro
veaamentos de quedas d'água e de outras 
fontes de energia hidráulica de potência in
ferior a 100 (cem) kW para uso exclusivo do 
respectivo proprietário. 

Art. 140. São considerados de utilidade 
pública e dependem de concessão, outorga
da mediante processo de licaação, na moda
lidade de concorrência ou conforme lei es
pecifica, os aproveaamentos de quedas d'á
gua e outras fontes de energia hidráulica 
que se destinem aos serviços públicos de 
energia elétrica ou ao comércio integral ou 
parcial da energia produzida, com potência 
superior a 1.000 (um miQ kW. 

Parágrafo único. São também considera
dos de liilidade p(bUca e dependem de con
cessão, outorgada por meio de processo discri
cionário do Poder Concedente, verificadas as 
plioridades estabelecidas pelo planejamento 
setorial indicativo para os ~veitamenlos a 
que se refere o caput, os aproveaamentos com 
potência supelior a 1.000 (um miQ kW que se 
destinem ao uso exclusivo do concessionálio. 

Art. 141. Dependem de autorização os 
aproveitamentos.de potência igual ou supe
rior a 100 (cem) kW e igual ou inferior a 
1.000 (um mil) kW para uso exclusivo do 

respectivo proprietário ou titular de direito ae 
ribeirinidade. 

Art. 22 São de utilidade pública e dependem de 
permissão, outorgada mediante licaação, os aprovei
tamentos das quedas d'água e de outras fontes de 
energia hidráulica que se destinem aos serviços pú
blicos de energia elétrica ou ao comércio integral ou 
parcial da energia produzida, de qualquer potência 
não superior a 1.000 (um miQ kW. 

Art. 3"- A dispensa de autorização, permissão 
ou concessão não isenta os beneficiários de apro
veaamentos de quedas d'água ou de outras fontes 
de energia hidráulica de cumprimento das exigên
cias ambientais pertinentes, feitas pelos órgãos 
competentes integrantes do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA, criado pela Lei n" 
6.938, de 31 de agosto de 1981, com as modificaçõ
es introduzidas pela Lei n" 7.804, de 18 de julho de 
1989, e demais alterações legais supervenientes. 

Art. 42 O Presidente da República poderá dele
gar ao Ministro de Estado de Minas e Energia a ou
torga de ates de concessão e permissão de energia 
elétrica relativas a aproveitamentos de quedas d'á
gua e de outras fontes de energia hidráulica, bem 
como o Ministro de Estado de Minas e Energia po
derá delegar ao titular do órgão setorial específico a 
outorga de atas de concessão e permissão de servi
ços públicos de distribuição de energia elétrica, e de 
autorização de aproveitamentos de quedas d'água e 
de outras fontes de energia hidráulica ou de usinas 
de geração elétrica de origem térmica. 

. § 12 O Ministro de Estado de Minas e Energia 
poderá subdelegar ao titular do órgão setorial. espe
cífico a outorga de ates de concessão e permissão 
de energia elétrica relativas a aproveitamentos de 
quedas d'água e de outras fontes de energia hidráu
lica 

§ 2" Os respectivos contratos serão firmados, 
como representante da União, pelo tiTular do órgão 
setorial específico. 

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. ~ Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N" 761, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n2 186, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n" 186, de 1.995, que 
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proíbe a nomeação de parentes para cargos em co-
missão e dâ outras providências. .. -. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de novem
bro de 1995. - Renan Calheiros, Presidente -, An
tOnio Carlos Valadares, Relator - José Eduardo 
Outra -E mandes Amorim. 

ANEXO AO PARECER N" 761, DE 1995 

Profbe a nomeação de partes para 
cargos em comissão e dá outras provi
dências. 

Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ IÔ vedado a membro de Poder e aos de

mais ocupantes de cargo emprego ou função pública 
de qualquer dos Poderes, nomear o.u requisitar côn
juge, companheiro ou parente, consangüíneo ou 
afim até o terceiro grau civil, para cargos ou empre
gos em comissão bem.como mantê-los nesses car
gos ou empregos sob sua chefia imediata. 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N•762, 1995 

Da Comissão de Assuntos EconOmi
cos, sobre a Mensagem Presidencial n• 
325, de 1995 n" (1.056/95, na origem), soli
citando autorização do Senado Federal, 
para contratar operação de crédito exter
no, no valor equivalente a até US$ 
99.000.000.00 de principal, junto ao Ban
co Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento - Banco Mundial, destina
da a financiar, parcialmente, o projeto de 
descentralização do transporte ferroviá
rio metropolitano de Belo Horizonte. 

Relatara: Senadora Júnia Marise. 
Vem a esta Comissão de Assuntos Econômi

cos a Mensagem Presidencial n" 325, de 1995, na 
qual é solicitada a autorização do Senado Federal 
para que a União contrate operação de crédito exter
no, a ser celebrada com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, Banco 
Mundial, no valor de até US$ 99,000,000.00 (noven
ta e nove milhões de dólares norte-americanos), de 
principal, para financiamento parcial do projeto de 
descentralização do transporte ferroviário de Belo 
Horizonte. 

A execução do projeto será responsabilidade 
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos-CBTU, 
empresa vinculada ao Ministério dos Transportes, 

em colaboração com o Estado de Minas Gerais e a 
Prefeitura de Belo Horizonte. 

A operação de crédito externo que ora se exa
mina, enquadra-se nas disposições do art. 52, inciso 
V, da Constituição Federal, pelo qual é competência 
privativa do Senado Federal autorizar aquele tipo de 
operação financeira, dispositivo este que foi regula
mentado pela Resolução n" 96/95, do Senado Fede
ral, restabelecida pela Resolução n" 17/92. 

São as seguintes as condições financeiras da 
operação: 

a) Mutuária: - República Federativa do Brasil 
(Ministério dos Transportes); 

b) Mutuante: Banco Internacional para a Recons
trução e DesenvoMmento- BIRD (Banco Mundial); 

c) Valor: Equivalente a até US$99,000,000.00 
(noventa e nove milhões de dólares norte-america
nos). de principal; 

d) Finalidadil: Financiar parcialmenle o projeto 
de descentralização do transporte ferroviário metro
politano de Belo Horizonte; 

e) Juros: 0,5% a.a. acima da taxa equivalente 
ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no se
mestre precedente; 

I) ComissãO de Compromisso: 0,75% aa sobre 
o montante não desembolsa:lo, contada a partir de 60 
(sessenta) dias após a data de assinatura do contrato; 

g) Condições de Pagamento do Principal: 
em 20 (vinte) prestações semestrais, iguais e conse
cutivas, no valor de US$4,950,000.00 (quatro milhõ
es, novecentos e cinqüenta m~ dólares norte-ameri
canos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de . 
março de 2001 e a última em 15 de setembro de 201 O; 

h) Condições de Pagamento dos Juros: se
mestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de se
tembro de cada ano; 

i) Condições de Pagamento da Comissão de 
Compromisso: semestralmente vencida, em 15 de 
março e 15 de setembro de cada ano; 

J) Datas estipuladas para Repagamento: po
derão ser prorrogadas para manter correlação com a 
efetiva data da assinatura do contrato. 

Os documentos exigidos pelas Resoluções aci
ma referidas foram anexados ao processo, cabendo 

. observar: 
1. A Secretaria do T escuro Nacional apresentou 

parecer sobre a operação de crédito (Parecer STN/CO
REF/DIREF o" 185, de 8-6-95) no qual informa que o 
projeto consta do Plano PllJ'ianual (Lei n" 8.446) e do Or
çamento da Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) para 1995. Considerou, também, que, de acor
do com os limites de endividamento estabelecidos pe-
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Ias ResoluÇões do Senado Federal, existem margem 
suficiente para a contratação do financiamento. 

A STN ponderou que as restantes obrigações 
constantes das minutas contratuais são passíveis de 
serem cumpridas satisfatoriamente. 

2. O Departamento de Capitais Estrangeiros, 
do Banco Central, efetuou o credenciamento da ope
ração, de acordo com a correspondência FIR
CE/DIAUT/SUCRE-95/180, de 4-8-95, o qual tem 
validade por 120 dias a partir daquela data 

3. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
pronunciou-se positivamente sobre a operação de 
crédito por intermédio do Parecer PGNICOF no. 
1.051/95, no que tange aos termos da minuta con
tratual, a qual não contém qualquer cláusua aten
tatória à soberania nacional, à ordem pública, con
trária à Constituição e às leis do País, bem corno 
que impliquem compensação automé!ica de débitos 
e créditos. 

Recomendou a Procuradoria que deve ser ex
cluída da minuta do "Shareholder Agreement" a letra c 
da Cláusula 2.11 , na qual se prevê a execução de um 
plano de operação após concluído o projeto. O Banco 
Mundial já concordou com a retirada da o~ação. 

O projeto que ora se examina tem sua gênese, 
a rigor, em projeto concebido n~ final dos anos 70, e 
iniciado, efetivamente, tem 1981 , prevendo-se a 
conclusão para 1986. Gradativamente, entre peque
nos avanços e períodos de carência de recursos que 
provocaram atrasos nas obras, o projeto chegou a 
1991 com pequena parte das metas atingidas. O 
projeto inicial fundamentava-se em objetivos ligados 
à necessidade de implantação de um sistema de 
transporte urbano sobre tnlhos, para a Região Me
tropolitana de Belo Holizonte, com características 
metroviárias, que .permitissem melhorar, tanto as 
condições e a capacidade das linhas de carga, quan
to o sistema de transporte urbano daquela região. 

Na realidade, a decisão de construir o metrô de 
Belo Horizonte impõe-se como necessidade advinda 
do forte crescimento da Região Metropolitana. Em 
1980, mais ou menos quando se iniciavam as obras, a 
Região contava com 2.609.520 residentas; dez anos 
depois este contingente alcançou 3.461.877, corres
pondendo a um acréscimo anual de 7,34%. Neste ce
nário, é preciso acrescentar, a capital Belo Horizonte 
concentra 75% dos trabalhadores da área metropolita
na. Ainda assim, o sistema de transporte urbano dessa 
área é praticamente todo baseado no ônibus conven
cional, o que significa a concentração de tráfego e po-

pulação, em um cenário desgastante para as pessoas, 
antieconõmico e com alta capacida:fe de poluição. 

De acordo com a forma de crescimento dos 
aglomerados urbanos o projeto do metrõ foi concebi
do para, prioritariamente, estabelecer uma ligação 
entre Betim, a oeste, área altamente industrializada, 
e o Bairro São Paulo, ao norte, totalizando 60km. As 
obras iniciadas em 1981 previam início das obras 
pelo trecho de 37km, no percurso Eldorado-Bairro 
São Paulo, que, dada a escassez de recursos, foi 
sendo progressivamente diminuídas, até culminar 
com a colocação em operação parcial de apenas 
12,5km de extensão no trecho Eldorado-Central. 

As modificaçõs que se fizeram necessárias no 
projeto inicial resutaram em uma situação, hoje, de 
estarem implantados apenas 18, 14km de linha no 
trecho Bdorado-Santa Inês e, em fase de implanta
ção outros 5,4km de Santa Inês até o Bairro de São 
Paulo. Ainda assim, a parte do metrõ em operação 
vem permitindo o atendimento de 1269.170 passa
geiros/mês ou 56.649/dia, com índice de regularida
de de 100%, com 80 linhas de ônibus integradas, 
atendendo a 60% da demanda total do trecho. Para 
tanto, até o momento, foram gastos 470 milhões de 
dólares, af incluída uma parcela referente ao siste
ma de cargas da RFFSA 

O projeto BIRD, que hoje se propõe, prevê a 
conclusão do trecho já refendo, Eldorado-São Paulo 
e a extensão da linha em mais 6km, em direção de 
Venda Nova. Neste projeto ressalta o subtrecho São 
Paulo-Vilarinho, que teria todo planejamento, obras, 
equipamentos e reassentamentos financiados pelo 
BIRD. Trata-se de uma área especialmente carente 
de atividades geradoras de emprego, obrigando o 
deslocamento de sua população, um dos núcleos 
mais numerosos da região metropolitana, diariamen
te para o centro de Belo Horizonte. Para se ter uma 
idéia da importância das obras desse trecho, vale 
mencionar que o fluxo diário de passageiros daquela 
área chega a 360.000. 

O conjunto de obras que se propõe executar 
com o metrô de Belo Horizonte, conforme se pode 
constatar no resumo acima, já de há mtito vem sen
do colocado como projeto prioritário, cuja dimensão 
ultrapassa as necessidades dos dias atuals e coloca 
a perspectiva de preparação daquela importante Re
gião Metropolitana para as dimensões que certa
mente irá assumir em horizonte próximo. 

Em uma conjuntura de escassez de recursos 
para investimentos, a adoção de c.ritélios claros de 
prioridade, mais do que necessidade, toma-se uma . 
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imposição da consciência pública de cada um dos 
que tomem parte nesse tipo de decisão. 

Hã que se evitar novas obras, ainda que ne
cessârias, para que não se mergulhe na perda de in
vestimentõs jâ realizados em obras inacabadas, 
quando se sabe que, além disso, o desgaste de ma
teriais e a própria perda de oportunidades acaba por 
inviabilizar projetas, lornando~s obsoletos. 

Além disso, é preciso ter sempre em conside
ração o significado global das obras pretendidas. 
Não se pode pretender fundar decisões em vanta
gens puramente técnicas ou financeiras. Os benefí
cios devem ser colocados sempre dentro de uma 
perspectiva maior, na qual estejam contemplados, 
também, os ganhos para a população mais desas
sistida para melhora da qualidade de vida e preser
vação geral do meio ambiente. 

As obras do metrô da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte enquadram-se com justeza em todos 
os requisitos acima. Existem materiais estocados hã 
mais de 1 O anos que finalmente poderão ser utiliza
dos, o investimento realizado, desde então, em 
obras parciais poderã ser otimizado, e os subsídios 
hoje concedidos ao transporte serão dramalicamen
te diminuídos. Ademais, com a redução de mais de 
8.000 viagens de ônibus à diesel, na ãrea central de 
Belo Horizonte, a qualidade do ar respirado pala 
massa de trabalhadores serâ sensivelmente melho
rada O metrô, enfim, encurtarâ os tempos de deslo
camento da população, em um transporte mais con
fortàvel e barato. 

Hoje, o projelo se insere na diretriz governa
mental para o setor de transportes, e permitirâ cum
prir o preceito constitucional, regulamentado pela lei 
no- 8.693/93, que determina a descentralização para 
os Estados e Municípios dos serviços de transporte 
terroviârio coletivo de passageiros, urbano e subur
bano. Além disso, com o aparte de recursos advindo 
da aparação de crédito sob exame, serâ possível 
atingir metas de racionalização, economia, modern
ização e bem-estar para a população, no sistema de 
transporte urbano da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

Em face do exposto, somos de parecer h!vorâ
vel à concessão, pelo Senado Féderal, da au1oriza
ção à contratação da operação de crédito externo, 
objeto da Mensagem Presidencial n"- 325195, por 
seus evidentes méritos na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 126, DE 1995 

Autoriza a República Federatiiva do 
Brasil a contratar operaçao de crédito ex
terno junto ao Banco Internacional para 
Reconstruçao e Desenvolvimento- BIRD, 
no valor de até US$99,000,000.00, para fi
nanciamento parcial do projeto de des
centralizaçao do transporte ferroviário 
metropolitano de Belo Horizonte. 

O Senado Federa resolve: 
Art 1 R É a República Federativa do Brasil auto

rizada, nos termos da Resolução n"- 96/95 do Sena
do Federal, restabelecida pela Resolução n"-17192, a 
contratar operação de crédito externo junto ao Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvi
mento - BIRD, no valor de até US$99,000,000.00 
(noventa e nove milhões de dólares norte-america
nos) de principal. 

Parâgrato único. O financiamen1o aulorizado 
no caput deste artigo destina-se à execução do pro
jeto de descentralização do transporte f~rroviârio 
metropolitano de Belo Horizonte, e serâ excutado 
pela companhia Brasileira de Trens Urbanos -
CBTU, em colaboração com o Estado de Minas Ge
rais e a Prefeitura de Belo Horizonte. 

Art 2R A operação de crâdito externo ora auto
rizada se tarâ sob as seguintes condições: 

a) Mutuá ria - República Federativa do Brasil 
(Ministério dos Transportes); · 

b) Mutuante: Banco lntema::ional para a Recons-. 
trução e Desenvolvimento- BIRD (Ba100 Mt.rdial); 

c) Valor: Equivalente a até US$99,000,000.00, 
(noventa e nove milhões de dólares norte-america
nos). de principal; 

d) Finalidade: Financiar parcialmente o projeto 
de descentralização do transporte ferroviãrio metro
politano de Belo Horizonte; 

e) Juros: 0,5% aa. acima da taxa equivalente 
ao custo dos "Qua/ified Borrowings~ cotados no se
mestre precedente; 

t) Comissao de Compromisso: 0,75% aa 
sobre o montante não desembolsado, contada a par
tir de 60 (sessenta) dias após a data de assinatura 
do contralo; 

g) Condições de Pagamento do Principal: 
em 20 (vinte) prestações semestrais, iguais e conse
cutivos, no valor de US$ 4,950,000.00 (quatro milhõ
es, novecentos e cinqüenta mil dólares norte-ameri
canos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de 
março de 2001 e a última em 15 de setembro de 201 O; 
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h) Condições de Pagamento dos Juros: se
mestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de se
tembro de cada ano; 

i) Condições de Pagamento da Cornissllo de 
Compromisso: semestralmente vencida, em 15 de 
março e 15 de setembro de cada ano; 

D Datas estipuladas para Repagamento: po
derão ser prorrogadas para manter correlação com a 
efetiva data da assinatura do contrato. 

Art 3" A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contados a partir da data de publicação desta Reso
lução. 

Art 40 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995 
- Gilberto Miranda, Presidente - Júnia Marise, Re
latara- Arlindo Porto- Francelina Pereira - Elcio 
Alvares - Mauro Miranda - Ramez Tebet- Jeffer
son Peres- Leomar Quintanilha- Lauro Campos 
- Vilson Kleinübing - Carlos Patrocinio - Pedro 
Piva - Ney Suassuna- José Bianco. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Foi encaminhado à publicação parecer da Co
missão de Assuntos Econõmicos sobre a Mensagem 
nº- 325, de 1995, que conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n" 128, de 1995, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar opera
ção de crédito externo junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no 

valor de até noventa e nove milhões de dólares nor
te-americanos, para financiamento parcial do projeto 
de descentralização do transporte ferroviário metro
politano de Belo Horizonte. 

A proposição ficará sobre a Mesa. durante cinco 
ázas úteis, a fim de receber emendas, nos temos do 
art 235, 11, f, do Regimento Interno, combinado com o 
art 40-da Resolução nº-37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi· 
dência recebeu do Banco do Brasil o Ofício n" 
738195, de 21 do corrente, encaminhando, nos termos 
do art 20, § 40, da lei nº- 7.827, de 27 de setembro de 
1989, as demonstrações contábeis de 31/12/94, devi
damente auditadas, do Fundo Constitucional de Rnan
ciamento do Centro-Oeste. (Diversos n" 126'95) 

O Expediente vai à Cor.1issão de Rscalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) • A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 

n" 3.221/95, de 23 do corrente, encaminhando pedi
do de ratificação do Ofício n" S/61 , de 1995. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos a fim de ser anexado ao processado da 
matéria em referência 

É o seguinte o expediente recebido: 

PRESI-95/3221 

Brasma (DF), 23 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Refiro-me ao expediente PRESI-95/3142, de 

17-11-95, por intermédio do qual foi encaminhado a 
V. E~ o Parecer Dedip/Diare-95/1 092, de 8-11-95, 
acerca da manifestação deste Banco Central, relati
va ao pedido de emissão de letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais- lFTMG, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
do Estado, vencível no primeiro semestre de 1996. 

2. A propósito, solicito que seja ratificado a le
tra f, ttem 3, do mencionado parecer, que passará a 
ter a seguinte redação: 

"I) caracterlsticas dos tltulos a serem subs
tituidos: 

Titulo Vencimento Quantidade 

511826 10..1-96 752.993.893 
511826 10..2-96 3.796.659.420 

511827 1Q..3-96 2.421 .554.363 

511827 1"-4-96 902.589.180 

511827 12-5-96 1.005.078.467 

511827 1"-6-96 5.357.252.352 

14.236.127.675 
3. Cabe ressaltar que a referida alteração se 

restringe apenas ao código dos títulos, permanecen
do inalterados os vencimentos e as quantidades. 

Respeitosamente, Gustavo Jorge Laboissie
re Loyola, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Presi
dência recebeu solicitação do Senador Emandes 
Amorim no sentido de que seja designado para parti
cipar de missão de parlamentares brasileiros ao Ja
pão, em função do centenário das relações diplomá
ticas entre o Brasil e aquele País, a eonvtte do Gru
po Parlamentar Brasil-Japão. (Diversas· nº- 127, de 
1995) 

A matéria vai à Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, os Ofí- · 
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cios n% S/64 a 66, de 1995 (n% 3.225 a 3.227195, 
na origemT. encaminhando, nos termos da Resolu
ção n"- 11, de 1994, do Senado Federal, solicitações 
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, dos Go
vernos do:; Estados do Rio de Janeiro e do Mara
nhão, para que possam contratar operações de cré
dito, para os fins que especificam. 

As matérias vão à Comissão de Assunllls Eco
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Sobre a 
mesa, projelll que será lido pelo Sr. 1~ Secretário em 
exercício, Senador Emandes Amorim. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 315, DE 1995 

Obriga o ressarcimento do Sistema 
Único de Saúde pelo atendimeniD presta
do a associados, beneficiários e segura
dos de empresas gerenciadoras, interme
diadoras ou operadoras de planos de 
saúde e seguro saúde. 

O Cor:Jgresso Nacional decreta: 

Art 1 ~ As empresas, cooperativas e institt.içõ
es similares, prestadoras, gerenciadoras ou interme
diadoras de planos de saúde, bem como as empre
sas seguradoras que operem no ramo de seguro 
saúde, ficam obrigadas a ressarcir o Sistema Único 
de Saúde (SUS) dos custos decorrentes do atendi
menlll dos beneficiários, associados e segurados de 
seus planos e seguros, realizado em estabelecimen
tos públicos de saúde, bem como pelos contratados 
ou credenciados pelo SUS. 

Art 2~ O Poder Executivo régulamentarã essa 
Lei no prazo de cenlll e oitenta dias, contado da 
data se sua publicação. 

Art 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. ~ Revogatn-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os planos e seguros de saúde lllmaram-se, 
nos últimos anos, a alternativa adotada por uma sig- · 
nificativa parcela da população brasileira e pelas 
empresas para obter serviços de assistência médica 
para si, seus familiares e empregados. 

Segundo dados recentes da ABRAMGE (Asso
ciação Brasileira de Medicina de Grupo), os planos 
de saúde mantidos pelas empresas de Medicina de 

Grupo dão cobertura a mais de 16 milhões de bene
ficiários, 12,8 milhões dos quais em convênios com 
empresas. O seguro· saúde, por outro lado, tem sido 
a modalidade de seguro que mais cresceu no País, 
nos últimos dois anos, ainda que não se disponha 
de dados de cobertura por esta modalidade. 

De qualquer forma, segundo estimativa· da 
Subcomissão Especial para Regulamentação de 
Planos e Seguros de Saúde, instituída junlo à Co
missão de Seguridade Social e Família da Câmara 
dos Deputados, no início deste ano, pelo menos 30 
milhões de brasileiros possuem um plano ou um se
guro saúde. Este mercado, segundo a mesma fonte, 
movimenta, no mínimo, 7,2 bilhões de reais por ano. 

São freqüentes os atendimenllls de emergên
cia de beneficiários/segurados de planos/seguros de 
saúde em serviços públicos, uma vez que são pou
cos os pronllls-socorros, com a complexidade tecno
lógica requerida, mantidos pela iniciativa privada: a 
oferta de serviços dessa natureza não apresenta a 
rentabilidade a que estão acostumados e desejosos 
os empresários do selllr. 

Nessas situações, ainda que a remoção do pa
ciénte para o serviço próprio ou credenciado pela 
empresa ou seguradora se faça nos dias subse
qüentes à internação no serviço público, a maior 
parte dos cusllls assistências envolvidos neste aten
dimenlll correm por conta do serviço do SUS, que 
não é ressarcido pela empresa gestora do plano de 
saúde ou seguradora do doente. 

Ainda que os atendimenllls eletivos desses be- . 
neficiários/segurados na rede pública sejam raros e 
de pouca relevância financeira, os atendimenllls de 
emergência não o são. 

. É inconcebível que essas empresas venham a 
usufruir da gratuidade do atendimenlll na rede públi
ca de saúde, transferindo para o selllr público parte 
do ônus de sua atividade e de suas obrigações con
tratuais com seus beneficiários/segurados. 

É esta a razão que me leva a trazer à conside
ração de meus nobres colegas esta proposição. em 
especial no momento em que o selllr saúde passa 
por conhecidas dificuldades para ser financiado. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1995. -
Senador Sebastião Rocha. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
Decisão Terminativa) 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O proje
to lido será publicado e remetido à comissão compe
tente. 

Sobre. a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Emades 
Amorim. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N~ 1.501, DE 1995. 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres

tadas pelo Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, as 
seguintes infonnações: 

1. O Banco Central do Brasil tem registro de 
qualquer contrato financeiro firmado entre o governo 
brasileiro e a filial do Banco do Brasil nas ilhas Gran 
Cayman, com a empresa Raytheon Company ou 
com o Eximbank, para o fornecimento de crédito ex
temo para pagamento dos contratos comerciais do 
projeto Sivam'Sipam? 

2. Em caso afinnativo, em que data foram assi
nados e registrados tais contratos, qual o valor e 
qual as condições prescritas em cada um, principal
mente no que se refere a pagamento de multas ou 
"commitrnent fee11? 

3. O governO brasileiro jã desembolsou recur
sos para fazer frente a qualquer compromisso deri
vado destes contratos? Em caSO afinnativo, sob que 
titulo foram pagos, quais os valores e em que datas 
foram realizados estes desembolsos'? Estão previs
tos outros pagamentos a serem realizados nos pró-
ximos 6 (seis) meses? -

4. Que pareceres jurídicos embaSa:m o registro 
dos contratos e os pagamentos de valores deles de
rivados? Houve manifestação da Procuradoria-Geral 
da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional ou 
de qualquer outro órgão do governo? 

Solicito, também, o encaminhamento dos con
tratos financeiros firmados, bem como dos parece
res que embasaram os contratos e eventuais paga
mentos derivados dos mesmos. 

Justificaçlio 

- A imprensa tem infonnado a respeito de paga
mentos de multas realizados pelo governo brasileiro 
em função de contratos relativos ao projeto Si
vam'Sipam. Os esclarecimentos solicitados são (110-

tivados pela estranheza causada por estas notícias, 
tendo em vista que a Resolução aprovada pelo Se
nado Federal não permite tais aios. A Resolução 
condiciona a assinatura dos contratos financeiros à 
assinatura dos contratos comerciais entre o governo 
brasileiro, a Raytheon Company e a empresa Esca. 

É de conhecimento público que a última das 
partes citada é inidônea e foi afastada das nego
ciações. Tendo em vista estes acontecimentos, o 
Executivo encaminhou Mensagem presidencial so
licitando alterações na Resolução jã aprovada, 
adequando-a à nova situação. No entanto, tal 
Mensagem encontra-se ainda em tramitação nesta 
Casa, tomanáo qualquer contrato que por ventura te
nha sido assinado desprovido da competente autoriza
ção legislativa 

Por estas razões, esta Comissão tem que ter 
conhecimento completo dos atas que possam ter 
sido efetivado a revelia dos preceitos legais. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1995. -
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O re
querimento lido serã despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do arL 216 do Regimen-
to Interno. 

Sobre a mesa, oficio que serã lido pelo Sr. 12 
Secretãrio em exercício, Senador Ernandes Amorim. 

É lido o seguinte: 

OFfCIO Nª 925-A/95 

Brasília, 23 de novembro de 1995 

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

pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB), o Deputa
do Anivaldo Vale em substituição ao Deputado Pau
lo Bauer como· titular da Comissão Mista de Planos, 
OrÇamentos Públicos e Fiscalização. 

Atenciosamente, Deputado Luciano castro, 
Vice-Lider do PPB. · · 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Será lei- sempenho das exportações brasileiras no primeiro 
ta a substituição solicitada · · semestre deste· ano. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Segundo o documento, a maior valorização do 
Sr. 1 o Secretário em exercício, Senador Emandes câmbio ocorrido a partir da implementação do Plano 
Amorim. Real responde, em parte, pelo baixo desempenho 

É lida a seguinte: 

Brasília, 24 de novembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex• que apesar de ter registra

do minha presença na sessão conjunta do Congres
so Nacional de ontem, dia 23 de novembro, deixei 
de fazê-lo no painel do Senado Federal para a ses
são deliberativa extraordinária de 17h32min. 

Nesse sentido, solicito considerar meu compa
recimento à Casa na data de ontem. 

Atenciosamente, Senador Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral, primeiro orador inscrito. 

S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (Sem partido
AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a 
fragilidade do equilíbrio das contas externas brasilei
ras repousa muito mais nos mecanismos de política 
monetária que são aplicados pelas autoridades eco
nómicas desde o nascimento do Plano Real do que 
no propalado impacto negativo causado pelas impor
tações indiscriminadas. 

É certo que o Governo deve fiscalizar o com
portamento evolutivo das importações, mas ele, iso
ladamente, está longe de ser o maior causador do 
equilíbrio precário de nossa Balança Comercial. Se 
analisarmos assim, estaremos cometendo um erro 
de avaliação e esquecendo, ao mesmo tempo, que é 
fundamental para a nossa economia implantar ime
diatamente uma política eficiente de correção cam
bial e fiscalizar com mais severidade a entrada no 
País dos chamados capitais de rapina 

Buscando esclarecer melhor essa posição, ve
jamos, por exemplo, o que dizia o Boletim de Con
juntura n27, do Instituto de Economia Industrial da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre o de-

das exportações de manufaturados. No caso das ex
portações agroindustriais, os efeitos negativos fo-
ram, de certa forma, compensados pelo aumento 
dos preços no mercado internacional. É preciso di
zer que nenhum país pode ficar sempre apelando 
para a sorte e esperando que os preços no mercado 
externo subam sem interrupções para se beneficiar 
dessas attas. 

Para os economistas queJazem essa análise, 
as exportações de manufaturados, que constituem o 
ponto forte de nossa pauta comercial, aumentaram 
apenas meio por cento, graças ao desempenho do 
grupo de produtos de menor grau de elaboração, 
como o suco de laranja, papel de imprensa e outros 
de igual qualltlade. Além disso, é importante subli
nhar que as vendas de manufaturados já estão sen
do prejudicadas em virtude da excessiva valorização 
do real, e já paira no ar o temor de que a receita das 
exportações entre em declínio em virtude da atual 
política. 

Essas análises técnicas, ao que nos parece, 
mostram que o Governo tem se utilizado de instru
mentos perigosos para administrar suas contas ex
temas. Tudo indica que o exemplo disso são as apli
cações externas de curto prazo, que permitem ao 
Banco Central reconstituir nossas reservas e até 
ampliá-las em relação ao nível anterior à crise do. 
México. Por outro lado, o que ninguém deve ignorar 
é que a vinda desses capitais verifica-se sobretudo 
por causa das altas taxas de juros que o Governo 
coloca à disposição desses recursos. 

Diante dessa situação, muitos brasileiros gos
tariam de formular a seguinte pergunta às autorida
des monetárias: até quando a economia nacional e 
as contas públicas do País terão condições de ban
car a remuneração desses capitais com taxas tão 
elevadas? 

A conclusão imediata que se tira é a de que a 
economia brasileira convive com uma grande ilusão 
e de que a política monetária praticada é de inegável 
fragilidade. 

Além disso, sente-se uma presente instabilida
de em matéria de comércio exterior e de equilíbrio 
de contas. T odes os que acompanham o comporta
mento da economia brasileira sabem que os rombos 
de nossas contas são financiados por capitais espe-
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culativos, o que coloca as finanças brasileiras em obra, que tomam mais cara a produção no País. Só 
uma situação de constante vigilância assim os saldos da Balança Comercial vão se suce-

Não se pede considerar, portanto, que as oscüa- der sem se precisar conter as importações. 
ções negativas em nossa Balança Comercial tiveram Para se fazer justiça, não se pode negar que a 
como causa mais relevante a entra:!a de prodo..tos es- abertura da economia brasileira trouxe mais benefí-
trangeiros • .OS prejtúzos com o5 importados parece que cios que prejuízos. Com maior integração econõmi-
serviram, em grande parte, para ofi.scar, de certa ma- ca, o Brasil foi obrigado a investir mais em quaiida-
neira, as causas mais dire!"'S desses impa::tos e que, de, em treinamento de mão-de-obra, em racionaliza-
em minha opinião, são de natureza mais estrutural. çãa de métodos produtivas e, sobretudo, em tecna-

lnfelizmente, a Brasil paga cotidianamente mui- lagia A economia contabilizou aumentos impartan-
to cara pelas suas enormes deficiências em matéria tes de produtividade média, investiu muito mais em 
de infra-estrutura. pesquisa e desenvolvimento de produtos e conquis-

A título de exemplo, segunda técnicas de parto tau patamares de qualidade inegáveis, com a inseri-
de Roterdã, a terminal de operação de contêineres ção de mais de 400 empresas brasileiras nas fileiras 
do porto de Santos, se fosse bem administrado, teria dos melhores padrões internacionais, o que está 
de movimentar cerca de quinhentas mil unidades por sendo patenteado pela obtenção dos certificados ISO. 
ano, ou seja, mais que o dobro do volume aluai. No que se refere ao empresariado nacional, 

Na avaliação da Departamento de Comércio este foi obrigado a se adaptar ao nova mercado 
Exterior da Federação das Indústrias do Estado de - mundial globalizado e só saiu ganhando. 
São Paulo - Fiesp, a produtividade do porto caiu sig- Enfim, á abertura econõmica trouxe para o 
nificativamente nos últimos dez anos e a sobretaxa nosso País novos produtos e uma gama maior de 
cobrada pelos armadores para ressarcir seus prejufzos ofertas de mercadorias a preços menores. · 
já chega a oitenta e três milhões de dólares por ano. Assim, diante de todas as transformações re-

Segundo a própria administração do porto, en- centes sofridas pela economia local, não temas mui-
quanto um exportador europeu gasta cento e cin- tos motivos para temer as investidas de chineses, 
qüenta dólares para embarcar um contêiner, um ex- coreanos e mesmo latina-americanos. Hoje, já esta-
portador brasileiro gasta mais de duas vezes, ou mos em pé de igualdade para concorrer, em muitas 
seja, perta de quatrocentos dólares. áreas, com as chamadas economias emergentes da 

Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, todas as Ásia e muito na frente de todas as economias da 
noites - e aqui chamo a atenção do eminente Sena- América Latina, segundo avaliação do próprio Banco 
c!or Romeu Tuma - do alto da Ilha Porchat, em São Mundial. 
Vicente, os turistas e os que por lá passam ficam irn- Faço este relato porque recebi, do meu Estada, · 
pressionados com a infinidade de luzes acesas no documentos que estão a comprovar que o Estado do 
mar. São navios cargueiros à espera de vaga para Amazonas, pelas empresas sérias que ali se encon-
atracar e descarregar suas cargas. As difictúdades tram, tem dificuldades imensas para obter guias de 
de descarregamento têm causado enormes prejuí- importação. São documentos, Sr. Presidente, em 
zos ao País, aos exportadores e aos importadores, quatro folhas, que laço questão de incorporar a este 
pois o custo diário de um navio parado varia entre meu discurso para que fiquem constando dos Anais 
US$1 o e US$30 mil. O sistema portuário brasileira da Casa. 
tem, portento. destaque entre as mais graves defi
ciências de infra-estrutura no País. 

Na verdade, as exportações brasileiras só se 
manterão em total equilíbrio em relação às importa
ções no momento em que for alcançada a redução 
do chamado custo Brasil. 

Para que isso aconteça é preciso, portento, 
modernizar os portos, reduzir os impostos que re
caem sabre os produtos exportados e estabelecer 
melhorias no sistema de infra-estrutura de transpor
tes. Além disso, como já vimos, é preciso reduzir a 
taxa de juros e o custo de contratação de mão-de-

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o 
aparte a V. Exª-, eminente Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Bernardo Ca
bral, felicito V. Exª- pelo seu lÚcida pronunciamento, 
mostrando que apesar de V. Ex~ não ter formação 
de economista, apreende perfeitamente os proble
mas econõmicos do País. Realmente, é preocupante 
para todos nós sabermos que o Plano Real se segu
ra precariamente em duas âncoras, que são a carn-
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bial e. a monetária. Mas muitos políticos, Senador 
Bernardo Cabral, inclusive aqui, no Congresso; ain
da não entenderam que se apóia o Plano Real nes
tas duas âncora devido à falta da verdadeira âncora 
que deveria ser o seu sustentáculo, que é o ajuste 
estrutural profundo, que passa pelo ajuste fiscal com 
reforma tributária, com reforma previdenciária, com 
saneamento das finanças dos Estados e Municípios, 
enfim, do setor público, e passa pela redução do 
custo Brasil, ao qual V. Ex~ também se refere. So
mente depois que isto for feito, Senador Bernardo 
Cabral, é que o Governo poderá soltar as duas ân
coras: a cambial, soltando o câmbio, que hoje está 
defasado, com o real supervalorizado em relação ao 
dólar, em prejuízo das exportações; e a monetária, 
que é essa taxa de juros em níveis estratosféricos. 
Mas, infelizmente, o Governo não pode deixar de se 
segurar nestas duas âncoras, ou o Plano Real desa
ba. De forma que V. Exª tem toda razão. Também 
recebi o documento das classes empresariais do 
meu Estado, e segunda ou terça-feira vou reportar
me a ele. Parabéns pelo seu pronunciamento, com o 
qual estou inteiramente de acordo. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Eminente Se
nador Jefferson Péres, V. Ex~. que é professor titular 
da cadeira de Economia da nossa universidade, não 
só reforça como justifica, com a propriedade que lhe 
é peculiar, o roteiro deste meu pronunciamento. Não 
é possível que as pequenas e médias empresas -
ainda ontem tivemos aqui o V Congresso do Sebrae 
- possam estar à mercê de medidas que são cada 
vez mais proibitivas para a sua sobrevivência 

De modo que agradeço e incorporo a manifes
tação de V. Ex• a este pronunciamento. 

O Sr. Romeu Tuma- V. Ex" me concede um 
aparte? 

O Sr. Romero Jucá - Concede-me V. Ex•_um 
aparte, Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço com mui
to prazer o eminente Senador Romeu Tuma e, a sé
guir, o Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romeu Tuma - Senador Bernardo Ca
bral, cumprimento-o, mas creio que deveria também 
agradecê-lo por trazer· a esta Casa ó problema afliti
vo por que passa o porto de Santos. Recentemente, 
na Câmara Federal, a Deputada Teima de Souza 
formou uma frente parlamentar em defesa do porto 
de Santos. V. Ex• é um parlamentar antigo, já pas

' sou pela Câmara Federal, foi inclusive vice-líder da 
oposição, e acredito que sempre ouviu falar dos pro-

blemas e deficiências do porto de Santos. Houve 
embates difíceis, dos quais participou o então Sena
dor e hoje Governador de São Paulo, Mário Covas, 
e dos quais nós, como cidadãos paulistas, tomamos 
conhecimento pela imprensa. Em recente congresso 
sobre o custo Brasil - e V. Ex• traz alguns dados no 
seu importante pronunciamento -, vimos o quanto in
cide sobre o produto exportado o custo do transporte 
marítimo operacionalizado através do porto de San
tos. Há algumas coisas que nos afligem e às quais a 
reforma tributária tem de se ater. Por exemplo, a va
riação da cobrança do ICMS nas operações portuá
rias. Vimos hoje e, inclusive, ficou sob investigação 
o que ocorreu no porto de Vitória. A maioria dos im
portadores de São Paulo não usava mais o porto de 
Santos, porque tinha benefícios para pagar suas ta
xas, tinha reduções no porto de Vitória. Temos Para
naguá e temos o porto do Rio Grande do Sul, que 
hoje é muito usado pelo Paraguai, para o transporte 
-de passagerA, em trânsito, pelo território brasileiro -
de mercadorias, sem ser submetidas à fiscalização, 
e aí as aflições do seu Estado. Por isso, talvez, V. 
Ex•, com o coração amargurado, sempre venha a 
esta tribuna chamar a atenção para o fato de que 
Manaus é relegada a um segundo plano, tem cotas 
de importação, depois que os empresários esgota
ram, em tese, aquilo a que teriam direito. Quer dizer, 
muita gente foi pega de calça curta e no contrapé, 
praticamente tendo que paralisar a sua atividade 
econõmica Sei porque, se amazonense não sou, te
nho muito amor por aquela terra Estou com V. Ex". 
Que me perdoe o Senador Jefferson Péres, pois 
quase cometo a injúria de dizer que dava graças a 
Deus de V. Ex" não ser economista, porque talvez 
não tivesse a sensibilidade humanística que tem até 
nas exposições que _faz. Com todo o respeito aos 
economistas, mas quando eles trazem números, fi
camos loucos. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Eminente Se
nador Romeu Tuma, V. Ex" pode não ser amazo
nense, para se dizer familiarizado com os problemas 
da terra, mas a passagem pela Policia Federal deu
lhe o crédito de conhecer a abrangência dos proble
mas nacionais, sobretudo da minha terra, onde V. 
Ex• esteve por várias e reiteradas vezes, não só co
laborando com o povo amazonense, mas com este 
seu velho amigo. - -

De modo que agradeço o aparte e ouço o emi
nente Senador Romero Jucá, que é um dos repre
sentantes da nossa-região. 

O_ Sr. Romero J ucá - Senador Bernardo Ca
bral, eu gostaria também de agregar minha posição 
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ao discurso e às questões importantes levantadas 
por V. Exª nesta manhã e comentar sobre a ques
tão dos portos brasileiros. Comecei a minha vida 
profissional trabalhando como despachante num 
porto do Recife, portanto, conheço um pouco essa 
questão dos portos brasileiros. Infelizmente, pode
mos dizer que eles ainda não foram libertos no 
seu processo de modernização e de atuação.~ So
mos um País que deveria depender mais dos por
tos, mas o custo, a legislação e as questões cor
porativas ainda os tratam de forma atrasada Creio 
que as colocações de V. Ex~ são muito importan
tes, e é fundamental que o Congresso se volte no
vamente para a questão da legislação e da opera
ção dos portos brasileiros. Infelizmente, há algum 
tempo, não foi possível aprovar todos os avanços, 
porque certos setores defendiam as situações cor
porativistas. Mas entendo, por questões de alta de 
custo do Brasil, por questões da modemizáção e da 
integração internacionais, que é de fundamentai im
portãncia que tenhamos condição não só de reapa
relhar os portos, mas também de viabilizar o seu 
funcionamento de forma diferente da que ocorre 
hoje. Os portos brasileiros estão em crise. A Amazõ
nia depende de uma política de portos modernos. O 
Porto de Santos, Paranaguá e o que concerne à pro
blemática internacional de exportação e importação 
depende de uma mudança no seu funcionamento. 
Eu queria hipotecar essa posição e reforçar as colo
cações de V. Exª. Meus parabéns. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Quero agrade
cer a V. Ex". Senador Romero Jucá, pela forma 
como integra o meu discurso, uma vez que, conhe
cendo a matéria, à vista do seu próprio depoimento, 
nada há a acrescentar, senão agradecer. 

Com isso, Sr. Presidente, retomo o fio da mea
da do meu pronunciamento para chegar à conclu
são, quando dizia ainda há pouco que já estamos ~ 
em pé de igualdade para concorrer, em muitas 
áreas, com as chamadas economias emergentes da 
Ásia e muito na frente de todas as economias da 
América latina, segundo avaliação do próprio Banco 
Mundial. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, cabe ao Go
verno brasileiro cumprir a sua parte, ou seja, orga
nizar as políticas econõmicas e disciplinar a eco
nomia através de normas e regras que sejam jus
tas, duráveis e urgentes. As salvaguardas e a le
gislação antidumping estão aí justamente para 
corrigir as distorções, mas devem ser aplicadas de · 
maneira justa 

Nesse sentido, os pequenos e médios impor
tadores deveriam ser amparados e não sofrer tan
to em busca de guias, certificados de origem e 
mais uma quantidade de papéis que ficam emper
rados na vagarosa burocracia dos órgãos governa
mentais. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não são 
raras as vezes em que esses processos de solicita
ção de importação ficam engavetados até por mais 
de um ano, causando grandes prejuízos financeiros 
aos interessados. Tampouco são raros os casos em 
que a mercadoria trazida do exterior já não tem mais 
nenhum vaiar no mercado, em virtude do tempo que 
passou para receber a autorização de liberação. O 
documento ao qual ainda há pouco me referi, recebi
do da minha terra, demonstra, com absoluta segu
rança, o que acabo de dizer. 

Gostaria de concluir, finai mente, dizendo que o 
Governo ~o perderia nada em ser mais ágil na libe
ração desse!~" produtos que entram legalmente no 
País, adquiridos basicamente por pequenos e mé
dios comerciantes que pagam todas as taxas e ge
ram empregos em seus negócios. 

Não estamos aqui pregando a abertura indis
criminada dos portos brasileiros. O que deseja
mos é que haja um controle contra os excessos, 
mas o que é permitido pela legislação deveria re
ceber um tratamento mais rápido dos órgãos 
competentes. 

Agora mesmo, as televisões e os jornais estão 
noticiando que há uma greve na Ponte da Amizade, 
que liga o Brasil com a Ciudad dei Este, por onde se 
escoa o contrabando e que causa danos demais à 
economia brasileira Ainda, agora se nota que há 
uma espécie de imposição contra a medida que foi 
tomada pela Secretaria da Receita Federal na redu
ção das importações da Ciudad dei Este, Paraguai, 
para US$150. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, mais 
uma vez quero reiterar o meu protesto contra a for
ma pela qual estão tentando viabilizar, do lado de lá, 
o contrabando para o nosso lado. 

Rnalmente, quero hipotecar solidariedade aos 
pequenos e médios empresários da minha terra 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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São Paulo, 21 de agosto de 1995 
Circular gorai 

- Senhor Importador, 

Ref.: lmngrtacAg de Rringuçdos 

Temos conhecimento de que essa empresa está atuando na importaç!o de 
brinquédos e estamos tomando a liberdade de oferecer 9s informes necessários ·ao 
atendimento da Portaria n~ 47, do INMETRO, sobre a certificaçlo de brinqucdos,
obrigatória para todos os brinquedos nacionais e importados. 

Por favor não deixe para a última hora, procure o INMETRO, através de qualquer 
um dos dois OCCs • Organismos de Certificação Credenciados para brinq1•~os. 

Certos de sua atenção, subscrevemo-nos 

<G -z( ;tu 
Synésio &dsta da~ 
Instituto da Qua/idad. do Drinqu•do 
Orgrmismo de C ertijlçaç!Jo 
Credenciado pelo INMETRO 
sob n• OCP-006193, de 25106193 
teL (OiJ) 816-.id# 

f{DI. (OJJ) 2lJ·0226 

LlúzAifNdo Fllic4o BIIM«r 
Falt:llo Bau11r-lnstitulo da Quaitdadl 
Organismo de CertificaçtJo 
Credenciado pelo INMETRO 
sob tt• OCP-0003, 28101193 
te!. (Oll) 861·0833 
fax. {Oll) 861-0170 
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Para : S<:lnador Bemardo Cabral 
D<l : Osman :-iasser 

Absurdos Incontroláveis 

Prezado Senador e Amigo . 

\lao.O li ll/95 

O Fax que lhe remeti me toi mandado por um colega importador do Rio de Janeiro, que ja vem tentando 
Junto ao !NMETRO a legali~ de suas import:JÇões, até agora sem suceuo. Mas, antes disso. obuve 
informações de que havia sido colocado a nossa disposição a FUCAPI que funciona como uma espec1e d!õ! filial 
do !N~lEIR.O. em 'Manaus. no sentido de facilitar as importações para a lFM lqu• graça) Logo que soube 
dessa nondad~. mande1 uma moça (secretaria) <1 FVC .~I. La chegando falou com um cidadlo Sr. Rogerio. 
parece qu~ e o ch!õ!t~ por smal educado. que lh~ passou todas as tnfonnações solicitadas: 

1) Para importar brinquedos, e necessano o CER T!F!C ADO ""TEST REPOR T""(sem ma~ ores 
e:<pticações porque o Fa.""< que lhe mandei diz tudo). • 

2) Se não tiver o TEST REPORT, o importador mandara uma peça de cada produto ou tanuha para a 
l'UCAPl que proVldenctara tudo, naturalmente com alguma demora.· 

3)Estefs) brinquedos os importadores: perdem. porque os testes acabam com os mesmos. __ 
4) Após c Teste (mais ou menos 10 dias) eles me mandam uma autorização para que eu possa fazer 

mtnha GL1ADE ~!PORTAÇÃO. 
. 5) Al.im de toda essa burocracia. ·( e eu não conte! nem 5(1% ), você paga POR C . .lJ)A TESTE a 

importância de RS 250.00 luma parte para o r-"METRO ou FALC.4.0 BAL'ER ou S'0.'ES!C> BATISTA e outra 
para a Ft:CAPI acho). 

6) Depois de tudo feito, ao receber as mercadorias, você e obrigado • mandar confecclonar ettqu.otas 
para colocar nos brinquedos, para futuras fiscalizações. 

Ora, o importador mais abastado. compra um container do Oriente de um só modelo (familia), • as 
desp~sas. mesmo absurdas, não af~tarão tanto. a não ser para o consumidor, mas.. para o pequeno importador. 
aquele que não pode comprar direto. e vai ·ao Panama. lvliami, ::-iew York etc ... comprando de atacadistas. l<J 
dúzias de um 20 dúzias de outro. se ele for exigir do oxportador este CERTIFICADO eles dão uma BA.VA.\:-1 . 
viram as costas e nio mais te atendem porque não podem perder tempo com basteuas. 

:-.ao querendo mais tomar teu tempo, meu Amigo. concluo quo, trabalhar nesto País 
lamentavelmonto, ncou muito maio dtncll. principalmente para o medio e pequeno empresorio. 

Desculpe minha irritaç!o. 

Receba um fone abraço, extens1vo a sua t2nnlia. do .··\nngo e Irmão que sempre ~~~ com 
voce. 

(')~~ 
Obs I: O DECEX DEVOLVE TODA GUIA DE IMPORTAÇÃO QL'E NÃO TIVER A 

Atn"OR!Z.-'.Ç.Õ.O. 
úbs 2: ·""' mlormações acima, toram dadas pelo :Sr. Rogono da l't:CAP! 
Obs3: Esta e uma portaria de 1992 (se não me engano). n• 47 do INMETRO 
Obs 4: F oleio Bauer e Synesio Batista da Ceata sio Institutos de qualidade credenctados pelo 

INMETRO 
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·j/;Fz;:~ .. 
P i t t i b i m b ~~c~ 

. ~ 
Ru~ Visconde do P1rajá, 550 loja 214 ·Ipanema. Rio de Jane~ro. Brazil 

Te!: <.ss><21) 259-2211 Tei/Fax: (55)(21> 494-2393.a ... ~ ... /-.~. ·.·-.·. ~. _ .~·-
TO: PINGO DE GEN'J;E. f ttÇ ~ 
Attu.: Sr. OSMAN 

: .. 
FROM: PITTI BIMBO .·Date: 31/10/~5 

:. · E~;ou ll~e ~nviando neste f~x os:pro~edl~~;~s a ~e.:~ adotado; ~~r
você para poder obter o "CERTIFICADO DE PRODUTOS IMPORTADOS" . . . . . . 

Pnmeiro: · · 
-Guia de Imponaçao: Para ob~er a guia de importaçao de brinquedos;· 

ai~. qa.fatura pro-fonna é necessário um~ 'xerox.do. ~rtifi!;18dQ emitido por 
laboratório do. exterior. 'Este certificado só 13 aceito se for emitido de àcordci . 
com a norma EN-71 (parte 1,2,3) ou com a norma ASTM-F963. Junto com este 
certificado, apresentar ~.Decex. uma xerox. de teste mecânico-fisico,inflamilida-
de e toxilídade, .também feito no exterior, · · · 

'' ·... . . . 
-Após obter a gui11 de importação, juntar xerox dos seguintes documen· . . . . . 

tos: 
. Guia de importa9âo 
. Certificado emitido por laboratório do exterior 

. . Teste mecânico-tisico, intlamilidade e toxilidade feito em laboratório do 
exterior 

.Foto ou catálogo dos brinquedos 
Remeter toda esta documentação para: 
FALCÃO BAuER. 
Endereço: Rua Aquinos, 111 Água Branca 

S!o Paulo - SP cep: 05036-070 
A/C: Suzete Marques de Lima 
Tel: (011) 861-0833 

Se o brinquedo fizer algum tipo de som, enviar junto com os documentos 
uma amostra do brinquedo para teste de rufdo. 
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-Mande junto com esta documentação o nome da sua firma e o número 
do seu fax. 

-Após a chegada do material, eles te mandarão um fax com uma 
solicitação para você pree1tcher e devolver via fax. 

·Mais ou menos 2 dias após você devolver a solicitação eles te mandarão· 
outro fax com o orçamento que deve ser assinado por você e devolvido também· 
via fax. Após sua devolução eles darão um prazo de aproximadamente I O dias 
úteis para certificar seus brinquedos. 

Orçamento: R$ 112,00 por família 
R$ 56,00 por produto 
Tudo com pagamento antecipado 

. . Exemplo: se você tirar uma guia que tenha 300 bichinhos 
de pelúCia você vai pagar: 

R$ 112,00 por família- R$ 56,00 por produto 
-se esta guia fosse de 300 bichinhos de pelúcia 

sendo: • · 
30 ref. A, 30 ref. B, 30 ref. c: 30 ref. D até completai' 300 voce pagaria: 

· · RS 112,00 por famllia+ R$ 56,00 por produto (até 10 
referências do mesmo produto é cobrado apenas I produto). 

Atenção: A quantidade de mercadorias também não 
importa. 

E:;emplo: Se você tirar 1 guia para 1 ·moto de bnnquedo, 
você pagará I família + 1 produto ==RS 168,00 e se você tirar I guia para 1000 
mtos dé brinquedo você pagará também 1 família+ I produto =R$ 168,00 

Qaa: A família vale por 2 anos. Durante este periodo se você tirar outras 
guiasdo mesmo brinquedo você só pagará produto para incluir novas guias. 

Se houver teste de ruído: RS 18,00 para cada brinquedo + RS 
27,00(relat6rio) + ISS(5%) • (Pagamento 15 dias após entrega do relatório). 

O endereço da KIDS II é: 
KIDS II, Inc. 
1245 Old Alpharetta Road, Georgia 30302 
Tel: 001 • (404) 751..0442 Fax: 001 • (404) 751..0543 

Assim que tiver um tempo liwe, vou procurar atacadista de roupas e 
biquines infantis para você. 

Atencio ~/7 

ELNÓBREGA 
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Durante o discurso do Sr. Bernardo Muito bem! O Projeto Sivam é proposto, discu- , 
Cabral, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira tido e vê-se, de repente, envolvido em todos esses 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Er- questionamentos. 
nandes Amorim, 4• Secretário. Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não es-

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a'palavra ao nobre Senador Romero Jucá, 
por 20 minutos, por cessão do Senador Ademir An
drade. - · 

O SR. ROMERO JUCÁ (PPR-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre-. · 
sidente, Sr% e Srs. Senadores, vou falar hoje sobre 
uma questão que tenho vivido, em grande parte da 
minha vida, com sentimento e paixão. Por isso mes
mo, peço aos meus Colegas que, se me exceder, 
por favor me ajudem ou complementem o meu dis
curso. 

Quero tratar, Sr. Presidente, da questão da 
Amazônia, mais especificamente do assunto que 
palpitou esta semana - em relação ao discurso políti
ca, às interpretações da imprensa -, que é a atua
ção, a contratação e a instalação do Sivam. 

Tenho, ao longo da minha vida, através dos 
cargos que assumi -de Presidente da Funai, de Pre
sidente do Projeto Rondon e, posteriormente, de Go
vernador do Estado de Roraima -, palmilhado a 
Amazônia. Conheço um pouca o que é a Amazônia, 
tenho vivido os seus problemas e acompanhado 
também as questões da mídia quando Se referem a ela 

Ouvimos, durante anos, o discurso nacional de 
que era importante preservá-la, que era importante 
aluar naquela área e não deixar que fosse intema
cionanzada, enfim, que era importante que a Amazô
nia fosse tratada com respeito. Ouvimos acusações 
sobre desmatamento e queimadas ali ocorridos e di
versas opiniões foram emitidas sobre essa questão. 

O Governo brasileiro tem procurado, ao longo 
desses anos, contrapor-se a esse discurso de de
predação da Amazônia 

Durante o seu Governo, o ex-Presidente José 
Samey propôs o projeto Calha Norte, que começou 
a funcionar, a fazer obras, a aluar na região e a mo
nitorá-la, mas, infelizmente, ao término do Governo, 
o projeto caiu no esqUecimento e foi colocado à margem. 

Posteriormente, vemos a questão do Sivam. 
Começa-se a discutir o referido projeto. No meu en
tender, não se trata de um Projeto de Vigilância da 
Amazônia, mas de conhecimento da mesma; um 
projeto que precisa ser tratado como linha funda
mental para se conhecer, fiscalizar, investigar, pes
quisar, enfim, para se dar conhecimento ao Brasil do 
que é a Amazônia e qual o potencial que tem aquele 
Estado. -

tou aqui para defender a licitação do Projeto Sivam, 
nem a empresa contratada para o mesmo. Penso 
que o Senado foi sábio ao expandir essas comissõ
es e ao tratar a questão nos seus três aspectos. O 
aspecto sai · da _ área econõmica do financiamento 
para ser tratado também na Comissão de Defesa 

·.Nacional e Relações Exteriores, porque é importante 
discutir a estratégia. dos equipamentos e da tecnolo
gia de defesa que se vai ter na Sivam. 

· -.- O Projeto Sivam e esse contrato devem ser tra
tados também na Comissão de Fiscalização e Con
trole, porque há acusações de supertaturamento, de 
licitações irregulares, de labby etc. 

Creia que· o Senado foi sábio ao criar essa su
per Comissão, presidida pelo Senador Antonio Car
los Magalhães e relatada pelo Senador Ramez Te
bel, que, incluSive, é o Presidente da .CP I da Minera
ção. Não pretendo abordar o contrato da Raytheon, 
nem qualquer outro contrato de financiamento - a 
meu ver, essas questões devem ser revistas -; mas 
quero tratar, sim, de uma questão fundamental: não 
se pode, por conta da anulação do contrato da Rayt
heon, misturar alhos com bugalhos, desfazendo o 
Sivam ou o Sipam, ou ainda dar à questão do con
trole, da pesquisa e da exploração racional da Ama
zónia o_ tratamento que se lhes está- sendo dado. 
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que se 
revejam os contratos, mas que não se fale em aca
bar com o Sivam ou o Sipam .. 

O Sr. Sebastião Rocha - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

· O SR. ROMERO JUCÁ - Pois não. Ouço, com 
muita satisfação, o aparte de V. Exª, nobre Senador 
Sebastião Rocha · 

o Sr. Sebastião Rocha - Nobre Senador, 
cumprimento-o e parabenizo-o pelo equilíbrio com 
que V. Exª faz seu pronunciamento nesta manhã de 
sexta-feira. Daqui há alguns instantes, estarei tam
bém proferindo um discurso sobre o Sivam - não sei 
se conseguirei manter a diplomacia e o equilíbrio de 
V. Ex•. Neste aparte, pretendo fazer referência a 
uma matéria publicada na revista Istoé, aquela mes
ma revista que trouxe à tona as denúncias em tomo 
do Sivam. Essa reportagem é intitulada, se não me 
engano, ''Trapalhada Amazónica". Isso, de certa for
-ma, causou-me indignação. Como homem da Ama
zônia, como parlamentar do Estado da Amazônia, 
posso dizer que, nós, daquela região, não fizemos 
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nenhuma trapalhada A região, na verdade, está sob do de forma correta. O rombo do Banco Econõmico 
a mira da imprensa nacional e internacional, em de- é da ordem de R$4 bilhõ~es; o do Banco Nacional, de 
corrência do Projeto Sivam. Concordo plenamente· R$4 bilhões, totalizando R$8 bilhões. Isto equivale a 
com V. Exª: não devemos deixar que esses fatos v e- cinco Sivams, com um agravante: R$1,5 bilhão do 
nham a desarticular projetos de extrema importância Sivam representa investimento para a Amazônia, 
para a Amazônia, como o Calha Norte, a Transarna- R$8 bilhões estã::J saindo pelo ralo, nã:J se sabe por onde. 
zõnica e a Perimetral Norte, obras iniciadas e não O Correio Brazíliense de hoje traz: · 
concluídas na Região Amazônia. Que essas denún- Unibanco não deverá ter um centavo de prejufzo. 
cias não venham a inviabilizar um projeto importante A imprensa - não tenho dados concretos, mas 
para a Amazônia. Deve ficar claro - repito - que não reporto-me ao que li - traz um acordo do Banco Cen-
to mos nós, da Amazônia, que provocamos ou produ- trai com a direção do Banco Nacional, mediante o· 
zimos a trapalhada, a não ser que alguém individual- qual há dispensa de R$1 bilhão de ativos, de crédi-
mente o tenha feito. Mas, nós, moradores da Ama- tos podres. Sabe-se lá como se chegou a esse nú-
zônia, povos que vivem na Amazônia, não fizemos mero. 
nenhuma trapalhada! Temos assistido até agora às Outro dado: hoje está fechada a ponte da Ami-
trapal hadas em nível do Executivo, em relação às zade. Segundo dados fOrnecidos pela Receita Fede-
quais foram citados alguns parlamentares. Somos ral, com o fechamento da ponte da Amizade R$1 bi-
favoráveis ao· Sivam e queremos que sejam apura- lhão por mês deve deixar de ser oontrabandeado. 
das as irregularidades que estão sendo denuncia- Ou seja, um Sivam por mês é contrabandeado na 
das. Muito obrigado, Senador Romero Jucá · ponte da Amizade. No entanto, não grampearam te-

O SR. ROMERO JUCÁ - Senador Sebastião lefones de barfqueiros. de dirigentes do Banco Cen-
Rocha, a Amazônia é vítima nessa questão, e, como trai, de quem faz contrabando na ponte da Amizade. 
bem disse V. Exª, não estamos envolvidos nessas - o Governo sabe de quem se trata. Eatamos · assis-
trapalhadas. Na realidade, nossa região tem sido ob- lindo a toda essa celeuma em tomo de um projeto 
jeto da atuação e da atenção do País durante esse que é de fundamental importância para a Região 
período. Amazônica, para o País e para a integridade do·terri-

lnclusive, quero demonatrar, Senador Sebas- tório nacional. A quem interessa isso? 
tião Rocha, que é muito fácil falar de Amazônia; no o sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Exª um 
entanto, as pessoas não conhecem seus problemas.· aparte? 
É muito fácil acusar sem ter oonsciência do que rep- 0 SR. ROMERO JUCÁ _ Ouço, com muiia sa-
resentariam o Sivam e o Sipam para a nossa região. tisfação, o aparte do nobre Senador Romeu T uma 
A Amazônia é longínqua para que as obras do Go-
verno aconteçam, mas é próxima para receber as· ~O Sr. Romeu Tuma- Agradeço a v_ Ex• pela 
acusações irracionais, como essas que têm sido oportunidade do aparte. Senador Romero Jucá, V. ~ 
abordadas pela imprensa Ex' tem razão. O Sivam não é um projeto isolado; há 

Antes de oonceder o aparte aos Senadores o Sipam, que é a parte material. Senti-me homena-
Bemardo Cabral e Romeu Tuma, vou abordar algu- geado quando fui levado a Vice-Presidente da Co-
mas outras queatões sobre o oontrato e sobre o in- missão Especial do Calha Norte. O então Ministro 
vestimento que representa o Sivam na Amazônia Bernardo Cabral sabe oomo ajudamos e como pro-

Peço a atenção dos Srs. Senadores. Eatamos curamos desenvolver o Projeto Calha Norte. Sena-
discutindo um investimento de US$1,5 bilhão para a dor Romero Jucá, senti profunda tristeza, quando da 
maior região do País, investimento que lhe permitirá última viagem que fiz a Manaus. Explico. Conver-
ser analisada, integrada, pesquisada, acompanhada. sande com um comandante militar da área e com o 
o projeto permitirá ainda 0 combate às drogas, ao brigadeiro responsável pelo oomando aéreo da re-
contrabando e sobretudo 0 respeilo à proteção eoo- gião, soube que a Gomara não tem dinheiro para 
lógica. manutenção das pistas de pouso que atingem os pe

Muito bem. Esse investimento do Brasil, finan
ciado em nível de juros internacionais, é de US$1,5 
bilhão. 

Trago dados, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, para efeito de comparação e para que se ob
serve como o tema Amazônia não está sendo trata-

lotões de fronteiras que dão a ocupação física. Ain
da o agravante: as comunidades indígenas daquela 
região socorrem-se dos pelotões de fronteira Por
tanto, a instituição Exército Brasileiro é a que dá me
lhor assistência e a que com mais carinho trata as 
comunidades indígenas da região, que começam a 
ficar isoladas. O Projeto Calha Norte tem o aspecto 
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maravilhoso de desenvolver os municípios da região Aliás, V. Exª é um dos responsáveis pelo esforço 
onde será instalado. Participei de várias reuniões in- brasileiro para manter a Amazônia incólume dessa 
temacionais, nobre Senador, sobre o problema do atuação mais forte do narcotráfico, que, inclusive, 
crime organizado. Uma das grandes interrogações combatemos juntos, V. Exª, na direção da Superin-
era a facilidade com que o crime, principalmente do tendência da Polícia Federal, e eu, na Presidência 
tráfico de drogas, passava através da Região Ama- da Funai, combatendo a plantação e a atuação de 
zõnica Estive na última operação realizada na Bolí- narcotraficantes em áreas indígenas, que utilizavam 
via pelas forças especiais daquele país, com apoio as próprias comunidades indígenas para esse fim. 
de forças militares dos Estados Unidos e aviões ra- Então, na hora que tivermos os dados ambientais, 
dares da Receita Federal americana~ Mantiveram vi- os da proteção ambiental, os da exploração mineral 
gilãncia por quase todo o corredor de saída das racional, os da exploração e contrabando de madei-
aeronaves que transportavam drogas, mas havia um ra, quando tivennos conhecimento e condição de 
ponto negro: a Região Amazõnica, onde os radares operar, com responsabilidade, a Amazônia e suas ri-
não podiam alcançar, até porque não era permitido quezas, evaporar-se-à qualquer tipo de discurso de 
invadir o espaço aéreo brasileiro. Por essas razões, internacionalização da Amazônia Pergunto: R$1 ,5 
o Sivam sempre foi um sonho das autoridades res- bilhão ou R$2 bilhões é o preço para se ter a Ama-
pensáveis pela segurança e manutenção da integri- zônia incólume? t: muito? São dois meses de con-
dade do território brasileiro. Sempre estaremos con- trabando do Paraguai na Ponte da Amizade, ou um 
vivendo com o risco de tomarem a Amazônia um ter- quarto do "buraco" dos bancos Nacional e Econômi-
ritório internacional. E, na hora em que se fixarem, co. Isso é muito para a Amazônia? 
através do Sivam, a vigilância e o levantamento eco- o Sr. Bérnardo Cabral - Permite V. Ex• um 
nômico da região e a preservação ecológica, tran- aparte? 
qüilamente, ninguém mais dará nem um palpite se- 0 SR. ROMERO JUCÁ _ Ouço, com muno pra-
quer a respeito do assunto. Grave é-o problema das zer, 0 aparte do Senador Bernardo Cabral. 
fraudes bancárias, que estão levando o País a uma 
sttuação bastante desagradável. São bilhões de O Sr. Bernardo Cabral - Senador Romero 
reais - falo em real e não em dólar, porque 0 dólar Jucá, a linha central do discurso de V. Exª não há 
vale menos, de acordo com o que disse a Senador como dela discordar. V. Exª defende a instituição, 
Jefferson Péres. como todos que compõem a Bancada daquela área, 

O Sr. Jefferson Péres - V ai e menos artificial-
mente. 

O Sr. Romeu Tuma- t: o que eu digo. Lembro
me de que o PT tomou a iniciativa, nesta Casa, de 
propor uma CP! a respeito das fraudes bancárias. 
Tomei a iniciativa, inclusive comunicando ao Líder 
do Governo que iria--iillerpelar o Ministro sobre as 
providências de ordem policial contra o que, em 
tese, havia de crime, e a imprensa produziu vasto 
material a esse respeito. Fiquei muito triste quando 
recebi, a menos de uma semana, d<>Pois de quaren
ta dias, a resposta do Ministro da Justiça, dizendo 
que a polícia nada fez porque não foi motivada pelo 
Ministério Público. Quando se sabe que é um crime 
de ação pública, a autoridade policial pode e deve, 
per portaria, investigar e solicitar as informações que 
deseja do Banco Central e de outros órgãos e, tal
vez, pedir ao juiz competente autorização para 
"grampear" o telefone dos fraudadores de bancos, 
que tanto prejuízo têm dado ao Brasil. Cumprimento 
V. Exª por ter trazido este importante assllllo à tribuna 

O SR. ROMERO JUCÁ - Senador Romeu 
Tuma, V. Ex• conhece bem a questão da Amazônia 

de uma coisa chamada Projeto Sivam - o Senado 
todo, já agora com o ai>oio tan ibém da Bancada do 
Rio Grande do Sul, liderada pelo Senador Pedr~ Si
mon; São Paulo, idem. Ora, o que é que condena
mos? São as nuvens, as manobras nelbulosas que · 
estão por trás do Projeto Sivam. Ele é indispensável 
para a nossa região? Sem dúvida alguma. No entan
to, essa indispensabilidade tende a excluir a deso
nestidade que querem fazer às custas do Projeto Si
vam. V. Exª tem absoluta razão quando declara que 
sempre que se trata daquela área, alguém vem para 
torpedear. Pois quero recuar um pouco mais no tem
po - nessa época V. Ex• deveria ser muno moço. Em 
1967, quando era Deputado Federal, tentou-se criar 
- entre 67 e 68 - uma instituição chamada "Lago 
Amazônico", através de um órgão nominado Hudson 
lnstitute. Era a: velha história de renovar a Hiléia 
Amazônica, que Arthur Bernardes cons<>guiu impe
dir. E a denúncia que fiz, então D<>Putado Federal, 
pedindo uma Comissão Parlamentar de Inquérito, 
acabou custando-me o mandato e os meus dez 
anos de direitos políticos. Fui cassado. A denúncia 
ficou nos Anais da Casa Nós conseguimos impedir 
essa história do 'Lago Amazônico". Agora vem o Si-
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vam, Projeto da maior necessidade, conforme V. Ex• 
relata e todos proclamamos, e não há como deixar 
de reconhecer que há alguma coisa poderosa por 
trás disso para impedi-lo. Impedir o quê? Que se lo
calize o contrabando? Que os aeroportos clandesti
nos sejam devidamente identificados? O Senador 
Romeu Tuma e eu, quando estivemos no Ministério 
da Justiça, tivemos conhecimento de coisas terrí
veis, só que eram absolutamente confidenciais, tan
to que S. EX• quanto eu não tivemos forças para im
pedir. Mas, pelo menos, reduzimos o que outras fac
ções queriam. Agora V. Ex! traz à tona, e esta gran
de realidade - como já disse o .Senador Jefferson 
Péres -: quem está por trás disso? A quem aproveita 
torpedear o Projeto Sivam? V. Ex• esteja certo da 
minha solidariedade, sobretudo, porque estão que
rendo ·violar .as reservas indígenas. cujo. posto, na 
Fúnru;v. Ex'-foi o chefe,. . . 

O SR. ROMERO.JUCÁ- Agradeço o aparte de 
V. Ex•, Senador Bernardo Cabral,- e -o ·brilhantismo _ . 
de suas colocações. Sem dúvida nenhuma, essa. é a 
questão. · · · _ . 

Quero novamente aqui reafirmar o que disSe 
no início do meu discurso: não· estou defendendo 
contrato de ninguém, pelo contrário. Penso que o 
contrato tem que ser anulado e esse processo tem 
que ser novamente discutido na Comissão correta. 
O Senado acertou na comissão técnica para discutir 
se o sistema deve ser de radar positivO, da estratos
fera, da ionosfera, enfim, que tipo de tecnologia se 
deve ter na questão do Projeto Sivam. Acredito não 
ser a Comissão de Economia; esta tem que analisar 
os aspectos ·do financiamento internacional. Quem 
tem que analisar a questão da tecnologia, do pro
cesso de defesa, é a Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. Penso que nisso o Senado 
foi corretissimo. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Exª um 
outro aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ - OuÇo novamente o 
Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - Se
nador Romero Jucá, advirto--<J que o tempo de V. Ex• 
está esgotado. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço
lhe um pouco mais de tolerância 

O Sr. Romeu Tuma- Senador Romero Jucá, 
no dia 2 de março deste ano encaminhei à Presidên
cia desta Casa um requerimento no sentido de que a 
discussão da estratégia e da aplicação do Projeto 
Sivam estivesse cor.centrada na Comissão de Rela-

i ções Exteriores e Defesa Nacional. Encaminhada à-

Comissão, a indicação foi distribuída e até hoje não 
houve o relatório para decisão. 

O SR. ROMERO JUCA -Agradeço a V. Ex• a 
informação. 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer, 
novamente, que não estou defendendo o contrato. 
Acho que o contrato deve ser revisto. A Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional deve ser 
revista. A Comissão de Fiscalização e Controle do 
Senado deve investigar se houve lobby, se houve 
trambicagem e quem fez deve pagar. Agora, não me 
venham falar, por conta de irregularidades menores, 
que são maiores devido ao valor, mas menores na 
atuação, em acabar com um projeto que dá conheci- . 
manto e leva o desenvolvimento para a Amazônia! 
Que mudem até o nome do projeto .. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Concedo. um breve. 
aparte ao Senador Pedro Simon. . 

O SR. ~ESIDENTE (Emandes Amorim) --Se
nador Romero Jucá, o tempo de V. Exª já está eSgo
tado. Há ainda outros oradores inscritos. 

O SR. ROMERO JUCA - Sr. Presidente, a 
questão é muito séria e eu pediria cinco minutos a 
mais de tolerância. ... 

O Sr. Pedro Simon - Estou disposto a assinar, 
vamos fazer um abaixo-assinado agora, aqui no Se
nado, e tenho a certeza de que os 81 Srs. Senado
res se comprometem com o Projeto Sivam O que 
queremos é analisar isso daí. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Devagar com o an
dor. Perdão. 

O Sr. Pedro Simon - Bom, o PT a gente nunca· 
sabe. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Não, o PT a gente 
sabe. 

O Sr. Pedro Simon- Mas a maioria da Casa 
se compromete com um projeto de defesa da 
Amazônia. Eu me comprometo. Agora, não tem 
nada que ver com esse projeto que está aí, e va
mos analisá-lo. 

O SR. ROMERO JUCÁ c Isso que o Senador 
Pedro Simon colocou era justamente o que eu iria 
dizer. Que troquem de nome o projeto, que o refor
mulem, mas que tenhamos o Siam - Projeto de Inte
gração da Amazônia; o Sidam - Projeto de Desen
volvimento da Amazônia, ou qualquer projeto, mas 
devemos ter como prioridade nacional um projeto 
para conhecer, detalhar, proteger, desenvolver e tra
tar com responsabilidade a Amazônia. E5sa é uma 
questão fundamental para o País hoje. 
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O Sr. Eduardo Suplicy - Perm~e-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Ouço, para concluir, 
o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim. Fa
zendo soaf a campainha.) - Nobre Senador Romero 
Jucã, o tempo de V. Exª estã esgotado. Hã mu~s 
oradores inscritos. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Respeitando a pala
vra do nobre Senador Romero Jucá, representante 
do Amazonas, quero dizer que considero importante 
observar a melhor forma de desenvolver e proteger 
esse Estado. Questiono - tenho questionado e, por 
isso, votei contra - diversos aspectos do Projeto Si
vam. E. no que diz respeito à decisão de se consti
tuir três comissões para realizar o trabalho, quero 
extemar uma preocupação: é preciso que esta co
missão não se delongue muito. E, na minha opinião, 
ela jã estã se delongando, pois poderia ter se reuni
do ontem para dar início aos trabalhos. Na Câmara 
dos Deputados, como não quiseram constituir CP I, a 
Comissão de Fiscalização já avançou e marcou de
poimentos para a próxima semana Mas, no Senado 
Federal, devida a tantas ponderações, estamos atra
sando o trabalho. Alerto V. Ex% para esta questão. 
Criou-se uma supercomissão e, diante disso;vamos 
ter que fazer reuniões no plenário. Três comissões 
do Senado envolvem quase todos os Senadores, ti
tulares ou suplentes. Faço aqui o meu alerta: ou 
esta comissão começa a funcionar de pronto ou a 
Câmara fará um trabalho rápido e nós ficaremos na 
esteira do trabalha. 

O SR. ROMERO JUCÁ -Senador Eduardo Su
plicy, agradeço o aparte de V. Ex•. Tenho consciên
cia de que, com essa revisão e rediscussão do pro
jeto, V. Exª vai poder contribuir, inclusive, para for
mular mudanças e melhorar essa proposta. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores. quero 
agradecer reafirmando novamente que queremos re
ver tudo. Não vamos aceitar a extinção de t.m proje
to que visa o desenvolvimento, o conhecimento e a 
integração da Amazônia 

Mui!() obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Ro
cha, por 20 minutos. 

O SR. SEBASTl.40 ROCHA (PDT-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, por motivo de 
interesse parlamentar e; do meu Estado, vou me au
sentar do Senado durante a próxima semana e parte 
da semana seguinte. 

Mas, nesta oportunidade, posso dizer que viajo 
tranqüilo porque percebi - na opinião que ouvi dos 
meus colegas da Amazônia, consubstanciada com 
as palavras dos Senadores Pedro Simon, Romeu 
Tuma e Eduardo Suplicy, inclusive- e entendi perfei
tamente os seus posicionamentos. E, por isso, tenho 
certeza de que serã dada a perfeita condução que 
esse caso requer, porque sei que, sobretudo os Par
lamentares da Amazônia, estão extremamente preo
cupados com essa s~ação e vão tomar uma posi
ção que esclareça e é:onvença a Nação de que o Si
vam é necessário e de que as irregularidades devem 
ser apuradas; e, se houver responsãveis, que sejam 
punidos. 

No começo do meu discurso - que deve cami
nhar em outra direção, apesar de tratar do mesmo 
assunto -. queria sugerir aos Senadores Bernardo 
Cabral, Jefferson Péres, Romero Jucá e aos demais 
Senadores da Amazônia que não se encontram aqui 
presentes, que se reúnam com o Presidente da Re
pública para eStabelecer um documento. Espero que 
S. Ex% conversem sinceramente com o Presidente, 
dizendo que queremos um sistema de proteção e vi
gnãncia para a Amazônia, mas que também quere
mos apuradas Iodas as denúncias que surgiram, 
embora isso venha a retardar o processa de instala
ção desse sistema extremamente necessãria, im
prescindível para a Amazônia. Mas que ele seja feito 
sob a segurança de idoneidade. 

Isso é o que tenho defendido desde o discursa 
que fiz nesta Casa no dia 11 de abril. É preciso ga
rantir o certificado de idoneidade tanto ao projeto Si
vam, quanto às autoridades governamentais e, so
bretudo, ao Presidente Fernando Henrique Cardoso; 
que até agora tem-se colocado à margem das de
núncias, tem-se colocado acima dos questionamen
tos e tem, continuadamente defendido a implantação 
do Sivam com essa empresa altamente suspeita, a 
Raytheon. Sua Excelência deve ser o primeiro a mu
dar de posicionamento. 

Esta é a reivindicação que trago, hoje, a esta 
Casa e ao Presidente da República: que reveja o 
seu posicionamento a respeito do contrato, do pro
cesso licitatória que houve e que não coloque de for
ma alguma em segundo plano as denúncias de irre
gularidades. 

T odes somos unânimes em afirmar a necessi
dade do Sivam, mas também somos unânimes, pra
ticamente, em requerer que as denúncias sejam 
apuradas. -

O Presidente não pode deixar de ouvir esta 
Casa, sob pena de sofrer um extremo desgaste, que 
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já está acontecendo em praticamente todo o nosso ,locado sob suspeição pelo eminente Senador Ra-
Pais. meu Tuma 

Oritem fiz telefonemas para o Amapá, para Be- , Tenho na pessoa do Sr. Ministro da Justiça -, 
lém do Pará, e também para amigos em São Paulo, com quem não convivo pessoalmente, mas dispo-
para tratar de diversos assuntos, mas a primeira per- nho das melhores informações a respeiro de S. Ex• -
gunta que me faziam era com relação ao Sivam. Di- um homem leal, um homem probo e competente, 
ziam que a imprensa só fala sobre esse assunto e que está cuidando do que lhe compete à frente de 
procuravam saber que "bandalheira" é essa- descul- sua Pasta. Retiro também o ex-Ministro da Aeronáu-
pe-me a expressão, Sr. Presidente - que está por tica, Sr. Mauro José Miranda Gandra, a quem demí-
trás do Sivam; que "maracutaia" é essa que envolve tiu. Mas seria o Sr. Júlio César Santos o "corvo"? 
todo esse projeto. Toda a Nação está preocupada É preciso que o Presidente use de muita caule-
com essa questão, e o Presidente da República pre- la quando for se referir à Oposição neste País. Nós, 
cisa dar atenção a isso. . realmente, estamos cansados de ser acusados pelo 

Mas o meu discurso, Sr. Presidente, Sr'$ e que não temos responsabilidade. Não somos res-
Srs. Senadores, refere-se, sobretudo, aos últimos pensáveis pelo Sivam. Eu, por exemplo, e muitos 
pronunciamentos do Presidente da República Faço Srs.. Senadores, sobretudo os do Estado da Amazô-
referência particular às palavras de Sua EXcelência nia, nem estávamos aqui em 1994, quando foi vota-
quando, na quarta-feira. se referiu ao "espíriro de do esse projeto. Então, não somos responsáveis pe-
corvo" que ameaça a Nação. Quero perguntar a Sua las "maracutaias"; somos responsáveis, sim, por 
ExCelência quem são os "corvos" e onde eles se en- aceitar as denúncias que a imprensa publicou, pro-
contram. Se se referiu a nós da Oposição, penso vocadas pela F"olícia Federal a mando de um juiz. 
que merecemos mais respeiro do Presidente da Re- o Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex• um 
pública Se Sua Excelência incluiu a Oposição nesta aparte? 
expressão, o Presidente também precisa pedir des- o SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o 
culpas a nós e à Nação. . aparte, com satisfação, ao eminente Senador Ro-

A Oposição tem tratado o Presidente da Repú- meu T uma. Espero que V. Ex• tenha entendido o 
blica, nesta Casa e na imprensa nacional, com o meu ponto de vista. Entendo perfeitamente a sua 
maior respeito possível e com a dignidade que Sua preocupação e concordo com V. Ex• no sentido de 
Excelência merece. No entanro, não tem merecido o que é muito grave grampear-se telefone, sobretudo 
mesmo tratamento. Há um cerro tempo, fomos trata- se do Palácio do Planalto. Penso que V. Ex' tem 
dos de "Esquerda burra". toda a razão quando diz que tal faro transmite inse-

0 Presidente veio à imprensa tratando as gurança ao Presidente e à Nação. Contudo, coloco 
questões importantes do Pafs de forma emocional, fora de suspeição o Ministro da Justiça Nelson Jo- . 
perianto, obrigo-me a tratar no mesmo sentido, abor- bim. Essa a referência que faço. 
dando aspectos sentimentais da política nacional, o Sr. Romeu Tuma - Gostaria de esclarecer 
porque foi um Presidente quem puxou essa questão. sobre 0 ocorrido. Penso que V. Exª coloca o Ministro 
Então, não há "corvos" na Oposição, que, por sinal, Nelson Jobim fora de suspeição quanro ao faro de 
está fora dessa questão, ainda não penetrou no âm- ter grampeado ou mandado grampear o telefone. 
bito da discussão nem na busca das irregularidades. Coloquei - insisto na explicação - que S. Ex' está em 
A Oposição só vai conseguifinfluenciar no processo um elenco de suspeição daqueles que têm a respon-
quando for instalada a Comissão Parlamentar de ln- sabilidade de comunicar ao Presidente da Repúbli-
quérito que- não tenho dúvida alguma- é inevitável. ca. o Ministro Nelson Jobim deixou de fazê-lo. Na 

Assinei, ontem, o Requerimento que pede a cronologia dos fatos, houve um hiaro muiro grande 
instalação da CPI Mista do Congresso Nacional. entre o conhecimenro de S. Exi'- e o do Presidente 
Não tenho a menor dúvida de que ela será instalada Fernando Henrique Cardoso. lssõ foi feito por inter-
e, aí, a Oposição vai aluar. médio do Presidente do Incra, Sr. Francisco Grazia-

Até agora a crise é doméstica e está principal- no. Porianro, mantenho a suspeita até que S. Ex• 
mente lá no Palácio do Planalto. Se há •corvos", 0 esclareça ao Presidente da República todos os fatos 
Presidente que os domestique. E quem seriam os ocorridos com relação ao grampeamenro do telefone. 
"corvos"? O Sr. Francisco Graziano, o Sr. Vicente O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o 
Chelotti, da Polícia Federal? Excluo desta condição aparte de V. Ex•. Senador Romeu Tuma, merecedor 
o Ministro Nelson Jobim que, de certa forma, foi co- de um respeito especial da minha pessoa Insisto. 
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em esclarecer apenas que não coloco sob suspei
ção que o Presidente tenha se referido também ao 
Ministro Nelson Jobim como um dos "corvos". Trata
se de uma crise doméstica Se o Presidente citou a 
palavra "corvos" o fez referindo-se aos seus asses
sores. 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço V. ~ 
com prazer. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Sebastião 
Rocha, V. Exª talvez esteja se ofendendo à toa. Se o 
Presidente pensava no falecido Carlos Lacerda, 
quando se referiu aos "corvos", Sua Excelência es
taria até elogiando a Oposição, porque se tratava de 
um "corvo" honrado e brilhante. Mas se o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso se referia a "corvos" 
desonrados e medíocres, talvez não estivesse pen
sando exatamente na Oposição, mas em outros seg
mentos políticos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA -Agradeço a con
tribuição de V. ~-Quero dizer que o Presidente ci
tou também a palavra carniça. Jã me referi a isso 
aqui. Se hã carniça, o Sivam fede, estã em estado 
de putrefação hã muito tempo devido a essas irregu
laridades que estão sendo atestadas com relação ao 
processo de licitação e ao contrato com a Raytheon. 
Portanto, não pela sua necessidade e emergência 
de implantação, mas pelo aspecto licitatório e de 
contrato, a meu ver o Sivam jã deveria ter sido en
terrado, pois, jã é defunto hã muito tempo. Essa a 
convicção que tenho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, 
nos últimos dias, a imprensa trouxe à tona dois es
cândalos: o do grampo telefõnico, jã muto bem 
abordado pelo eminente Senador Romeu Tuma e 
por outros, nesta Casa, tanto no Senado quanto na 
imprensa Todos devemos contestar o grampo, so
bretudo se o Juiz usou de mã-fé ao solicitar a inves
tigação. Se ela tivesse sido solicitada para investigar 
trãfico de influência, com a autorização do Juiz, da 
Polícia Federal, do Ministro da Justiça, Nelson Jo
bim, a meu ver, estaria até correto. Todavia, ao ale
gar suspeita de trãfico de drogas a solicitaram para 
investigar tráfico de influência, sem conhecimento do 
Superintendente da Polícia Federal e do Ministro da 
Justiça, no caso, hã realmente grande equívoco e 
deve haver preocupação por parte do Presidente da 
República e do Senado da República 

o outro escândalo é com -relação às denún
cias. Parece que não hã mais dúvidas, nesta Casa, 
de que serão apuradas. Para isso, faz-se necessãrio 

a contribuição do Presidente da República. Sua Ex
celência ainda não disse uma palavra favorável à 
apuração das denúncias. Tem dito apenas que não 
hã fatos concretos para que elas sejam apuradas. 
Como Líder desta Nação, Sua Excelência precisa 
ser o primeiro a chamar a imprensa, reunir seus as· 
sessores, os líderes do Senado e exigir que sejam 
apuradas tais denúncias, colocando-se favorável à 
constituição da CPI. Sem dúvida, ela poderá vir a 
ser o mecanismo para garantia da idoneidade do 
processo, inclusive da Raytheon e dos integrantes 
do seu próprio Governo. Portanto, faz-se necessãrio 
o apoio do Presidente da República no sentido de 
esclarecer esta questão. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V. E# um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o 
aparte, com prazer, ao Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Sinton - V. E# estã abordando 
um momento muito infeliz e significativo. Na minha 
opinião, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que todos conhecemos, não foi feliz ao falar em 
"corvo e carniça." Essa não é a linguagem dó Presi
dente da República que conhecemos. O sociólogo, o 
homem público, o intelectual, o grande estadista 
Fernando Henrique Cardoso, admirado no mundo in
teiro, não é o homem que fala em "carniça", que fala 
em "corvo. • Entendo que Sua Excelência deve estar 
tenso, talvez, irritado. Quem de nós poderã atirar a 
primeira pedra? Foi um momento infeliz que, tenho 
certeza, na oportunidade, Sua Excelência irã recon
siderã-lo. V. Ex~ disse que o Presidente da Repúbli
ca não disse uma palavra favorável à apuração das 
denúncias. Quanto a esse aspecto, não concordo· 
com V. Exª. O Presidente Fernando Henrique Cardo
so fez a parte dele. Reuniu os Líderes- três deles 
estavam no seu gabinete - a imprensa falou, e os u: 
deres comunicaram que, segundo o Presidente da 
República, cabe ao Senado Federal fazer as investi
gações às quais acatarã. Portanto, o problema é 

. nosso. Se vamos criar CPI, o problema é do Sena
do. O Presidente da República poderã dizer sim ou 
não, mas cada Senador deverã ou não assinar a ins
talação da CPI. Se vão apurar por meio de CPI ou 
de comissão, seja lã o que for, a responsabilidade é 
do Senado Federal. Quando o Presidente da Repú
blica entrega essa responsabilidade para o Senado 
Federal, resolvendo acatar o que o Congresso Na
cional decidir, a meu ver, Sua Excelência fez o que 

- deveria ter sido feito. A responsabilidade - perdoe
me, mas falo com toda a sinceridade - é nossa, por
que com toda a confusão que estã aí, se Sua Exce
lência nomeasse uma comissão, fizesse isso ou 
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aquilo, qualquer ação do Presidente da República O Sr. Geraldo Melo - Eu também li na impren-
saria interpre1ada negativamente por parte da socie- sa e owi o meu nome citado. 
dade. Por1anto, acato a decisão do Presidente da Eu gostaria de agradecer ao eminente Senador 
República. A minha posição é rrn.ito clara Sou favo- Pedro Simon, pelo que acaba de dizer a respeito do 
rável à realização de um projeto de defesa, de ga- seu colega e velho amigo. E dizer, também, que a 
rantia da Amazônia, mas não este que aí está, para minha maior lealdade é e será ao meu País. Apenas 
usar a expressão do Senador Antonio Carlos Maga- espero, e tenho absoluta certeza de que poderei ser 
lhães, publicada na imprensa, absolutamente supe- leal ao meu País, sem ser desleal ao Presidente 
rado. Há que zerar e começar tudo novamente. Fernanda Henrique Cardoso. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Senador Pedro O SR. SEBASTIÃO ROCHA -V. Ex~. Senador 
Simon, sou admirador especial de V. Ex"-, por isso, Geraldo Melo, concorda plenamente com o teor do 
acato sempre as suas ponderações. Entretanto, lei- meu discurso, pois o que estou cobrando ao Presi-
mo em passar a minha concepção do que é gover- dente da República é que peça aos Senadores para 
no. A meu ver, o Governo está presente não só no apurarem, em profundidade, a questão, e dessa for-
Palácio do Planalto corno 1ambém aqui dentro. Daí ma estará sendo leal ao Presidente, porque se V. 
por que quando o governo não deseja, não quer, os Ex"- deseja apurar as irregularidades que estão por 
seus Líderes - maioria nesta Casa - acabarão aten- detrás do Sivam e quer ser leal ao Presidente, só 
dendo aos anseios, aos pedidos do Presidente da poderá sê-lo quando Sua Excelência der plena liber-
República. dade e independência de fato. 

O SR. Pedro Simon - Agora V. Ex"- está colo- Aguardo com muita expectativa o momento em 
cando bem. De qualquer maneira, é o Senador que que esse Seriado valará independente do Poder 
vai decidir, porque tem independência e autonomia Executivo, porque até agora não aconteceu ·nesta 
O Presidente da República disse publicamente que Casa Estou ansioso aguardando esse momento. E 
tal decisão cabe ao Congresso. Concordo com V. que o Senado possa dizer: "Presidente, acalme-se 
Ex" em que os Senadores do Governo podem agir agora; fique fora dessa questão, pois nós, Senado-
desta ou daquela maneira. Não é pressão; aqui, eles res, decidiremos. Vamos decidir com respeito e com 
têm independência. Dwido que o ilustre Senador a lealdade que ternos para com V. Exª , mss vamos 
pelo Rio Grande do Norte, que dizem será um dos decidir, ..• 
Relatores, sofrerá qualquer tipo de pressão. Eu o Co- O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Se-
nheço. A decisão e a responsabilidade têm que ser nadar Sebastião Rocha, seu tempo está esgotado. 
nossa _ _ _ O SR. SEBASTIÃO ROCHA - ... owindo-o e 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Eu não estou levando em consideração as ponderações de V. Ex"-, 
colocando em dúvida, Senador Pedro Simon, a inde- mas vamos agir com a independência que o manda-. 
pendência dos Senadores, tampouco a lealdade ao to nos assegura e que a Nação deseja". 
Presidente. Da mesma forma que são inde- O SR. Geraldo Melo- Perrn~e V. Exª um aparte? 
pendentes, são leais ao Presidente. Por isso, aca- o SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo um 
bam procedendo da maneira que o Presidente aparte, para encerrar. sr. Presidente. com a tolerãn-
pede. Então, se não há um pedido do Presidente cia possível de V. Ex•. ao eminente Senador Geral-
da República no sentido de que se vá a fundo nes- do Melo. 
sa questão, os Senadores vão cumprir com o de-
se,·o do Presidente da República, porque são leais O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -

Concedo um minuto. 
a Sua Excelência. Não quero colocar em descon-
fiança nem a dependência, nem a lealdade dos O Sr. Geraldo Melo - Eu gostaria de dizer que 
Srs. Senadores. hâ um equívoco em relação a como i nterpreiai o pa-

0 Sr. Geraldo Melo- Permite v. Exª um apatte? pel de um senador, ou pelo menos uma diferença na 
o SR. SEBASTIÃO ROCHA _ Concedo 0 maneira como V. Exª interpreta o seu próprio papel e 

- como interpreto o meu. Recebi um mandato popular 
aparte a V· Ex• do povo do Rio Grande do Norte, não foi do Presi-

0 Sr. Geraldo Melo - Não recebi nenhuma co- dente Fernando Henrique. Apóio o Presidente Fer-
municação até agora, de que sou Relator ou Sub-re- nando Henrique, pertenço ao seu Partido, sou um 
lator de coisa alguma. partidário disciplinado, mas sou um homem que es--

O Sr. Pedro Simon - Eu também não, li na im- tau aqui exercendo o meu mandato de acordo com a 
prensa minha consciência Não preciso que o Presidente 
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Fernando Henrique Cardoso me peça para que eu 
desempenhe a minha função de Senador dessa ou 
daquela maneira. Da mesma forma como Sua Exce
lência tem um mandato presidencial e nenhum de 
nós vai dizer que resolva este ou aquele assunto 
dessa ou daquela maneira; podemos fazer pondera
ções, prestar esclarecimentos, informações, atender 
a solicitações, mas as decisões de Sua Excelência 
não dependem de seu pedido, pois as minhas deci
sões, absolutamente, não dependem da solicitação 
do Presidente da República para que eu estude 
mais a fundo esse ou aquele assunto. Desejo tran
qüilizâ-lo por sermos colegas no Senado e como 
brasileiro, com muita alegria e satisfação. Se eu tiver 
alguma responsabilidade - porque sou membro de 
duas das três Comissões -terei, independente de 
relataria, darei minha contribuição como Senador, 
para que o nosso dever seja cumprido e esgotado 
até a últimá gota, independente de pedido algum. 
Até acredito que nós, Senadores, nessa Comissão, 
agradeceremos se ninguém nos pedir coisa alguma. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Parabenizo v: 
Ex• pelas colocações e peço a compreensão dos 
Senadores que me pedem aparte por não poder 
concedê--lo. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, eu gos
taria de fazer um comentârio sobre o relatório do Se
nador Gilberto Miranda, que se encontra ausente do 
plenário, mas lamento dizer que não inspira confian
ça - acredito da maioria dos Senadores nesta Casa, 
nem mesmo da oposição - pelas contradições entre 
um parecer e outro. Tal fato coloca em dúvida o pa
recer de S. Ex•. o Senador Gilberto Miranda. Vamos 
analisar, com muita cautela essa questão, pois não 
queremos prejudicar a Amazônia, o que jâ deixamos 
claro. 

Para encerrar o meu pronunciamento, desejo 
dizer que a Amazônia não pode servir aos interes
ses ilegais de traficantes, de contrabandistas, mas 
também não pode servir a interesses escusos àque
les que querem se aproveitar, usando o Sivam para 
corromper os recursos que seriam para aplicar na 
nossa Região. 

Erii o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela Liderança do PFL, para uma comuni
cação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Com a palavra V. Ex•. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder. 
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu pedi a palavra pela Liderança do 

PFL, como Vice-Líder, para fazer observações sobre 
as colocações do Senador Sebastião Rocha, pois 
entendemos a sua preocupação. Eu mesmo falei 
aqui sobre esse assunto; tàmbém falaram a respeito 
do assunto os Senadores Bernardo Cabral, Romeu 
Tuma e Pedro Simon. Enfim, a Casa estâ mobilizada 
e preocupada com a questão do Sivam. Eu gostaria 
de contraditar algumas colocações do Senador Se
bastião Rocha, até porque acredito que elas resulta
ram muito mais do calor da preocupação do que, na 
verdade, da avaliação da atuação da Casa. 

Eu gostaria, primeiro, de contestar essa ques
tão do encaminhamento da solução, e dizer que en
tendo que a Casa agiu certo ao convocar e unir as 
três comissões que têm assuntos pertinentes ao Si
vam: a Comissão de Assuntos Econõmicos, no que 
diz respeito à questão do contrato de financiamento 
externo; a de defesa nacional, na Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a tecno
logia e a defS§a nacional; a Comissão de Fiscaliza
ção e Controle, nas questões relativas a acusaçõ~ 
de superfaturamento, tráfico de influência e etc. 
Não se pode, sob nenhum aspecto - e é o que eu 
quero contraditar o ilustre Senador Sebastião Ro
cha - , lançar suspeição sobre essas três Comis
sões, sobre o Presidente designado, Senador An" 
tonio Carlos Magalhães e muito menos sobre os 
relatores, que são conhecidos pela sua seriedade 
e integridade, como os Senadores Ramez Tebet, 
Geraldo Melo e os outros dois Senadores que serão 
designados. 

Então, Sr. Presidente, quero lamentar essa co
locação do Senador Sebastião Rocha, e dizer que· 
tenho certeza de que esta Casa e as Comissões vão 
atuar com seriedade, vão esclarecer e rever a ques
tão do Sivarn, de forma patriótica e séria para se 
agregar essa questão ao interesse nacional. Em se
gundo lugar, rebater também a colocação de que 
este Senado não tem votado com independência e 
de que o Presidente da República tem interferido 
nessas questões. 

Temos votado com independência e seriedade. 
Agora, existe o grupo que apóia o Governo e que 
discute as questões com ele e o grupo de oposição 
que atua contra as questões do Governo, e essa é 
urria questão clara, cristalina. Entendo, também - e 
quero fazer essa observação -, que tanto os Sena
dores que apóiam e discutem propostas do Governo 
quanto os Senadores que fazem oposição a ele têm 
aqui, imbuídos do espírito de seriedade, competên
cia e independência, aluado de acordo com suas 
consciências. Essa é a questão. 
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Então, eu gostaria de rebater as colocações do 
Senador Sebastião Rocha, apesar de entender as 
colocações na conjuntura, mas acredito ser impor
tante não deixar passar. O Senado tem votado com 
independência, temos contribuído para reerguer a 
imagem do Congresso Nacional e da politica nacio
nal, votando questões sérias, aprovando mudanças 
fundamentais para o Pais e o Presidente da Repúbli
ca nã<.o tem interferido como não interferirá - e quem 
conhece o Presidente da República sabe - na ques
tão do Sivam. Pelo contrário, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso é um Senador que conhece esta 
Casa, tem respeito por ela e jamais, pela sua forma
ção de democrata e homem público, faria qualquer 
tipo de ação para tentar interferir na questão da eltt
cidação dos fatos do Sivam. 

O Presidente da República, o País e o Senado 
têm todo o interesse, como disse no meu õiSCUrso, de 
esciarecer as questões, de reformular o Sivam, rescill
dindo o contrato, que não é o que está em jogo. O que 
está em jogo é a questão da Amazônia, da nossa 
ah "'ção como Bloco Partamentar da região, é a ques
tão da a!uação do Senado Federal e a questão da se
riedade dos Senadores. Por isso, quero deixar clara a 
posição do PFL e a minha como Senador da Repúblk:a. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal por ter sido 
citado nominalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - De 
acordo com o art. 14, VI, do Regimento Interno, con
cedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, por 5 
minutos, para explicação pessoal. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
explicação pessoal. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não vou contraditar a 
exposição do Senador Romero Jucá, até porque não 
fiz as acusações a que S. ExA eslá se referindo. 

Sou um fervoroso defensor da honra, da ho
nestidade e da seriedade de todos os Srs. Senado
res - e da própria Casa - até que se prove o contrá
rio. Então, jamais iria atacar de forma irresponsâvel 
qualquer colega Senador ou a Casa como um todo. 

Aproveito este momento, ainda como contribui
ção, para informar que jã apresentei à Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual sou 
membro titular, dois requerimentos: um pedindo a 
presença de S. Exª o Sr. Ministro da Aeronãulica re
cém-empossado, Lélio Viana Lôbo, para nos falar 
sobre as medidas que a Aeronãulica e o Governo 
brasileiro pretendem tomar com relação a essas de
núncias que foram trazidas à luz da imprensa à Na
ção como um todo. 

A segunda contribuição é no sentido de solici
tar, na Comissão, logicamente através da Mesa Di
refDra do Senado, que se contrate uma consulfDria 
técnica para apoiar os trabalhos das Comissões que 
farão o estudo do caso Sivam. Acredito ser extrema
mente importante e necessária a contribuição de 
uma consulfDria técnica, de preferência nacional, por 
tratar-se de um projeto sob o rótulo - porque na prãti
ca não está conduzindo-se desta forma - de segu
rança nacional. 

Assim, essa é a contribuição que gostaria de 
trazer à Casa. 

Apesar da minha ausência, peço, data vênia, 
aos Presidentes das três Comissões que apreciem e 
que votem favoravelmente ao meu requerimento. 
Solicito que se reúnam em audiência com o Ministro 
e que aceitem a contratação da consultaria técnica, 
o que mUto contribúrá para esciarecer essas dCNidas. 

Informo, ainda, que a Bancada parlamentar da 
Amazônia, sobretudo na Câmara, reuniu-se ontem e 
redigiu um doéurnento, nos termos do que jã foi dis
cursado pelos Senadores da Amazônia, que será 
encaminhado ao Presidente da República, com posi
ções favoráveis ao Sivam, mas pedindo a apuração 
das denúncias que estão sendo trazidas à Nação. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
0 SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 

peço a palavra para explicação pessoal, pois fui cita
do nominalmente pelo eminente Senador Romero 
Jucá 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral, por. 
cinco minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Para ex
plicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é preciso ter cautela quan
do se generaliza, na ardência de uma discussão, e 
nessa generalização se atingem colegas. 

O eminente Senador Sebasti::io Rocha procla
mou que este Senado não estava votando com inde
pendência. Ao dizer isso, S. Ex~ taivez esteja inter
pretando um lado de Oposição. 

Por exemplo: a Oposição votou maciçamente, 
no primeiro e segundo turnos, contra a quebra do 
monopólio do petróleo e eu, Sr. Presidente, que não 
integro os quadros da Oposição, por uma questão 
pessoal também o fiz. Mas isso não m" dã o direito 
de agredir os colegas que, eventualmente, tenham 
votado a favor, dizendo que não se portaram com in
dependência. Eu cometeria, se não uma injúria, uma 
indelicadeza. 
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Apesar de ter OlNido o Senador Sebastião Ro
cha dizer que não quis agredir a honra de qualquer 
colega, creio que S. Exª fez uma agressão à institui
ção corno um todo, esquecendo-se de dizer "salvo 
as honrosas exceções". 

De modo que quero registrar, Sr. Presidente, 
que não aceito de ninguém nesta Casa que diga que 
não me porto com independência 

Rca o registro. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Erllandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo 
Outra, por vinte minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de regis
trar a importãncia do debate que estamos tendo hoje 
nesta sessão matutina de sexta-feira no Senado da 
República e fazer algumas considerações sobre o 
assunto que foi debatido até agora, embora este não 
seja o objeto principal do meu pronunciamento na 
manhã de hoje. 

Primeiramente, gostaria de dizer que o Gover
no Federal tem adotado, até o momento, na minha 
opinião, uma postura corno de quem está bafejado 
pela infalibilidade. 

Isso explica, a meu ver, a reação, que não con
diz com a chamada liturgia do cargo, do Presidente 
da República em relação a todas as criticas que são 
feitas a ates do seu Governo. Fala-se, hoje, em "cor
vo farejando carniça". Aliás, eu nunca ouvi falar que 
corvo come carniça Gostaria de ter, aqui, um asses
sor para assuntos aleatórios para esclarecer essa 
importante questão. Mas, hoje, fala-se em "corvo fa
rejando carniça" da mesma forma com que, ontem, 
falava-se em "porcos chafurdando na lama". S. Ex% 
devem lembrar-se desse episódio, que também não 
terminou muito bem. 

O Partido dos Trabalhadores tem adotado, 
sempre, uma postura clara e coerente em defesa da 
soberania nacional, em defesa da soberania da 
Amazônia. E somos favoráveis, sim, a projetes que 
permitam a defesa da Amazônia e de sua soberania, 
mas queremos ressaltar que esta defesa e esta so
berania não se limitam a projetes do tipo Projeto Si
vam. A defesa da Amazônia e de sua soberania está 
intimamente relacionada também a projetes que es
tão em tramitação nesta Casa, como a Lei de Paten
tes, que, de repente, fc!i jogada para debaixo do ta
pete e ninguém fala mais nela Devemos lembrar 
que o substitutivo que foi aprovado na Comissão de 

· Assuntos Econômicos coloca também em risco a de-

lesa e a soberania da Amazônia, pariicularmente no 
que diz respeito ao patenteamento dos microorga
nismos. Nós sabemos que a Amazônia é o principal 
berço da biodiversidade mundial. 

Os Parlamentares da Amazônia devem estar 
atentos não só ao Projeto Sivam mas também à Lei 
de Patentes, porque, no nosso entendimento, o 
substitutivo, que está aprovado pelo menos pela Co

. inissão de Assuntos Econômicos, coloca em risco 
esta soberania. 

Parafraseando o Senador Romero Jucá, hoje 
não quero falar de um assunto que envolve apenas 
•um bilhão e quatrocentos milhões de dólares". Que
ro falar de-um assunto que envolve quatro, seis, oito, 
dez, doze - até agora ninguém sabe qual é o valor -
bilhões de dólares, que é a MP dos bancos. 

Esta medida provisória, quando foi editada, 
mereceu nesta Casa · pronunciamentos exaltados, 
seja no plenário do Sénado Federal, seja no plenário 
da Comissão pe Assuntos Econômicos. Diziam que 
era um absurdo, que não havia sentido em o Gover
no abrir os seus cofres para socorrer banqueiros, 
que eram setores que tiveram lucros exorbitantes no 
período de inflação e que, portanto, esta medida 
provisória não tinha o mínimo sentido. 

No entanto, houve um café da manhã no Ban
co Central. Aliás, não sei o que acontece com a culi
nária do Palácio do Planalto, do Banco Central e dos 
órgãos do Executivo, porque todas as vezes em que 
acontecem jantares ou cafés da manhã a postura 
dos Parlamentares muda completamente. Deve existir 
alguma poção mágica que é colocada na comida do 
Palácio do Planalto e de suas slbsidiárias. De repente,· 
chegam aqui e dizem que já está tudo resolvido; que 
as modificações que foram implantadas vão garantir 
que não saia sequer um tostão do Tesouro para socor
rer banqueiros; que as modificações já acordadas vão 
garantir que os banqueiros vão para a cadeia, etc. 

No entanto, as notícias que têm surgido sobre 
o processo de compra do Banco Nacional pelo Uni
banco não apontam nessa direção. O que foi dito até 
agora, pelo menos pela imprensa, é que o Banco 
Nacional foi dividido em uma parte boa e uma parie 
podre. A parte boa foi comprada pelo Unibanco - e, 
segundo os jornais, com ágio; foi comprada por um 
valor superior ao seu valor real, e, de acordo com a 
medida provisória, esSe ágio vai ser, depois, abstido 
do Imposto de Renda, até 30%, pelo Unibanco - e a 
parte podre, mais uma vez, vai para a conta da viú
va, ou seja, o Unibanco, comprou o Banco Nacional 
por um valor acima do valor real e vai abater esse 
valor depois, do Imposto de Renda 
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Os antigos donos do Banco Nacional, sem tro
cadilhos, vão ser protegidos pelo guarda-<:huva da 
viúva, no caso, a sociedade, todos nós. E mais uma 
vez o conjunto da sociedade brasileira vai ter desvia
dos recursos de uma ordem que até agora ninguém 
sabe mensurar, que poderiam estar sendo investi
dos em diversos setores em que, todos sabemos, o 
Brasil é extremamente carente. 

Recentemente, aprovamos nesta Casa um 
novo imposto para a saúde, sob a alegação de que 
não existem recursos para esse importante setor so
cial do nosso País. Aliás, é uma pena que o projeto 
que cria esse imposto jã tenha sido aprovado, por
que se ainda o estivéssemos discutindo aqui eu iria 
fazer uma emenda: iria propor que o imposto que vai 
para a saúde fosse canalizado para salvar os ban
cos, e que a linha de crédito especial aberta para 
salvar os bancos, a juros subsidiados, fosse aplica
da na saúde. Com certeza, assim a saúde receberia 
muito mais recursos do que os que i rã receber quan
do o CPMF passar a vigorar. 

Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
coluna do jornalista Bio Gaspari, nO Globo de do
mingo, mostra muito bem e desmistifica o argumento 
de que a ajuda ao setor financeiro teria acontecido 
também nos Estados Unidos e em outros países. E 
mostra, de maneira muito clara e cristalina, a dffe
rença entre os Estados Unidos e o Brasil, pois lista 
diversos banqueiros, donos de corretoras, donos de 
fundos de pensão que hoje estão na cadeia, naquele 
país, por terem dilapidado o patrimônio público e se 
utilizado de recursos públicos de maneira desones
ta Enquanto isso, no Brasil, todos os cidadãos que 
tiveram esse mesmo tipo de prãtica estão hoje usu
fruindo dos ganhos que obtiveram com esses méto
dos. Provavelmente, o Dr. Calmon de Sã continua, 
na sexta-feira, retirando do banco os R$1 O mil para 
as despesas de fim de semana, ao mesmo tempo 
em que trabalhadores rurais sem-terra são presos 
por lutarem por um pedaço de terra, sob a alegaÇão 
de crime de formação de quadrilha. 

Ora, quem é, neste Pais, comparando a atua
ção desses banqueiros e a dos sem-terra, que mere
ceria ir para a cadeia por crime de formação de qua
drilha? 

Para concluir, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, quero fazer um comentãrio sobre a polêmica 
que questiona se o Congresso tem votado de forma 
independente ou não. 

Acho que as Lideranças do Governo têm que 
se preocupar com a linha a partir da qual estarão 

. deixando de exercer aqui o papel de defensoras dos 

interesses do Executivo - tendo claro, entretanto, 
que os interesses do Executivo são conjunturais, na 
medida que o próprio Executivo é conjuntural; mas 
elas tem que se preocupar também com a linha 
além da qual estarão perigosamente ferindo a inde
pendência dos Poderes. 

Com honrosas exceções - falo até para evitar 
que depois digam que não registramos isso -, con
cretamente, o que temos visto até agora é uma sub
serviência tofal do Poder Legislativo ao Poder Exe
cutivo. Na Câmara dos Deputados, inclusive, estã 
sendo proposta uma modificação no Regimento para 
acabar com o instituto do destaque para votação em 
separado, para possibilitar ao Executivo aprovar 
com maior facilidade todas as suas propostas. Isto 
não aconteceu nem no tempo da ditadura militar! 

Esta é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a peri
gosa linha que separa a ação dos Líderes do Gover
no na defesa dos interesses do PQder Executivo da 
independência dos Poderes, que tem que ser pre-
servada • 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Dutra, o Sr. Emandes Amorim, 49- Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, por ces
são do Senador Romeu Tuma 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sobre esta maté
ria que vou abordar tenho medido muito as palavras,· 
tenho refletido muito. Estou esperando o tempo pas
sar para assumir posição com relação a ela. Mas hã 
alguns pontos sobre os quais eu gostaria de falar, 
porque é chegada a hora, e se eu não falar agora. 
eles podem ficar ultrapassados. São três esses pof! 
tos, essas questões: o Projeto Sivam, a verba qll! 
estã sendo discutida com a efll)resa que ganhou e ~ 
escuta telefõnica 

As vezes eu 111e precipito. Falei demais e atre
vi-me a falar em nome de todos. Quem sou eu para 
falar em nome de todos? Não posso falar nem em 
nome do Rio Grande! Falo em meu nome. E aí o uc 
der do PT, com toda razão e com todo direito, disse 
que eu estava me precipitando. Tudo bem! 

Agora, mostro a minha posição. que sinto ser a 
posição de uma imensa maioria. Hã interesse na 
proteção da Amazônia. U o discurso do Senador 
José Samey, pronunciado no dia 21 de dezembro 
nesta Casa, em sessão .à qual não compareci. Na-
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quele pronunciamento, o Senador José Samey faz a 
análise da importância do projeto de defesa da Ama
zônia. E sou testemunha, porque era seu Ministro e 
participei da elaboração de um projeto que não en
tendo, até hoje, porque não continuou, que é o Pro
jeto Calha-Norte, que tinha o mesmo significado. Era 
um projeto de alto gabarito. Como Ministro da Agri
cultura que eu era, o então Chefe da Casa Militar, 
General Bayma Denys convidou-me. Participei vá
rias vezes de reuniões, assinei a elaboração do pro
jeto chamado Calha Norte, que era um projeto de in
tegração da Amazônia. 

Lembra-se o Presidente Samey que, na época, 
eu dizia que em tese fora o que se fizera no Rio 
Grande do Sul não sei quantos séculos atrás, com 
os quartéis que foram feitos na fronteira com a Ar
gentina e com o Uruguai. E aquilo se transformou na 
garantia da fronteira Sul, que foi muito mais compli
cada de estabelecer do que a Norte, porque foi con
quistada na base da luta, da guerra e da mortandade. 

Então, a defesa, que não sei qual é e nem qual 
não é, da Amazônia, já não digo que é unanimidade, 
mas há um reconhecimento total. Como fazer? Va
mos discutir. 

Creio que o Presidente Samey tinha razão 
quando falava que o Projeto Calha Norte era um 
grande projeto. Entendo que, agora, diante de cir
cunstãncias diferentes, é uma questão importante. A 
imensa maioria do Senado não tem dúvida alguma 
com relação à Amazônia Como fazer? Vamos discutir. 

Esse projeto que está aí foi aprovado com um 
voto contra, do Senador Eduardo Suplicy, segundo 
consta nos Anais, numa sessão que aconteceu tarde 
da noite, com poucas pessoas. Depois do pronun
ciamento do Senador Samey e de um Senador do 
PMDB de Pernambuco, inclusive o Senador José Bi
sai dizia que assinava em baixo. A divergência do 
Senador Biso!, de acordo com as notas taquigráfi
cas, era no sentido de que ele acreditava que só a 
Comissão de Relações Exteriores e Segurança Na
cional podia dizer o que era questão de segurança, 
e não o Executivo. Com relação ao mérito, no entan
to, ele·disse que assinava embaixo do discurso do 
Senador Samey. 

Naquela sessão, demonstrou-se que aquela 
era a fórmula exala, que aquele era. o melhor projeto 
e, por isso, foi aprovado. Passou o tempo e abriu-se 
o debate, surgindo quem dissesse que o Congresso 
não tinha nenhuma responsabilidade. Por quê? Por
que a empresa nacional, ligada ao projeto, faliu; e 
não faliu por causa do Congresso Nacional. Foram 
investigar e descobriram que a empresa Esca-era 

inadimplente junto à Previdência. E há uma lei que 
diz que empresa inadimplente não pode participar 
de uma atividade, já que está em estado de insol
vência 

Isso fez com que o Presidente Fernando Henri
que tirasse a Esca e enviasse um novo projeto para 
cá, mas nada foi adiante por causa do Congresso 
Nacional. A Esca tinha um problema com a Previ
dência, faliu. Dever-se-ia, portanto, enviar um outro 
projeto, que aí está. -

Não gosto de dizer que sou isso e os outros 
aquilo, mas digo, com a maior tranqüilidade, que me 
considero isento. Sou isento. 

Há outras questões. A mim não importa saber 
quem é a pessoa que apresentou as outras versões. 
Temos que discuti-las. 

Por exemplo, o Senador Gilberto Miranda -
todo mundo tem razão de dizer-, votou, foi o Relator 
e disse "A", em dezembro, e "B", em outubro! O que 
há? Penso que S. Exª deve explicar-se. 

Na verdáde, o Senador Gilberto Miranda veio à 
tribuna e disse que foi à Rússia, à Ucrânia, aos Es
tados Unidos e que, agora, por U$450 milhões, 
pode-se fazer aquilo que ficaria por US$1 ,3 milhão. 
E que a empresa que ganhou aqui perdeu, há seis 
meses, nos Estados Unidos, porque foi considerada 
superada 

Não quero saber q!Jal o motivo que levou o Se
nador Gilberto Miranda a falar isso desta tribuna; 
não tenho nada a ver com isso. Não quero saber 
quem é ou não o Senador Gilberto Miranda, qual a 
razão ou não de mudar o seu voto. S. Exª deve 
apresentar fatos concretos e estes terão que ser. 
analisados. 

- S. Exª diz que, naquela época, era radar; hoje, 
não é mais radar, é satélite. Sei lá, não enteodo 
nada disso, vou começar a estudar hoje! 

Essas questões têm que ser analisadas. O 
Presidente Fernando Henrique não pode fazer nada 
Alguém disse: "mas o Presidente Fernando Henri
que tem que retirar esse projeto". Creio que não 
pode, o projeto não é dele, é do governo anterior. 
Em segundo lugar, se ele retirasse o projeto, estaria 
até criando uma questão institucional com algum Mi
nistério militar. Ele fez o que devia. 

Treze Lideres foram falar com o Presidente; e 
o que Sua Excelência lhes disse? "Vocês decidam"! 
Creio que ele está certo; entendo que o Presidente 
da República está absolutamente certo. 

Decidimos se vai haver ou não CPI, se vai ha
ver supercomissão, ou mini-CPI. Isso é problema 
nosso. 
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E não venham dizer-me que o Presidente da 
República vai pressionar. Não acredi:o, não me pas
sa pela cabeça que ele faça isso, nem que um Se
nador o aceite. 

Eu, por exemplo, hoje, estou com a posição do 
Sr. Antonio Carlos Magalhães. Quando vi a sua de
claração no jornal, eu lhe telefonei. Posso divergir do 
Sr. Antonio Cao1os Magalhães, mas sei que é um ho
mem responsável. Eu lhe disse: "Antonio Carlos, es
tou lendo no jornal as suas declarações. Eu, casual
mente, penso da mesma forma". Ele me respondeu: 
"Você acha"? 

Creio que essa questão está morta. Não há 
mais o que fazer; temos que iniciar uma nova. Pen
so isso; não estou dizendo que é isso, pelo amor de 
Deus! Podem vir aqui o almirante, o coronel, o briga
deiro, o técnico e dizer: "isso que estão dizendo é 
uma palhaçada! Esse projeto que o Senador trouxe 
da Rússia é anedota. Esse negocio de 450 milhões 
é grosseria; esse negócio de que o satélite é melhor 
do que o radar é bruxaria; esse negócio dessa em
presa- a que perdeu-, nos Estados Unidos, é menti
ra, não existe isso"! 

EssaS questões têm que ser esclarecidas. Não 
adianta a imprensa querer demolir a imagem do Sr. 
Gilberio Miranda, pelo qual não sou apaixonado, 
pelo qual ienho muitas restrições. Mas também sou 
contra esse negócio da bola da vez. Não venham 
com essa de demolir "A", de demolir "8". Gosto do 
argumento, do conteúdo; quero saber o que foi dito, 
quero a resposta ao que foi dtlo, e não por que foi dito. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Pedro Simon'? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço, com prazer, o 
aparte do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Pe
dro Simon. como V. Ex", também eu não julgo, nem 
adoto, neste momento, as razões aqui expostas pelo 
Senador Gilberto Miranda. Certo, entretanto, é que 
as expôs, trazendo elementos e informações que 
disse obtidas nos meios do exterior que visitou e das 
conversas que manteve com técnicos. Em face dis
so, o que parece absolutamente necessário não só 
para a grande opinião, mas para o Congresso espe
cificamente, é que o Presidente da República mande 
que os seus Líderes. na Câmara e no Senado, pres
tem uma informação documentada, esclareça que o 
Projeto Sivam é próprio, é oportuno, é atualizado ou 
não o é, e que aceita a impugnação feita. O que não 
pode acontecer perante a Nação é o silêncio. O Go
verno não deve aguardar o que a Comissão que se 
reunir vai apreciar ou o que as comiSsões, em cbn-

junto, decidirão. Há uma responsabilidade direta do 
Poder Executivo, que precisa ser esclarecida diante 
da opinião do Pais. É o que me parece e o que es
tou aguardando. Por isso. ainda estou em silêncio. 

O SR. PEDRO SIMON - Olha, vou praticar 
desta tribuna um dos ates mais corajosos que jlj. pra
tiquei no Congresso: com todo carinho que tenho 
por V. Ex•, discordo da sua opinião e explicarei o 
motivo - taivez até estejamos pensando a mesma 
coisa, mas devemos esclarecer melhor. 

Creio que o Presidente enviou o projeto para 
cá. O Presidente da Casa, José Samey, dizia outro 
dia, no Café do Senado, que a missão da Casa de
veria ser a de votar e deixar o resto para o Presiden
te da República. A nossa missão era dizer se é im
portante o projeto de segurança da Amazônia. Mas, 
lamentavelmente, entramos nisso e por quê? Por
que, na hora em que votamos o projeto, constava o 
montante, o nome da empresa americana e o nome 
da Esca. Aprovamos como deveria ser feito. 

Agora. á confusão está formada, e me perc 
doem a sinceridade do que vou dizer: o Governo 
está sem condições de decidir. Penso que essa ma
téria é de competência do Senado. 

V. Ex" tem razão - e aí vamos coincidir - quan
do diz que o Governo tem obrigação de mandar to
dos os dados e informações para cá; mandar gente 
dele de um lado e do outro para que, com isenção, 
venham a esta Casa. Devem vir para cá os que são 
contrários e os que são favoráveis ao projeto. Divirjo 
de V. Ex•, pois o Governo deve esperar e deve aca
tar a nossa decisão. Perdoe-me, nobre Senador Jo
saphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Releve-me nova
mente a intervenção. Não discuto essa parte de que 
o Governo deva acatar a decisão do Senado e que 
esta Casa deva adotar uma decisão fundamentada. 
Não, estou situando o problema do ponto de vista 
político. Depois das acusações aqui feitas ao Projeto 
Sivam, o Governo não pode tardar, não deve aguar
dar a resolução da Comissão do Senado; o Governo 
deve mandar o seu Líder ocupar esta tribuna e dizer 
à Nação se mantém ou não o projeto. Isso é o que a 
Nação está esperando, para ser esclarecida de 
pronto, e não numa solução a longo prato.~ 

O SR. PEDRO SIMON - Ontem à noite, eu dis
se que era um parceiro permanente de diálogo com 
o Dr. Fernando Henrique Cardoso. 

Quando Sua Excelência veio do exmo - já con
tei isso várias vezes - começou a fazer política, de
batendo conosco no Rio Grande do Sul. Fomos e 
somos amigos. Isso terminou quando Sua Excelên' 
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cia assumiu a Presidência da República Continua
mos amigos,_ mas diminuíram os nossos diálogos, 
até porque não faço parte do Governo - defendo o 
Governo, mas sou independente. 

Ontem, em jantar na Casa do Senador Hugo 
Napoleão, eu dizia numa mesa- estava lá o Uder do 
PMDB e o Líder do Governo na Câmara - que tinha 
vontade de dizer isso, isso e isso ao Presidente a 
respei!o do que achava que estava errado em sua 
atitude. 

Aconselharam-me a marcar uma reunião com 
Sua Excelência e repetir-lhe o que dissera. Eu disse: 
- não vou. Perguntaram-me o porquê. Respondi, ci
tando como exemplo a história de dois amigos, cole
gas de faculdade, que durante trinta anos mantive
ram sua amizade. 

Encontraram-se, então, num juntar social e, al
guns dias depois, um deles comentava o resultado 
do encontro, dizendo que provara ao outro que era 
um péssimo administrador de suas fábricas de aviõ
es e de suas indústrias metalúrgicas. 

Indagado sobre a resposta que recebera, disse 
que o amigo divergira, mas que a maior barbaridade 
foi ter sido deixado no parada de ônibus, enquanto o 
outro saía no seu Mercedes. 

O mesmo ocorrerá comigo, se for aconselhar o 
Presidente da República Provavelmente, Sua Exce
lência me responderá que, agindo à sua maneira, 
está onde está e que eu continuo no meu cantinho, 
de onde não consegui sair até hoje. 

Assim, não vou dizer-lhe nada 
Na verdade. se fosse aconselhar o Presidente da 

República. o faria no sentido de assunir um compromis
so de honra com a Amazônia e com o projeto. Aconse
lharia ainda ll11a conversa com o Presidente Samey. 
Sua Excelência não pode retirar o projeto, dizendo que 
é ruim, porque criaria um problema institucional com a 
Aeronáutica, mas temos autoridade para decidir. 

Independente de todos os elogios que o Presi
dente fez à Aeronáutica - assino embaixo -, há algu
mas histórias mais complicadas, de cunho institucio
nal, sobre essa instituição. 

Agora, o Presidente poderia liberar o Senado 
para decidir. E o que fariamos logo, ao invés de criar 
uma comissão que leva 45 dias, seria a votação. De
fesa da Amazônia sim; o Projeto Sivam? Esse mor
reu. Vamos começar logo a nova licitação. 

Outro assunto me traz à tribuna: o grampo 
dos telefones. Essa é uma questão séria. Em pri
meiro lugar, vamos ser claros: há o fato e há a ma
neira pela qual se buscou o fato. São duas questõ
es diferentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Pedro Simon, peço licença, uma vez que V. ~vai 
passar para um outro assunto, para que legalizásse
mos, perante o Plenário, as decisões das Uderanças 
no sentido de que, sobre esse assunto, o Sivam, de
vemos ouvir também as Comissões de Fiscalização 
e Controle e de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. Para isso é necessário que a Presidência da 
Casa retifique o seu despacho inicial e determine 
que além da Comissão de Assuntos Econômicos se
jam ouvidas ainda as outras duas Comissões. E é o 
que faço neste momento, graças à gentileza de V. 
Ex•, permitindo que eu o fizesse durante o seu dis
curso, ratifico o despacho anterior. De certo modo, 
até valoriza os temas levantados por V. Ex• a ratifi
cação do meu despacho inicial, incluindo, além da 
Comissão de Assuntos Econômicos, as Comissões 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e a de 
Fiscalização e Controle. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, V. Ex• 
permite uma eXplicação dentro desse assunto? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pois não. 
Ouço V. Ex"- -

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, o que 
eu disse do Presidente Fernando Henrique vale 
duas vezes mais com relação a V. Ex•. Quem sou 
eu para aconselhar V. Ex"-, um homem brilhante, um 
grande Presidente, um grande Presidente do Con
gresso, dono de uma biografia fentástica. Ainda as
sim, eu me atreveria a dar um conselho a V. Exª: sou 
aulor de uma iniciativa que V. Exª está acatando .... 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Eu queria 
que V. Ex• incluísse ml. minha biografia que, tão gen- · 
tilmente faz, um dado: a de amigo do Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Não. Pelo contrário: 
fui Ministro de V. Ex•, o que, como sempre falo, foi 
um dos orgulhos que tive. V. Exª tem dito isso. Ainda 
ontem, estávamos discutindo, o pessoal da Câmara 
discutia, protestava, lamentava porque chegam na 
sessão e não sabem quando há Ordem do Dia Di
ziam que são surpreendidos com Ordem do Dia No 
Senado, não temos mais isso. Mostrei para eles a 
Ordem do Dia de ontem e mostrei que aqui sabemos 
quando há votação: Olhem, hoje, vai ser isto; ama" 
nhã, sexta-feira, não há Ordem do Dia É sessão 
não deliberativa, razão pela qual o Senador não pre
cisa estar aqui; na segunda-feira é não deliberativa 
também. Agora, já tivemos casos, como, por exem
plo, no dia 1 ~. véspera de feriado, que foi um dia de 
sessão deliberativa Tivemos que estar nesta Casa, 

-mas sabíamos dos projetas e de tudo que seria vo-
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tado. Os projetas entram na gaveta do Presidente O Sr. Eduardo Suplicy - É que voü fazer uma 
José Samey e, ao contrário do que acontecia ante- consideração sobre ambas as coisas. Então, preciso 
riormente - ficarem na gaveta e saírem sabe-Se lá pedir o direito de aparte ao Senador Pedro Simon. 
quando-, entram e saem. Não há projeto que fica na O SR. PEDRO SIMON - Eu não deveria lhe 
gaveta do Presidente. conceder, pois eu pedi um aparte ao seu liderado, e 

O apelo que faço a V. Ex~ é de que acate ele não me entendeu em tempo. Mas a nossa ami-
emenda que tenho ao Regimento, o que V. Exª, de zade está acima disso. Com o maior prazer; dou-lhe 
certa maneira, já fez, tanto que já fizemos uma reu- o aparte. É que retribuo o mal com o bem. . · 
nião administrativa Em relação a essa matéria, pen- O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ sabe que eu, 
soque seria excepcional que V. Ex~ marcasse uma de pronto, disse que seria uma honra 
sessão administrativa dos 81 membros do Senado O SR. PEDRO SIMON - É verdade. 
para decidirmos. Talvez avançássemos muito nesse o Sr. Eduardo Suplicy - v. Exª, cada véz 
sentido. mais, integra o espíri1o da Bancada do PT. Ontem, 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador estávamos aqui, toda a Bancada do PT, e V. Ex• 
Pedro Simon, apenas e~are_ço que se trata de um adentrou ao plenário, completando-a 
mero despacho da Pres1dê~c1a. <?uando o. processo o SR. PEDRO SIMON _sr. Presidente, qúan-
d~ entrada na Casa, a P_resldêncla d~ter.mlna as co- do aqui cheguei, havia uma Senadora do PT presi-
m~es que ~erão OUVIdas. Determinei ~ue fosse dindo e mais três Senadores petistas. Então, o Se-
ouvida a Com1ssão de Assunto_:; EconômiCos. Con- nador Eduardo Suplicy me disse: "Não pense que é 
tudo, I_X'r acordo de tod~ as Uderanças da Ca~a - um congresso,do PT; é uma sessão do Senado" - e 
V· Ex aprovou no seu dlscurs~ - dev~m se~ OUVIdas havia assistência! Felizmente eu cheguei e disse: "E 
també_m as o~s duas Com1ssõ?S· Com155ã:o de eu estou presente!" (Risos) · 
Relaçoes Extenores e Defesa NaCional e Com1ssão • . 
de Fiscalização e Controle. Ratifico, portanto, meu O Sr .. Ed~ardo Suphcy .- Sena.dor Pedro SI-
despacho inicial, mandando que se ouçam as duas rnon, em pnme1ro lugar, gostana de d~er que estou 
Comissões. É uma atribuição da Presidência Estou de acordo com a pr?posta que o P~es1dente a~ba 
dando conhecimento ao Plenário desata decisão de colocar. Como L1der do PT. avaliamos que, s1m, 
pedindo, ao mesmo tempo - não havendo objeçã~ é oportuno que as três Comi_ssõe~ cita?as exami-
do Plenário -, que esse assunto seja assim tratado. nem ~?dos os aspectos d_o Projeto, .nclus1ve aqueles 
Qual a finalidade? É que na segunda-feira as três que VIeram à tona depo1s das ~~elações sobr~ os 
Comissões já possam reunir-se e começar seus tra- telefonemas ?etectados pela Pohc1a Fede_ral e d!"ul-
balhos. Então, a finalidade da ratificação é apenas gados pela Imprensa Mas ~novo aqUI a m.nha 
essa Não tenho competência para discutir nada a preocupa~o. Faz-se necessáno que o Sena~o Fe-
respeilo do assunto; eslou apenas dando um despa- dera! _reahze o tr~alh~, não apenas de aná11se do· 
cho interloculório em frente dos advogados Dr. Ber- C?nteúdo. do Projeto SJVam, C? mo também no que 
nardo Cabral e do mestre Josaphat Marinho, para d1z respe~to ~ todos os ~roC?d1mentos que envolve-
confirmarem ou não esta minha decisão. Se 0 Pie- ramo Executivo e o Legislativo no exame desta ma-
nário concorda, ou não tem objeção, enviarei 0 pro- léria É importante lembrar qu~ não foi por iniciativa 
cesso às outras duas Comissões. (Pausa.) do Ex~IVO que se d~scobnu_ que a Esca estava 

Fica portanto ratificado 0 despacho da Presi- descumpnndo suas obngações jUnlo ao INSS. E era 
dência ' ' o Executivo quem tinha a responsabilidade e a obri

Senador Pedro Simon, V. Ex• continua com a 
palavra. 

O Sr. Eduardo Suplicy- O Presidente faz uma 
pergunta ao Plenário. Solicitaria, Sr. Presidente, que 
fosse descontado o tempo a favor do pronunciamen
to do Senador Pedro Simon. Concordo, mas gostaria 
de fazer uma observação. Considero muito importante 
que o Senado Federal examine, em profundidade, ... 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Senador 
Eduardo Suplicy, V. Exª está aparteando, portanto, 
pode fazê-lo sentado, se desejar. 

gação de saber. Caso a Previdência tivesse informa
do a respeito da situação de inadimplência da Esca 
ao Ministério da Aeronáutica e à SAE, estes já te
riam tomado outra providência. Agora é preciso res
saHar que a iniciativa veio de dentro do Executivo, e 
ali houve quem tivesse mérito em procurar dizer que 
estava havendo um problema sério de tráfico de in
fluência no Projeto Sivam. Não fosse a imprensa ter 
divulgado, é possível que, a esta altura, não tivésse
mos a oportunidade de rever, em profundidade, o 
Projeto. Foi um Parlamentar do Partido dos Traba
lhadores, Deputado Arlindo Chinaglia e outros que 
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colaboraram para que se desvendasse por que a 
Esca eslava faltando com o seu dever junto à Previ
dência. Desta vez, foram pessoas do Executivo. E 
agora hã algo estranho, Senador Pedro Simon, por
que hã aqueles que querem mudar o tom da investi
gação; há -os que querem saber quem foi o respon
sãvel por desvendar que havia tráfico de influência, 
inclusive querem derrubar quem revelou esse tráfico 
ao invés de se querer saber, em maior profundidade, 
a gravidade do que se passou com o Projeto Sivam. 
Hã um outro aspecto também, prezado Senador Pe
dro Simon, sobre o qual gostaria de lhe perguntar. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• tinha razão. V. 
Ex• queria fazer uma comunicação de Líder dentro 
do meu pronunciamento - e eu concordava -, por 
isso, V. Ex• queria falar de pé. Pode continuar. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria, então, de 
fazer uma pergunta a V. Exª, que, à époea, era ·o Lí
der do Governo Itamar Franco. V. Exª se lembra de 
que, uma semana antes de votarmos, em 21 de de
zembro, o Projeto Sivam, o Presidente Itamar Fran
co. encontrou-se com o Presidente Bill Clinton em 
Miami; inclusive hã o registro, na imprensa, de que o 
Presidente Bill Clinton conversou, sim, com o Presi
dente Itamar Franco, procurando convenc~o da im
portãncia de logo se aprovar, no Senado Federal, a 
operação de financiamento do Projeto Sivam. E o 
Presidente americano chegou a dizer que o Projeto 
Sivam criaria, nos EstadoS Unidos, vinte mil empre
gos, e que poderia inclusive sustentar - hoje o físico 
Rogério Cezar de Cerqueira Leite chama a atenção 
para isto - a empresa Raytheon, que tem tido dificul
dades desde o final da Guerra Fria. E isso - ressalta 
o Professor Cerqueira Leite - causou grande preocu
pação nos meios brasileiros, sobretudo de tecnolo
gia. A pergunta que quero formular a V. Ex• é se, 
porventura, o Governo Itamar Franco, o Ministro da 
SAE à época e o Ministro da Aeronáutica tinham 
resposta para a seguinte pergunta: e no Brasil, o 
Projeto Sivam irã criar quantos empregos? Essa é 
üma qüestão qüe podeíemos aprofundai agoia Ta
nho a C<Qnvicção, e registrei naquele dia, de que ain
da não sabíamos tudo sobre o Projeto Sivam quan
do foi aprovado. Condenei a urgência na aprovação, 
mas agora chegou a oportunidade de irmos a fundo 
nesta questão, Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu não lhe saberia 
responder, com toda a sinceridade. Não me lembro 
dos fatos ocorridos na:Juela sessão, naquela noite. 
Dela não participei, não sei por quê. Mas uma coisa 
me parece correta: se o Presidente Itamar Franco, 

. que era Presidente da República, do qual eu era Lí-

der, tivesse determinado que eu deveria estar pre
sente, acho que eu estaria aqui. Por que eu não es
tava e por que não falei naquela sessão, honesta
mente, agora eu não saberia lhe responder. 

Mas pensei que V. Exª fosse me lazer uma ou
tra pergunta. Houve um parlamentar, não sei de que 
partido, que disse que esteve na fábrica americana 
alguns meses antes da decisão do Senado, e que 
ela já sabia que seria vencedora. 

O Sr. Eduardo Suplicy - É o Arlindo Chinaglia 
O SR. PEDRO SIMON - O Senador José Fo

gaça fez um discurso muito importante aqui, onde 
disse que não cabe essa discussão. Esse é o dinhei
ro barato, a juro quase zero, com um período de ca
rência de 12 ou 14 anos, mas só vem se for aplicadO 
na Amazônia, nesse Projeto. Então, não adianta 
querer dar outra destinação. Essa afirmativa do Se
nador José Fogaça é muito importante. Vamos apli
cai esse dinheiro na Amazônia ou não? Os jornais 
de hoje estão dizendo outra coisa: que o Eximbank 
só darão dintíeiro se for para essa firma. Aí teremos 
que discutir e perguntar: "E se não for para _aquela 
firma, vem o dinheiro?• Aí a questão é diferente. 

O Sr. Jefferson Péres - O Eximbank é um 
banco do Governo Americano, não é uma instituição 
multilateraL Ele só financia empresas do governo 
americano. É um banco nacionaL 

O SR. PEDRO SIMON - Só financia essa em
presa, ou pode ser outra empresa americana? 

Vou falar agora sobre a escuta telefõnica, que 
é urna questão delicada. Nos Estados Unidos, derru
bou o Presidente Nixon - conhecemos bem o caso 
Watergate. Mas, na verdade, o ex-Presidente foi. 
submetido a um processo de impeachment - e só o 
evitou renunciando - não por causa da gravação do 
Watergate. É que, depois disso, começaram a in
vestigar o que realmente havia acontecido. O Presi
dente Nixon fez vários pronunciamentos em cadeias 
de televisão, protestando, gritando que aquilo era 
um abslrclo, que ele m.n::a tinha ouvidO falar sobre isso. 

------[)epeis,-vetifieou--se--qt~e-não sá efe-tiARa-ata'Vi-
do falar, como também tinha participado e que, in
clusive, fazia gravações em seu gabinete. A mentira 
que ele impôs ao povo americano foi uma bofetada 
tão grande que ele foi levado à renúncia 

Aliãs, esse não foi o único caso. Não sei se V. 
Exªs lembram da segunda eleição do Bush: o candi
dato que já estava eleito era o ·líder do Partido De
mocrata. Ele estava eleito, só faltava a nomeação! 
Lá pelas tantas, num desses programas que eles 
têm de costa a costa, ele estava sendo entrevistado 
num programa como o do Jõ Soares- um desses 

- .::.;___ 
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tradicionais programas americanos. No meio da con
versa, surgiu o tema da fidelidade masctiina e femi
nina. Não se discutia o seu caso particular, mas a 
tese. Aí o Senador candidi!tO democrata disse: "Não, 
comigo isso nunca aconteceu. Para mim a fidelidade 
existe. TeRho orgulho em poder olhar para a Nação 
americana e dizer que nunca traí a minha mulher!" 
Então, o entrevistador disse: "Senador, V. Ex" tem 
trinta anos de casado. Quem de nós nunca cometeu 
uma infidelidade?" Ao que o Senador respondeu: 
"Eu nunca cometi!" O entrevistador concordou e mu
dou de assunto. A questão teria se encerrado aí se, 
quinze dias depois, um órgão sensacionalista da im
prensa não tivesse flagrado o Senador com uma ga
rota de programa no seu próprio apartamento, quan
do sua mulher se encontrava na outra costa. Isso 
terminou com a sua candidatura, quando ele jã esta
va praticamente eleito. Ele foi obrigado a renunciar à 
sua candidatura, porque mentiu ao povo. 

Alguns diriam: "Os americanos têm um falso 
moralismo; só porque o flagraram fazendo um pro- · 
grama, ele teve que abdicar de sua candidatura?" 
Não! Não foi por isso, mas porque, quinze dias antes 
de ser flagrado em sua própria casa com uma garota 
de programa, ele dissera a toda a Nação americana 
que não era infiel. Nós, Senadores, nunca fizemos 
isso? Não estamos acostumados com essas coisas? 
Mas aquele Senador fez na própria residência! 

Portanto, essa questão de gravação é séria 
Felizmente, hoje, essa discussão vem à tona 

O Sr. Romeu Tuma - V. Ex" me pellTlite um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não, concedo-lhe 
o aparte. 

O Sr. Romeu Tuma -Agradeço a V. Ex" esta 
oportunidade de aparteã-lo. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu é que agradeço a 
V. Ex" por ter me cedido o tempo. Estou falando por 
uma gentileza de V. &a, o que, para mim, é uma 
honra V. Ex" sabe da admiração e respeito que nu
tro pela sua pessoa Conhecia-o por referências - to
das boas, diga-se de passagem -, mas repito o que 
disse num aparte ao seu primeiro pronunciamento: 
V. Ex•, vindo da Polícia Federal e como repre
sentante de um setor, faltava nesta Casa E tenho 
visto agora, permanentemente, na ação e no traba
lho de V. Exa, que tem sido de uma importância fun
damental para nós, pelo seu conhecimento, carãter 
e seriedade. 

O Sr. Romeu Tuma - Agradeço a V. Ex• pelas 
suas palavras. V. Ex" me encabula e me emociona 
Credito isso à simpatia e amabilidade com que trata 
todos os membros desta Casa, até nas criticas. Pedi 
este aparte para cumprimentar V. Ex" e também a 
Presidência da Casa e da Comissão de Consti!U-

ção, Justiça e Cidadania pela presteza com que foi .. 
aprovado o projeto de lei de sua autoria, que discipli
na o inciso X 11 do art 59- da Constituição Federal e 
dã outras providências. Em tese, ele regulamenta o 
grampo telefõnico e elenca o principal, ou seja, os 
crimes que justificam a sua requisição ao juízo. Isso 
estã incluído no Capítulo III - "Das Operações T écni
cas• - desse projeto de lei. Ontem o Presidente Sar
ney assinou a remessa do projeto à Câmara dos De
putados, onde serã importante que se faça um tra
balho junto às Uderanças, para que dêem ao projeto 
o regime de urgência Se houver algo a corrigir, que 
o façam, mas que ele seja aprovado o mais. rãpido 
possível, para que se tenha mais tranqüilidade. O 
Senador Suplicy disse que querem a derrubada de 
quem descobriu o crime de trãfico de influência 
Creio não ser esse o ponto em discussão. A desco
berta tem um valor inestimãvel, pois mostra ao Pre
sidente que hã elementos que não gozam da sua 
confiança. O que se discute é a lealdade para com o 
Presidente, o 'respeito para com a instituição Presi
dência da República, onde se praticam ates à revelia 
e fora do conhecimento da Presidência Sua Exce
lência é surpreendido por publicações, sem que te
nha tempo de tomar providências. Porque a simples 
comunicação da possibilidade de trãfico de influên
cia faria com que Sua Excelência tomasse alguma 
atitude. V. Exª, que é amigo e conhece hã anos o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, sabe que 
Sua Excelência não demora para tomar medidas, 
quando tem qualquer preocupação-quanto à honesti
dade de princípios no gerenciarnento da coisa pública 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte e a. 
referência de V. Ex". Com todo o respeito, gostaria 
de transcrever nos Anais o projeto de lei a que V. 
Ex" se refere. 

Creio que poderíamos pedir ao. Presidente 
José Samey que conversasse com o Presidente da 
Câmara dos Deputados, para que esse projeto tives~ 
se andamento rãpido nessa Casa do Congresso Na
cional. Porque, na verdade- diz muitotlem V. Ex"-, 
o Senado votou. Quer dizer, hoje, se depender desta 
Casa, jã temos uma lei ~ que vem com muito atraso -
que regulamenta a escuta telefõnica. 

Hoje, o projeto eXiste, o Senado o aprovou, por 
unanimidade, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, com os aperfeiçoamentos. Mas o proje
to diz que, na verdade, o absurdo é haver um item 
na Constituição e não ser regulamentado. Isso era 
ilógico, principalmente numa questão como esta, sa
bendo-se que o problema existe permanentemente. 
Lã pelas tantas, um juiz manda fazer, outro juiz não 
manda O antigo Procurador-Geral da República me 
dizia do seu esforço de tentar conseguir essa regula- · 
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mentação. Como disse muito bem o Senador Ro- Essa não é a sua linguagem. Sua Excelência deve 
meu Tuma, o Senado já fez o que dependia dele: usar a sua linguagem e que conhecemos. Deve ficar 
aprovou o projeto. no nível que o caracteriza. Penso o contrário: não 

Sr. Presidente, seria importante pedir ao Presi- estou sentindo aqui no Congresso ninguém que não 
dente da Câmara que faça as modificações que qui- esteja entendendo a importância da hora que esta-
ser - provavelmente o projeto volte para cá - mas mos vivendo. 
que possamos decidir definitivamente essa matéria Esse incidente da gravação não é para ser 
da escuta telefõnica. aproveitado. Vivêssemos nós um outro momento - e, 

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Exª um cá entre nós, a Oposição tinha que aproveitar. No 
aparte? caso Watergate, por exemplo, ela aproveitou e fez 

O SR. PEDRO SIMON- OuÇXJ V. Ex~ com mui- um carnaval. A Oposição está no seu direito de de-
to prazer. - bater, discutir e protestar. Se, afinal, o Governo tem 

O Sr. Edison Lobão- Vejo que o tempo de V. uma divergência interna que está sendo posta a nu, 
Ex• está -esgotado, mas gostaria apenas de dizer não vai querer que a Oposição fique caiada, porque 
que concordo, de um modo geral, com a linha do ela tem o direito de analisá-la. O problema foi colo-
discurso de V. Ex•. marcado pela sobriedade e pela cado aos olhos da Nação, não foi a imprensa que o 
firmeza das convicções que V. Exª sempre defendeu levou à revista lstoÉ. Isso apareceu. 
durante sua longa vida pública, que tanto honra to- Que o Presidente use a linguagem que lhe é 
dos os brasileiros e o Rio Grande do Sul em particu- tradicional. Isso não é assunto - repito - para tentar-
lar. Mas quero dizer que concordo também com três mos fazer o que normalmente deveríamos fazer. 
pontos fundamentais. O primeiro deles é o que diz Nós poderíamos fazê-lo, mas deixar de analisar é di-
respeito às alegações que freqüentemente se fazem ferente. Quando o Senador Romeu Tuma e outras 
contra o Senador Gilberto Miranda, que mudou de pessoas vêm buscar a análise da questão, é diferente. 
posição. Ora, mudar de posição até os juízes fazem; Vejo o assunto sob vários ângulos e vou voltar 
o que precisamos saber é se a mudança está corre- ao debate, mas quero simbolizá-lo num assunto que 
ta. Isso é o que será examinado detidamente pelas acho importante, e quero fazê-lo hoje, porque terça-
três comissões constituídas numa grande comissão feira pode ser tarde demais. 
pelo Presidente do Senado, para saber qual a me- O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Se-
lhor situação para o Brasil. O segundo ponto do dis- nadar Pedro Simon, desculpe-me interrompê-lo, 
curso de V. Ex• é o Calha Norte. Este, sim, foi um mas seu tempo se esgotou há muito. Pediria que 
projeto longamente examinado, estudado, debatido, V. Ex• abreviasse seu discurso, pois há oradores 
cuidadosamente acompanhado por todos os esta- inscritos. 
mentes sociais brasileiros. Penso, portanto, que de- _O SR. PEDRO SIMON - Quero apenas falar 
veríamos, em outro momento, nos deter um pouco sobre essa questão da gravação, Sr. Presidente, e, 
em tomo do Projeto Calha Norte, até para que não em seguida, encerrarei o meu pronunciamento. 
fique perdida nos socavões do tempo uma iniciativa Meu tempo esgotou-se na hora certa, porque-
que floresceu e que foi tão cuidadosamente exami- assim só falo o essencial e tudo fica entendido. Iria 
nada. Quanto ao mais, penso que estamos vivendo falar sobre a questão da gravação, mas o tempo já 
uma g~nde preocupali"'o, porque_ essa questão ga- se esgotou, não foi possível. 
nhou d~m:nsão e den~Idade. Precisamos, so?re ela, o Senador Eduardo Suplicy fez uma comunica-
~r pos!çao firm_e, por~m. marcada pela sob~edade. ção de liderança durante o meu pronunciamento e 

prov9ilo lambem o d1sc_urso de V. Exª, pedindo-lhe pediu para descontar 0 tempo usado por ele 
uma carona, para cumpnmentar o meu conterrâneo, · _ 
Dr. José Barros, que se encontra nas galerias ouvin- . O SR. PRE~IDEN~ (Je~erson Péres) - Na_o 
do 0 discurso de v. Ex•, encantado com as palavras se1, porque assumi a Presidência agora . 
de V. Ex• e dos Senadores Josaphat Marinho, Ro- O SR. PEDRO SIMON - S. Exª ped1u para des-
meu Tuma e Eduardo Suplicy. O Dr. José Barros é contar. 
Conselheiro do Tribunal de Contas do meu Estado. O $R. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Um 
Portanto, com a permissão de V. Exª, os meus cum- esclarecimento. V. Exª é tão empolgado em seu dis-
primentos também a ele. curso - e empolgante tanibém - que já ultrapassou o 

O SR. PEDRO SIMON - O nosso abraço ao tempo em 24 minutos. 
ilus_tre Conselheiro 90 Trib~nal de Contas do Mara- o SR. PEDRO SIMON _ Então não era uma 
nhao e a honra de te-lo aqui. . ' . . 

A escuta telefônica é uma questão da maior hora_. Veja como o Senado~ pelo Amazonas é InJUSto 
importância Tem razão v. Ex•. prezado Líder: temos comigo. Passaram-se 24 mmutos, e não uma hora 
que agir com muita tranqüilidade nesse assunto. O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex• 
Sua Excelência não foi feliz ao falar em "corvo". um aparte? 
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O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador. 
O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" não uHrapas

sou em uma hora o seu discurso. V. Exª está nos 
brindando, ao longo dessa hora, com o seu pronun
ciamento. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. Sr. 
Presidente: voltarei à tribuna, na segunda-feira, para 
debater esta matéria Mas a questão que quero falar 
hoje é muito séria, tão séria que devemos ajudar a 
encontrar uma saída Até a Oposição tem que cola
borar nesse sentido. Se bem que há uma demonstra
ção sadia de que estamos vivendo uma democracia 

Quero felicitar o Ministro da Aeronáutica que se 
demitiu. Teve um gesto nobre que me fez seu lã Eu 
que já gostava de S. Ex•, agora gosto mais ainda 
Não esteve envolvido. O seu nome foi citado, e ele 
não teve dúvida: "Sirvo a minha instituição, a minha 
Pátria. Vou para casa" Está provado, inclusive para 
o Presidente da República- e para todos - que o Mi
nistro Mauro Gandra foi para casa porque quis. Esse 
gesto não o humilhou, mas o engrandeceu, porque, 
na verdade, foi um gesto que merece respeito. Isso 
é importante para entendermos como a questão é 
delicada. 

Houve época em que o Ministro da Aeronáutica 
não se demitia numa situação como essa, mas ia lã 
para a República do Galeão, e quem morria se suici
dando era o Presidente da República Estamos mu
dando, vivendo um outro momento. Estamos viven
do com a mesma Aeronáutica um outro momento. 
Meus cumprimentos ao Ministro Mauro Gandra. 

Quem fez ou quem não fez, não sei. Eu depo
nho, aqui, de público, que conheço o Sr. Ministro 
Nelson Jobim, a sua dignidade, o seu carãter e a 
sua fidelidade. Agora, é verdade que S. Exª é Minis
tro da Justiça e tem que dar uma resposta Saiu nos 
jamais de hoje que o Sr. Francisco Graziano foi 
quem mandou fazer a escuta. Também nada sei so
bre isso. Pode ser que esteja havendo uma intriga 
palaciana. Se o Sr. Francisco Graziano pediu porque 
ele tem um cidadão que com ele trabalha, irmão do 
Diretor de Polícia, houve ou não -pode ser que siin -
eu não sei:- A única coisa que quero dizer é: quem 
sou eu para envolver se o Presidente vai ou não de
mitir os seus auxiliares, que, além de serem seus 
auxiliares, são seus amigos? A imprensa de hoje, de 
vários lugares, está colocando que a Bancada Rura
lista no Congresso está aproveitando a questão para 
a demissão do Sr. Francisco Graziano, cuja presen
ça na frente do Incra é uma expectativa de que saia 
a reforma agrária Casualmente, a imprensa de hoje 
publica uma grande vitória do Sr. Francisco Grazia
no - pelo entendimento. Há um grande debate nacio
nal, o Exército tem muitas terras - e eu, quando fui 
Governador, discuti isto lá no Rio Grande do Sul -
terras essas. muitas vezes, reservadas para o que 
se chama de manobras necessárias em tempo de paz. 

O Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. Ex' 
um curto aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não, ouço V. Ex'. 
O Sr. Ademir Andrade - Eu gostaria de apro

veitar o momento em que V. Exª coloca tal assunto. 
Tive, ontem, oportunidade de prestar atenção - o 
nosso tempo é muito difícil - às notícias do Jornal 
Nacional e do Jornal da Globo. Chamou-me a 
atenção que a escuta é que está sendo basicamente 
ressaltada; o que ela apurou praticamente quase 
não está sendo divulgado. Observei esse aspecto, 
principalmente nesses dois jornais a que tive oportu
nidade de assistir ontem. E o Sr. Francisco Graziano 
tem sido um sacrificado nesta questão; está sendo 
colocado como pessoa que tomou providências e 
outras coisas. Falei, ontem, pessoalmente com o Sr. 
Francisco Graziano. Ele disse que não tem interfe
rência neste processo. Causa-me preocupação, por
que as pessoas que fizeram descobrir irregularida
des, no fim, são as que vão pagar pela suas desco
bertas. Estou torcendo para que isso não aconteça, 
principalmente..com o homem que está dando solu
ção a um problema tão difícil no nosso País, o Sr. 
Francisco Graziano. 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - Sena
dor Pedro Simon, o Senador Emandes Amorim está, 
pacientemente, esperando a sua vez. Por favor, 
queira concluir seu discurso. 

O SR. PEDRO SIMON - Já estou terminando, 
Sr. Presidente. Quando fui Governador de Estado 
não consegui. Hoje está a imprensa dizendo que o 
Exército, pela primeira vez na História, está concor
dando em doar e entregar 6,2 milhões de hectares 
para a reforma agrária Trata-se de terras do ExérciiO. 

Então, estamos vivendo um momento fantásti
co, em que as Forças Armadas vão dar o exemplo · 
no início da reforma agrária na terras do Exército. 

Vejo em O Globo- o mesmo jornal que publica 
essa matéria - a matéria de Tereza Cruvinel diz o 
seguinte: "Os deputados fazendeiros estão felizes 
com a possível queda do presidente Francisco Gra
ziano na frigideira dos suspeitos". Todo mundo sabe 
que eles estão satisfeitos. 

Eu pediria ao Fernando Henrique, que deve 
decidir ética e moralmente, é verdade, mas que apu
rasse dentro do possível, que não vá atrás de con
selheiros que estão aconselhando uma coisa mas 
que querem outra Na verdade, querem impedir o 
processo de reforma agrária 

Peço desculpas a V. Ex• e ao nobre Senador e 
voltarei na semana que vem para tratar especifica
mente do tema grampo telefônico. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 

N° 217, DE 1995 

DisdpHa. o inciso xn do art. 5° da Coast.itui· 
~ Federal e dá outras pro'ridê:ocias. 

O Con~sso Nacioaal decreta: 

CAI'truLO I 
Da A"dm...,ibilldade 

Art. 1° O imredimento. a intc.mpçio. a inten:eptaçi.o. a es~ 
cuta e a grsvaçio das comunic:açàes tciefôllicas someute sio ad
missivi::is nos caso. de invesrignçio crimiaal ou insaução proces
sual penal ~v as~ crimes .~WlÇiveis. além dos SC!UiDles: 

I- ccnEra a ~m ec:oaàmic:a. fmanccim e tributária; 
II- cootr&t.ndo; 
m- falsificaçio de moeda: 
IV- scqúesUo ou á= privado; 
V- extorSio simples; 
Vl- trá.f"lCO de mulhcn:s; 
VII- subuação de i""'P""'' 
vm- quadrilha ou boDdo: 
IX- abuso de mrmidade; 
X - ameaça ou injlria. quaudo canetidas por telefoae; 
XI- outros ciec:om3:cs de orpninçio cri:minoM.. 

Art. 2° As operaçõea referidas no litigo mrerior Dio sedo 
pcrnlitidas. em qualquer hipótese. quaudo rc -de comunjcaçõ
es e~ o suspeito ru aaasado e seu defemor. re~vu .OS fatos 
obj:to da investigaçio ou apunçio em.prcccsso peilal,-'' 

o,Phul.on 
!>á Auto~ Judicial 

§ 1:' Os iesuliados da esc:uiL aio coavalidados pelo jouz oo 
prazo de 3 (a&) <fias a coatar da cormmicaçio. aio podetio ser 
utilizado~: como provL 

Art. 5° A docisio do juiz deveri. indicar a mocf•'ktade e a 
dutaçio das operações uti.lizadu., que aio poderá uhn~snr o 
prazo de 30 (trinta) dias. "'DOVável per periodoo iguajs e suoasi
vos. desde que pe!T"'DnÇilD OS ~ iDcbc:ados DO an. 4° 
dcsra lei. 

Parignfo úaico. Dopeudezá de aularizaçio do juiz a reDO
vaçio do periodo das operaçõea que ul!za_..-em .lO (trinta:) dias. 

CAPiruLom 
DúOpa çõ'"Téaalcao 

Art. 6" M ~de im!"'riimenló, inlmlupçio. inu:tt:ep. 
çJo. escuta e gravação daa commintções telef<lnicu tte:io efe<ua
das pela ._.,a de telef<llia, pollàa juijri!ria Milli.Urio Público, 
ou órgão com-ezx:amigodo de .wizorinquáiló alnpO!icial. 

Parágrafo único. Os custos das operações téc:tricas efeGJadu 
pelas emp~sas de telefonia serão reembolsadl:>s: pela União e pelos 
Estados. em I"!7.ào da c01Ílpetência. 

J~rt. 7° O auto circUnstaDC:iadQ-das opea.çõer. JXeVistas DeSta 
lei será imediatamente encamiubado ao Juiz. juDo C01J1 as fllU 
gravadas ou eitmentos análogos. 

§ l 0 Do auto e do tesultado da opctaçio ~ dada ciência 
'lo Ministério Público. ao StKpeilo ou acusado e a seu defensor. tio 
loko o Juiz considere que dela 'lioresulta.m prejuízo ao ~gui
memo das investigações. 

§ 1:' A partirdes"' l!lOII!eDIO e no p1UD de 10 (dez) <fias, 
poderio as partes eumillar os .,..,. e-.. sraYOÇlles. ilxü<:ando 
os tn:c:bos cuja degravação preteodcm. faalkada à uumd•de incum-

Art. 3" A roquerimeniO do l\!ini51ério Público ou .ouiDridide biela das iuvestigaç3cs igu.JmicialiVt demro do_ mesmo. pnm. .. 
policial. o_ Juiz COil:I!"'Wl!O. em decisio mcúvada. podeti .ou"'!i= § 3• O Juiz detetmioari a tmJJSi<;io dos lftdJol illdicados 
as ~nçoes ref~du DO art. 1° ~ta Lei. ~1Wldo boovet: indícios· 'qUe não sejam manifestameDle in'elevuues e impertineDles e de 
suf1C1entcs da priuca ou da t.entatJ.va dos cnmes nele preYJSU)S e as outros que consid.en:: c:onvenieuLe d.ccidindo a respeito da destrui-
medidas forcn absolutamente indispensáveis às investigações as à• ção do material teSlaD.te, • · · 
assegumçio da prova. ' 

Parágrafo único. A iniciativa do mp~erimento também p;. 
deri ser: 

I- no caso de almes aJjl. apuação deva ser ~da em 
inqumto5xuapoliciaL do órgão c:ompcten"' pan roalizi..lo: 

II - nos casos do inci!O X do art. 1°, do ofendido ou de seu 
representante legal. e 

III - do róu ou de seu defemor. 

Art. 4° Quando um dos iDtcrlocuures ccmentir na escuta 
telefõoica. a autoridade =poosável pelo inqumto poderá efecuá
la. desde que do auaso possa derivar pn:jlízo para as investigaçõ-
es. não podeodo haver recusa da e~sa de telefonia. -

§. l 0 Neste caso. aquela autcridade comunicará.. no prazo 
!lláximo de 24 (vinte e quauo) horas, a rcalizaçio da escuta ao 

, juiz. que a poderá convalidar, autorizando, se neceuário, o prosse
. gui;mento das ooerac:ões. 

§ 4° Da decisão cabe a~vo com efeito suspem:ivo.. 

_ § SOA truJSa'içio das -gravações _insttuiri Os autos. coo.scr-
vaudo-se ez:ç c:utório as fitas magnéticas cu ele:ax:a.tos análogos. 

§ 6• E permitido ias partes exttalmn cópiu das =aições 
e noproduzirem as gravações. 

CAPÍil.JLO IV 
Da UliUzaçio da l'n>Ya Rcoultaule daa Operaçõeo 

Art. g• Os "'sultados dU opet"llçóes téCuicas aio podem ser 
utilizados para a insll'UÇlo de proc:eSSOI ou investigações ~lativos 
a cnmcs diversos daqueles para os quais a autm'izaçio foi daaa. 
salvo quando se traiar de crie coastanl.e do art. 1 o. hipótese em que 
se observ&ci. o disposto oo art. -;o desta lei. 
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Art. 9" Não poderão ser utilizados. em prejuíso da defesa.. 
os resultados das operaçm técnicas efetuadas fora das hipóteses 
do an. 1" ou das modalidades e formas prcvísw nesta. lei. 

CAPiTuLO V 
Disposições Fluais 

Art. 10. Ressalvadas as pre'll'Ogativas do Ministério Público 
c do defensor. con"Crio em segredo de justiça os iDquéritos e pro. 
cessas que contiverem elementos: inf01.m1tivos ou provas obtidos 
na forma destl. Lei. 

Art. 11. A realização das operações thc:nias fora doo CUOI, 
modalidades e fon:na. estabelecidos nesta. Lei ooastitui crime, sujei
tando-se seus autores às penas de detcDÇio de 1 (um) mês a 3 
(~_s) a.D9S· e muha.. 

Parágrafo úllic:o. Sem pn:juÍZD do dispooto Deste artigo, ao 
servidor público seria aplicadas as demais sanções p-eviltu na 
Lei n• 4.898. de 9 de dezembro de !965. 

Art. 12. Nlo se coasidera ilícita a pVaÇio de cc:avena en
tre presentes feita per um dos inlerioculCEs. quando se destinar ll 
prova de um di:mto seu ameaçado ou violado. 

Att. 13. Aplicam-se subsidiariamente a esta I...ei. DO que Dio 
fCX"eDl incompatíveis,. as oormas dos C6dig01 de Proc:es&o Peaal e 
de Processo Penal Mililar. 

A.rt. 14. Esta Lei entra em vigcrna data de sua publicaçlo. 

Art.. !S. Revogam-seu disposições em c:oa.ririo.-

A P=<D"' _.;çao é =ult.tdo da auá1iJo e~...., 
SÍDICSe de dois Projetos de Lei que ttmU!arom per esl& C&l&, ÍZido 
ao arquivo. ao fmal da 49' Legisbnln. per força do- clispilem 
os lrligos 332 e 333 do Regimenlo 1Dtemo do Senado Fedem!. 

Tilll&....., do Projeto do Lei da Ctmon. n• 63, de 1990 (n" 
3.514'89. na CJmam doo !le!>ll&do&) e do Projeto de Lei do Sena· 
do::l' 128. de 1992.ambos "disciplinandooiaciJoXD.doart. .V da 
Consti111içào Fcdcn.l e dando ouuu provid!ociu''. 

0 ,.,,o do> segundo Projeto se propunha servir de Subai1u· 
tivo ao primeiro. de vez que eaglobava múhi:plas modif~C&Ç&a cm. 
"'laçio ao texto aptOVado pela Ciman doo !le!>ll&do&. quo, per 
sua vez. já sof""" modifações per porte ck: seu Relalor no Sena· 
do>. o ilustre Senada José Paulo Bisol. jurista de -..:ida ..,.. 
diçio e compr«Enci• 

Ao teeeber a Íllalmb&lcia de ~!alar o Projelo de Lei do Se
nado n• 1 211'92. o note Senador Jutaby Magalbiea tomou a ini· 
cialiva de ""l11=l" a t:amitaçio amjullta doo dois pmjetos. o que 
lhe foi deferido. Da jtmçio de amboo """lku um Substitutivo 
que. u.iio tendo sX!o ap<eCíado 110 devido tempo, resullou uq>iva-
do. per força doa disposiúvoa "'g]meu•i• já citadoo. . 

Como aulOI' do PLS D0 128192.. j.dguei-me Dio só com o di· 
reito mas ~m como dever de reaprexollr o referido Subttim
tivo. como único temuacente - além do DObre Seuadar Ney 
Suassuna. também "'ferido no Parocer preferido pelo Senado< Ju
taby Ma,..lhies- doa ino:rveaiem.S noa meridoo pmjetos. 

~ sane que o Projeto que c:n. submeto .l do.lta considera· 
çio dos membros desta Casa. se caracteriza pelo fato de :er sido 
acolhido. na ata origem. pela Câmara dos Deputados e. posterior
meDLe. pelos dois Rel.aaora designados pela CcmiuJo de Consti
tuiçio.Justiç.a e Cidadania do Senado Fodcnl. quando lhes fOillm 
agregados aperfeiçoomeutDS """"""" per alguns dos mais ilus· 
trcs e competentes juristas que abrilhantaram as duas Casas do 
Congresso Naci.Oila!. na Lcgisl.u.ura an~. 

Destuto. ao subme1a"·se este Projeto i deliberaçio dos 
meus ilus!R$ pares. desejo arem.r meus a.gn.deci:mentos a todos 
aqueles que c:olabcnsam pora o seu aperfeiçoamento. em especial 
""" ex-S.....OO..S José Paulo Biso! e Jutaby Magalhie5. de a.jo 
cordial e proveitoso c:oavívio. lammltavelmeue. nio mais dea&u
.....,., IX> Senado Fedeilll. 

SaladaaSeaão&,29dejullbodD 1995.-s...aQrl'àoSáDoa. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

• CONSTíTI.IrÇÃO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASL . 

TÍnlLOll 
0.. Dinitoo c Garaatlaa FunciamcDtaio 

CAPÍ11JLO I 
0.. Dlrclloo e O...... Incl.tdaalo cCol-

Art. s• Todoo sio iguais pem111e a loi, aem clistioçio de 
quaiquCI' mi.~ garamiado-ce aos bruiloirc.» e ac. es~ 
=ideates no Pás a inviolabilidade do diroito l Yida.lliberdade. i 
igualdade. &ICguzazlÇ& c ll ptopt · i 'Cio. aoa. lflr'IDDa seguintes ·---------

XD.- é inviol.bel O sigilo da tm i -'e, d• lll du CIOIDI· 

Di<:ações telegrifiCU de dadoo. das cmumicaçMs tdefllúcas. sal· 
vo, no último caso, per ordem judicial - hipótesea e na forma 
quo a lei estabolecu pora fms de investigaçio eriminal Q1 instru
çio proceasual penal: 

L VI- sio .mwtmj•áveis DO proc:iiiSIO a povu obtidas per' 
meios ilícitos; ---

------·-----------
LEI N" 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965 

Repta o Dinito de Rcpnooa~lllçio e o 1'.- de 
Reoponsabilldade AdmiDlstr~u .. Cid e Pasal 1100 C.... de 
AbWJOS de Autoridade. 

(A Com~.ssão d~ Constituição. J~attça e Cidada
ma - dccuão lt:nnimrtw 1 

Publicado no DCN (Seção II), de 30.06.95 
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Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Emandes Amorim, 4E Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mõn, o Sr. Emandes Amorim, 4g Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao Senador Emandes Amorim, por 
vinte minutos. 

O SR. ERNANDES AMORIM (RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente. Sr% e Srs. Senadores, tenho ouvido muitos 
discursos e, às vezes, fico preocupado ao ver que, 
quando querem alcançar alguma coisa, as pessoas 
usam meiQS espúrios; quando querem atingir a hon
ra de qualquer cidadão, de autoridades, usam o tráfi
co de drogas como pano de fundo. 

Essa escuta, segundo dizem, foi autorizada 
para investigação de tráfico de drogas. Todo mundo 
sabe que aquelas pessoas jamais teriam envolvi
mento com o tráfico de drogas. Assim como aconte
ceu, quando cheguei a esta Casa, pois queriam ar
rancar o meu mandato de senador, alegando tráfico 
de drogas. Vejo também o caso do Acre, que ale
gam que o Governador desse Estado está envolvido 
com tráfico de drogas. É preciso que esta Casa olhe 
com um pouco de atenção essas denúncias. 

Na realidade, o caso Sivam tomou dimensões 
inesperadas. Não sei se é para servir de tapume, 
numa hora em que se vê o caso dessa fusões de 
bancos, onde toda a população já está sendo sacrifi
cada com o futuro pagamento de débitos de bancos 
que. no passado, auferiram lucros estrondosos. Vejo 
o caso Sivam como uma coisa tão simples de se re
solver. Com a desculpa de se atender à Amazônia, 
querem impor negociatas, já denunciadas. e aí se 
entende a expressão usada pelo Presidente da Re
pública, que disse: "Há vontade de sentir cheiro de 
carniça". Existe alguma coisa por trás dessas nego
ciatas, que só interessa a uma minoria, até porque a 
Amazônia precisa, sim, de um Sivam, mas não se 
pode obrigar as pessoas a adquirir essa coisa super
faturada ou em licitações fraudulentas e com uma 
série de irregularidades. P?r isso, está na hora de se 
pensar em anular essa licitação e começar tudo de 
novo. Acredito que é o pensamento desta Casa 
quanto ao problema do Sivam. 

Quando digo pano de fundo é porque devería
mos estar aqui discutindo a aprovação dessa medi
da provisória que obriga a retirar dinheiro do povo 

para manter bancos falidos. Falei até com minha as
sessoria que está na hora de entrar nesta Casa com 
requerimento para solicitar aos bancos que acudam 
os parlamentares que estão falidos. a exemplo meu: 
estou pagando juros de 1 O% ou 12% ao Banco do 
Brasil, e não vejo uma solução. Mas para pagar a 

- bancos falidos, a milionários, tiram dos pobres mise
ráveis recursos para investir nesse setor. 

· Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, como 
homem do povo, exercendo um mandato parlamen
tar que muito me honra. venho a esta tribuna, em 
nome dos meus eleitores, registrar minha indignação 
e revolta pela hipocrisia dominante. em sua grande 
maioria, na classe parlamentar. 

Não posso calar-me diante do manto da indife
rença com que o Parlamento tem tratado as questõ
es que, a nosso ver, têm que ser enfrentadas pelo 
Congresso Nacional. Senão vejamos: onde está o 
debate sobre o planejamento familiar, a prostituição 
infantil, os m~ninos de rua, o tráfico de drogas, o 
uso, em larga escala, de drogas pesadas nas esco

-las, a falta de trabalho, os rombos da Previdência, 
as falências duvidosas de bancos privados. Parado
-xalmente, esses "pobrezinhos" são socorridos com o 
dinheiro do nosso sofrido povo. Pode até ser legal, 
mas é unia imoralidade indescritível; a falta da va
gas nas escolas públicas, o sucateamento das uni· 
versidades, a falta de terras para o egricultor, os ju
ros proibitivas para a área produtiva, o empreguismo 
das empresas públicas, a falta de rodovias, a ausên
cia de uma política de transporte marítimo e fluvial, a 
política definida na área de saúde e a humilhação a 
que estão submetidos nossos aposentados. O baixo. 
salário dos trabalhadores, o saldo dos militares e a 
ineficiência da justiça, em todos os níveis. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, essas 
questões são as que o povo anseia que sejam dis
cutidas e equacionadas neste Parlamento, e, incom
preensivelmente, são assuntos tabus que não são 
enfrentados por pura covardia Uns, por medo da 
Igreja, outros, compromissados com grupos econô
micos e corporações. 

Cheguei ao Senado da República sem outro 
compromisso a não ser com o Estado de Rondônia 
e a minha Pãtria, razão pela qual fui alvo da mais 
sórdida campanha difamatória que um ser humano 
pode sofrer; a imprensa me julgou e condenou sem 
processo; sem inquérito ou sequer uma denúncia. 
ESta:Casa permaneceu muda, calada e acuada pela 
imprensa, mesmo diante da evidente falta de provas 
e da mais rigorosa investigação que levaram as au
toridades policiais e judiciais à conclusão de que ne-
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nhum processo poderia ser instaurado, pois tudo 
não passava de um complõ contra meu mandato e o 
Povo de Rondônia, pois é intolerável para as classes 
dominantes ver um homem de origem humilde che
gar ao poder, pois na sua concepção o povo não 
tem o direito de escolher o seu destino. 

Um outro fato que me chama a atenção é o en
me organizado, tal corno o jogo em todos os níveis. 
Estranha e incompreensível mente, certos setorcs da 
sociedade defendem a sua não-legalização e a sua 
permanência nas sombras e no submundo do crime, 
acobertados pelo sistema policial, Ministério Público, 
e, pasmem, Srs. Senadores, pelo Judiciário, por falta 
de uma ação efetiva contra· o jogo-do-bicho, com 
bancas· em todas as esquinas das cidades brasilei
ras. Fato esse demonstrado pelas colunas sociais e 
pelas redês de televisão, quando das transmissões 
dos desfiles carnavalescos. Apesar de •existirem• 
mandados de prisões, os oficiais de Justiça jamais o 
encontraram. 

Defender a não-legalização dos jogos em to
dos os seus níveis é compactuar com a ilegaiidade, 
criminalidade, prostituição, tráfico de drogas, sone
gação de impostos e manipulação ilegal de mão-de
obra em todos os níveis. Essa situação é responsá
vel pela onda de crimes que ocorrem nas grandes 
capitais, tais como Rio de Janeiro, São Paulo e Sal
vador, onde gangues se formaram com um poderio 
bélico e financeiro que afronta o Estado brasileiro. 

Tentar ignorar essa triste realidade é fazer a 
apologia do crime. A meu ver, não existe argumento 
religioso ou ético para a manutenção desSa lei, de 
1946, total mente divorciada da nossa realidade so
cial e política. Senão, vejamos: mais de 115 países 
no mundo regularizaram a prática de jogos em todos 
os níveis, como forma de gerar empregos, arrecadar 
impostos e estimular o turismo. 

Apenas corno ilustração: nos Estados Unidos, 
todos sabemos, o passatempo favorito é o baseball. 
Em 1993, 70 milhões de pessoas foram aos está
dios, e, aos cassinos, aproximadamente 1 00 mlhões. 

Já no ano passado, os Estados Unidos regis
traram um faturamento com os cassinos num total 
de US$14,5 bilhões. Até maio de 1978, o Estado de 
Nevada, onde se situa Las Vegas, era o único esta
do onde os cassinos tuncionavam legalmente. Hoje, 
seus hotéis têm uma capacidade de hospedagem 
superior a cem mil apartamentos. 

Vejam, Sr's e Srs. Senadores, os Estados Uni
dos foram muito além, estimulando cassinos abertos 
em reservas indígenas, onde já se faturou em tomo 
de US$2,5 bilhões no ano de 1994, com a maior par-

te da receita sendo canalizada para projetes econõ
micos e sociais em. benefício direto das comunida
des indígenas, seguindo prioridades estabelecidas 
pelas sociedades indígenas. , ~?'-""" • 

Outro fator da maior importância são os cassi
nos flutuantes, que já operam em alguns rios ameri
canos, gerando no ano passado uma receita de 
US$3 bilhões. 

Temos, em mão, dados nada confiáveis da 
Embratur que estimam em mais de U$3.8 bilhões o 
volume de apostas de jogadores patrícios em cassi
nos dos Estados Unidos e nos 52 cassinos clandes
tinos existentes no País. Acredito que essa quantia 
não supera os valores jogados por brasileiros nos 
·cassinos argentinos, paraguaios e uruguaios, sobre 
os quais não ternos o menor controle. 

Que poder terão os banqueiros do jogo do bi
cho e dos cassinos clandestinos que faz com que as 
autoridades brasileiras se calem e se omitam, quan
do toda a Na)lâo conhece os pontos de bícho, dro
gas, prostituição e os cassinos clandestinos? Faço 
essa indagação em nome do meu Estado e de todos 
os meus patrícios que me cobram diariamente. 
·--·-Fala-se em lavagem de dinheiro através dos 

cassinos, afirmação na qual não acredito. Isso so
mente é possível sem uma fiscalização do Governo 
nas compras das fichas e nas suas trocas na saída 
e no final de cada expediente, como se faz em todo 
o mundo, um cotejo de contas pelo próprio fisco. É 
dessa forma que se derrota qualquer fraude ou irre
gularidade. 

Tenho em mão um artigo de um especialista in
ternacional, que afirma: "No Brasil um cassino dificil-· 
mente irá faturar mais de US$5 milhões por mês" -
muito pouco para os grandes barões da marginalida
de. E todos sabemos que a transparência afasta a 
criminalidade dos hotéis-cassinos, que hoje se abri
gam sob o manto da falsa moralidade, o que dá a 
esses malfeitores poderes ilimitados, até mesmo de 
fechar um bairro ou uma obra pública Onde esta
mos? Permito-me parafrasear o eminente Senador 
Francelina Pereira, que há uma década, com muita 
propriedade, questionava: •Que País é este?" E, 
hoje, o que será? O País da hipocrisia, da mentira e 
da falta de coragem? 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, recuso
me a calar-me diante da Nação, recuso-me a admitir 
que o Congresso Nacional não esteja sensível aos 
graves problemas que afligem o povo brasileiro. E é 
nessa direção que apresentamos o Projeto de Lei n" 
168, que revoga o Decreto-Lei nº- 3.215, de 30 de 
abril de 1946, que tem por objetivo acabar definitiva-
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mente com esses bandos de celerado5 que tantos 
males causam à nossa sociedade. E, o que é mais 
grave, afroníárído-a, formando marginais, lesando os 
cofres públicos e colocando na marginalidade crian
ças, mulheres e velhos, que por eles são utilizados 
por falta de-um mercado regular e legal de trabalho. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao apre
sentar no Senado Federal o PLS n2 168, tenho como 
propósito auxiliar o Governo Federal em todos os 
sentidos. Em primeiro plano, pretendemos acabar 
com a ilegalidade do jogo clandestino, que é a Mãe 
de todas as criminalidades que infelicitam a família 
brasileira. Mas o objetivo, a nosso ver mais nobre, é 
ajudar, de uma vez por todas, a solucionar a greve 
questão do agricultor sem terra, destinando, em ca
ráter permanente, o percentual de 40% (quarenta 
por cento) da receita bruta obtida com a prática de 
jogos para custeio das Ações de Reforma Agrária e 
de financiamentos a pequenos produtores e micro
produiores rurais, distribuídos de acordo com a 
quantidade de estabelecimentos rurais existentes 
em cada ESlado e ao Fundo Nacional de Reforma 
Agrária 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a reforma 
agrária é uma necessidade imperiosa para a socie
dade brasileira, que ninguém ousaria contestar; 
mas, apesar das constantes mudanças de Presiden
tes do Incra, de efetivo pouco tem acontecido. Os 
episódios de Corumbiara e Pontal do Paranapane
ma, e os choques com a Polícia Militar do Paraná e 
do Rio Grande do Sul são os saldos •positivos• de 
conhecimento da população. 

Em síntese, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
essa é uma das muitas razões que me credenciam 
a recorrer aos nobres colegas Senadores, solici
tando a aprovação do Projeto de Lei n~ 168, 
atualmente tramitando na Comissão de Educa
ção para ser relatado pelo eminente Senador Lau
roCampos. 

Quero registrar, Sr. Presidente, que o Senador 
Lauro Campos promete dar um parecer contrário a 
esse projeto. Evidentemente, S. Ex" não tem conhe
cimento das jogatinas que existem no Brasil, dos mi
lhares de desempregados que trabalham a serviço 
do jogo do bicho, que só beneficia uma minoria Te
nho a certeza de que outros Senadores já se dispõ
em a apresentar uma emenda ou um substitutivo 
para ser votado, e estou certo de que, pela necessi
dade que o Brasil e os brasileiros têm de legalizar o 
jogo no País, esse projeto será aprovado. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
por 20 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, preocupa-me que 
esteja o Palácio do Planalto, pela palavra do Embai
xador Sérgio Amaral, Porta-Voz da Presidência, di
zendo que poderão o P-residente do Incra, Francisco 
Graziano, e o Diretor da Polícia Federal perderem 
seus postos. 

Se houve uma pessoa que deu um novo tom, 
uma nova diretriz, que imprimiu uma ação mais 
enérgica à realização de um dos objetivos funda- · 
mentais da Nação brasileira, de uma das principais 
prioridades de todos aqueles que examinam de per
to a situação no campo - refiro-me ao objetivo de 
realização da reforma agrária-. este é o Sr. Francis
co Graziano. 

Publicam. alguns jornais, na primeira página, 
que ele poderá cair. Por que razão? Porque terá le
vado ao Presidente da República o conhecimento de 
um relatório que colocava o Chefe do Cerimonial 
como suspeito de tráfico de influência? t claro que 
faz-se necessário um esclarecimento sobre como é 
que o Ministro da Justiça parece ter vindo a saber, 
depois, dos fatos que foram levantados pela Polícia 
Federal. Obviamente, vamos saber disso com maio
res detalhes nas próximas horas. O Ministro da Jus
tiça deveria ter encaminhado ainda ontem o relatório 
sobre esses fatos ao Senado. Parece-me que até 
agora o relatórif'l ainda não chegou. Talvez o Minis
tro esteja aguardando as respostas às perguntas . 
que formulou ao Diretor da Polícia Federal, Dr. Vi
cente Chelotti. 

Mas é preciso que não se utilize uma argumen
tação indevida para se derrubar justamente aquele 
que, desde que assumiu a direção do Incra, resolveu 
dialogar mais amiúde com o Movimento dos Sem
Terra; resolveu se deslocar - com todo o apoio do 
Presidente da República ~ para os diversos locais 
onde está havendo conflitos de terra: resolveu dialo
gar com maior intensidade com os Sovemos Esta
duais e com as Prefeituras e vem ir;;primindo um 
novo ritmo à realização da própria meta - que consi
dero modesta - de assentamentos, para o ano de 
1995, de 40 mil famílias, pelo menos. 

Se, porventura, chegou ao conhecimento do 
Sr. Francisco Graziano uma prática indevida de seu 
colega de Governo, e se, porventura, chegaram ao 
seu conhecimento dados importantes e ele os mos
trou ao Presidente. isso não constitui ação indevida 
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Ao contrário, em relação ao Presidente da Repúbli
ca, é uma mostra de confiança, de cuidado que teve 
com respeito a Sua Excelência, e deveria estar o 
Presidente da República agradecido com isso. 

Que tenha sido dado à imprensa conhecimento 
dos fatos, e que o Presidente da República, diante 
disso, tenha sido levado a agir com maior rapidez do 
que de outra forma o faria, isso constitui conseqüên
cia lógica. Deveríamos ter maior transparência de to
dos esses atos. 

Agora, Sr. Presidente, está-se fazendo mais 
necessário ainda o exame em profundidade do con
teúdo do Projeto Sivam. Estamos examinando, ago
ra, quão inadequada foi a pressa com que se procu
rou aprovar, em 21 de dezembro. o financiamento 
da ordem de US$1 ,7 bilhão para o projeto Sivam. 

As impropriedades estavam, por exemplo, em 
tudo aquilo que foi destinado - e amarrado no Proje
to de Resolução- à própria empresa, então chama
da integradora, a Esca. Os próprios US$250 milhões 
destinados à Esca no art. 42- do Projeto de Resolu
ção não constavam da proposta inicial encaminhada 
pelo Governo. Isso foi incluído aqui no Senado. In
clusive uma quantia além daquilo que as próprias 
autoridades da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
e do Ministério da Aeronáutica estavam estimando 
que seria necessário para a realização dos serviços 
que faria a Esca. 

E isso foi aprovado sem maiores questiona
mentos pelo Senado Federal, que não inquiriu devi
damente sobre esses fatos. 

O Professor Rogério Cezar de Cerqueira Leite, 
que já havia escrito alguns artigos sobre o Projeto 
Sivam na Folha de S. Paulo, voltou hoje a falar so
bre "0 Sivam e as forças ocultas"'. Vou ler alguns 
trechos de seus artigos para comentá-los. 

"No Brasil sempre foi assim. O maior 
aliado da ra2ão é a banalidade. Toda a ar
gumentação contra o megalómano Acordo 
Nuclear Brasil Alemanha de nada serviu. O 
acordo foi finalmenta derrotado pela incom
petência empresarial instalada na Nucleo
brás. A tresloucada Transamazõnica foi var
rida pela chuva e pelo borrachudo. A trans
posição das águas do São Francisco foi es
vaziada pelo simples cansaço do povo brasi
leiro com o faraônico. A monumental Ferro
via do Aço descarrilhou por falta de carvão. E 
assim talvez venha a acontecer com o Sivam. 

Quem se deteve naqueles almanaques 
farmacêuticos dos anos 40 se lembrará de 
uma charge muito popular à sua época Dois 

jumen!os, atados cada um a uma das extre
midades de uma corda, se esforçavam em 
direções opoatas para alcançar montrculos 
de capim colocados a urna distância um pou
co maior do que o comprimento da corda 

O Sivam talvez vá para os ares só por
que os seus vorazes parasitas não se enten
dem entre si. Pois é, a acusação do briga
deiro Gandra de que o Sivam tem muitos ini
migos é mal colocada A verdade é que o s;. 
vam tem amigos demais. E tão dedicados que 
não querem compartilhar, exatamente como 
os tais jumen!os papulares na década de 40." 

Aqui, eu comen!o: o Presidente falou em cor
vos e chamou de corvos os inimigos do Sivam. E 
com respeito aos amigos tão interessados nas ver
bas do Sivam? Que qualificação daria o Presidente 
da República àqueles que estavam utilizando o Pro
jeto Sivam para se enriquecerem ilicitamente? Para 
aqueles que engordaram os orçamentos previstos 
no fi~nanciamento? Que nome dará o Presidente da 
República a tais pessoas na hora que for 'inelhor 
desvendado o que realmente se passava com o Pro
jeto Sivam? 

Prossigo com as palavras de Rogério Cezar de 
Cerqueira Leite: 

"Para melhor compreender a questão 
do Sivam, porém, convém relembrar a gêne
se do projeto. Na gíria do setor são chama
dos "Datas" ou Cindatas os três sistemas de 
proteção ao vôo que cobrem todo o Brasil, 
exceto a Amazônia. Foram instalados pela. 

~ ~Thomson, empresa francesa, com auxmo de 
um punhado de empresas nacionais e sob a 
coordenação da Esca, a ~eScatológica sim
biose empresarial entre o Ministério da 
Aeronáutica e seus oficiais reformados." 

Faço aqui outro parêntese. Sabia exatamente o 
Ministério da Aeronáutica - .o Ministro Lélio Lôbo, o 
Ministro Mauro Gandra - de tudo aquilo que se pas
sava dentro da Esca? A Esca foi a empresa que aju
dou a escolher a Raytheon, a Esca interagiu com o 
Governo na hora de escolher o Consórcio Raytheon. 
E ele foi esco:hido porque, segundo o Governo, 
comparando as propostas francesas, relacionadas à 
Thomson, e a forma de financiamento proporcionada 
pela França e pelas instituições financeiras~ trance

-sas. e a proposta americana, liderada pela Rayt
heon, com um consórcio que corresponde a quase 
20 empresas e com a proposta de financiamento do 
Eximbank, resolveu-se adotar a proposta Rayt-
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heon/Eximbank, com a participação da Esca, uma 
vez que esta estava assessorando a Aeronáutica e a 
SAE na escolha da proposição. 

É claro que a decisão foi do Governo. A Esca 
chegou a considerá-la, a certo momento, segundo o 
que nos fof relatado - e antes a Thomson - mas, de
pois, resolveu que a Raytheon seria a melhor J:1ropo
sição. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sena
dor Eduardo Suplicy, desculpe-me interrompê-lo, 
mas eu pediria a compreensão de V. Exª e o con
sultaria se não poderia continuar o seu discurso na 
próxima sessão, porque, infelizmente, não há núme
ro regimental para que a sessão prossiga Não há 
um vigésimo do Senado em ;:>lenário, e o Regimento 
é taxativo quando diz que a sessão será suspensa 
nesse caso. Não sou um fanático do Regimento, 
mas o Presidente José Samey costuma cumpri-lo e 
eu não gostalia de fugir dessa linha 

O SR. EDUARDO SUPLJCY - Solicito, então, 
Sr. Presidente, que seja transcrito o restante do arti
go do Prof. Rogério César Cerqueira Leite nos Anais 
da Casa. 

Embora eu não esteja de acordo com todos os 
pontos, considero-os muito relevantes e comentarei 
a matéria em outra oportunidade. Avalio importante 
que todos os membros do Senado Federal leiam 
esse artigo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU D/8-
CURSO: 

Folha de S. Paulo 

24 de novembro de 1995 

O SIVAM E AS "FORÇAS OCULTAS" 

Rogério Cezar de Cerqueira Leite 

No Brasil sempre foi assim. O maior aliado da 
razão é a banalidade. Toda a argumentação contra 
o megalômano Acordo Nuclear Brasil-Alemanha de 
nada serviu. O acordo foi finalmente derrotado pela 
incompetência empresarial instalada na Nucleobrás. 
A tresloucada T ransamazônica foi varrida pela chu
va e pelo borrachudo. A transposição das águas do 
São Francisco foi esvaziada pelo simples cansaço 
do povo brasileiro com o faraõnico. A monumental 
Ferrovia do Aço descarrilhou por falta de carvão. E 
assim talvez venha a acontecer com o Sivam. 

Quem se deteve naqueles almanaques farma
cêuticos dos anos 40 se lembrará de uma charge 
muito popular à sua época Dois jumentos, atados 

cada uril a uma das extremidades de uma corda, se 
esforçavam em direções opostas para alcançar 
montículos de capim colocados a uma distãncia um 
pouco maior do que o comprimento da corda 

O Sivam talvez vá para os ares só porq1.19 os 
seus vorazes parasitas não se entendem entre si. 
Pois é, a acusação do brigadeiro Gandra de que o 
Sivam tem muitos inimigos é mal colocada A verda
de é que o Sivam tem amigos demais. E tão dedica
dos que não querem compartilhar, exatamente para 
os tais jumentos populares na década de 40. 

Para melhor compreender a questão do Sivam, 
porém, convém relembrar a gênese do projeto. Na 
gíria do setor são chamados "Datas" ou Cindatas os 
três sistemas de proteção ao võo que cobrem todo o 
Brasil, exceto a Amazônia. Foram instalados pela 
Thomson, empresa francesa, com auxmo de um pu
nhado de empresas nacionais e sob a coordenação 
da Esca, a escatológica simbiose empresarial entre 
o Ministério da Aeronáutica e seus oficiais reformados. 

- O envolVimento dessa empresa nos casos 
anteriores costumava ser justificado pela necessi
dade de o Brasil se apropriar progressivamente 
das tecnologi~' envolvidas. Em outros países 
essa missão é ordinariamente assumida pelos pró
prios órgãos do governo, responsáveis pelos servi-

• ços. No Brasil, parece que os órgãos de governo 
são incapazes de absorver tecnologia. Seria escas
sez de neurónios? 

Uma banalidade, um acontecimento completa
mente externo à questão técnica, uma falsidade 
ideológica cometida pelos dirigentes da Esca liqui
dou a empresa Mas o projeto continuou. Afinal,. 

· quem trapaceia com o INPS não trapaceia necessa
. riamente na elaboração de contratos faraónicos com 
o governo. Mesmo quando não há licitação. 

O Sivam agrega, além da proteção ao vôo, as 
funções de vigilância ao contrabando, principalmen
te ao narcotráfico, de proteção ao meio ambiente e 
de prospecção de recursos naturais. Ora, essas ati-

. vidades, exceto o controle do contrabando, já esta
vam em andamento no Brasil. Mesmo porque a 
montagem do Sivam, como todos os técnicos do se
ter reconhecem, absorveu os projetos cujos progra
mas estavam vigentes. 

A proteção ao võo, se extrapolarmos custos 
dos Cindates anteriores, não custaria mais do que 
US$300 milhões. Almoços modestos não distribuem 
sobras. Projetos pequenos, mas que ultrapassam or

. çamentos regulares de ministérios, nunca são apro
vados. Banquetes, por outro lado, aceitam comer-· 
ciais adicionais. • • 
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Então, sabiamente, os autores do projeto agre
garam aliados. É mais fácil aprovar um projeto de 
US$ 1 ,4 bilhão do que um de US$ 300 milhões. E 
também é mais fácil conseguir um financiamento in
ternacional principal mente quando este serve para 
salvar uma Raytheon da vida, empresa essencial à 
segurança nacional americana, colocada em sus
pensão pelo fim da Guerra Fria. 

Era, portanf6, neceSsário inchar o projeto que 
originalmente seria o Data 4. E assim nasceu o Si
vam. E com isso lodo mundo sairia ganhando. 

Mas eis que o Sr. Clinlon falou demais. Anun
ciou que o Sivam criaria 20 mil empregos de base 
tecnológica nos EUA. Com isso, alguns técnicos bra
sileiros começaram a refletir. Se vai criar lá 20 mil 
empregos para realizar o que já está sendo feiro no 
Brasil por brasileiros, então os programas nacionais 
serão desativados. Perderemos empregos e tecnolo
gia já apropriada 

Mas como a repressão branca neste governo é 
pesada, poucos se exprimiram diretamente. Toda
via, um esquema de pressão sobre o Congresso Na
cional foi montado. Estas são as tais •torças ocultas, 
inimigas do Sivam", alguns técnicos amedrontados, 
uma oposição no Congresso dizimada pelo "poder de 
compra" do Executivo e uma imprensa nem sempre 
adequadamente informada mas procurando acertar. 

Forças ocultas porque temem se expor, temem 
tan1o ou mais do que ocorrera durante o regime militar. 

Mas esse acontecimento é exemplar. Um pro
jeto postiço, um monstrengo tecnológico, uma espé
cie de Frankenstein canhestramente montado às 
pressas não poderia deixar de gerar escândalos. Se 
tecnicamente estivesse correJo, se respondesse 
adequadamente às necessidades prioritárias nacio
nais, se representasse gastos essenciais e economi
camente justificáveis, não haveria espaço, sobras 
para os eternos abutres se engalfinharem. Não des
pertaria a ganância desses oportunistas se fosse um 
programa sério. Mas é tão suculenlo e abundante 
que sobra para muita gente. 

Esse é o verdadeiro problema. Ou será que era 
por patriotismo que o Sr. Júlio César aliciava apoio 
para o projeto? E corno 1oda podridão exala catinga, 
o Sivam acabou atraindo um número excessivo de 
chacais. A ameaça velada do representante da 
Raytheon no Brasil ao relator do projeto no Senado 
de sabotar seus aviões e helicópteros, mais que as 
cândidas conversas com o embaixador, merece um 
filme de gãngster. 

Se não está o congressista mentindo, ele teve 
. sua vida ameaçada Será que estamos na Chicago 

da Lei Seca? Será que perdemos, todos nós, a ca
pacidade de indignação? Ou será que a história está 
para se repetir? Antes de completar um ano a admi
nistração Collor também veio a público o escândalo 
da compra de bicicletas sem licitação. E também 
caiu um ministro, o da Saúde. E agora, também sem 
licitação, esloura o escãndalo do Sivam. Só que 
uma centena de bicicletas não custa US$ 1 ,4 bilhão. 

Cai o Ministro da Aeronáutica e é afastado o 
embaixador lobista e amigo do presidente. Mas o 
âmago da questão não é tocado. O fulcro da corrup
ção é a própria natureza do Sivam. Sua inutilidade, 
sua artificialidade perversa. 

Enquanlo existir continuará corrompendo o seu 
meio ambiente. Essa é uma afirmativa que não pre
cisa ser demonstrada, basta examinar os hábitos 
dessa plêiade de "amigos• do Sivam e lembrar que o 
Presidente FHC vê o projeto apenas como meio de 
adular o coleguinha Clinlon. Mas não deixa de ser 
uma infelicidade para o Brasil que projeto dessa es
tirpe possa vira ser derrotado porque seus sangues
sugas não têm inteligência para se entender .. 

Rogério Cezar de Cerqueira -Leite, 61, tisico, é prÕfãssor eméri
to da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) e membro 
do Conselho Editorial da Folha de S.. Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Muilo 
obrigado, Senador Eduardo Suplicy, e peço descul
pas ao Senador Ademir Andrade, que seria o próxi
mo orador. 

Os Srs. Senadores Renan Calheiros, Flaviano 
Melo e Francelina Pereira enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposlo 
no art. 203 do Regimenlo Interno. 

S. Ex% serão atendidos. 
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL) - Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, teve esta Casa 
do Congresso a honra e a alegria de sediar, na últi
ma quarta-feira, o Quinlo Congresso Nacional das 
Pequenas e Microempresas. FIZeram-se aqui pre
sentes, para o debate, o intercâmbio, a-diVulgação e 
a defesa de suas idéias e postulações, lideranças 
representativas dessa corajosa e empreendedora 
categoria profissional, que tem oferecido uma contri
buição crescente, e da maior relevância, ao desen
voivimenlo do País. 

O allo grau de reconhecimenlo e estima que a 
pequena empresa angariou no cenário econômico e 
social do País valeu-lhe, nessa ocasião, o prestígio 
da presença ao Conclave de parlamentares de lodos 
os partidos. 

A determinação, a disposição de luta, o traba
lho continuado, a persistência e a coragem de en-
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frentar riscos e sacrifícios são certamente as gran
des virtudes que fizeram das pequenas empresas 
um dos mais expressivos segmentos da economia 
nacional. São 4 milhões de estabelecimentos indus
triais, comerciais e de serviços, equivalentes a 98 
por cento das empresas brasileiras e respondem por 
48 por cento do total da renda nacional. 

Para se ter uma idéia de sua relevância social, 
basta que se diga que o setor responde por 42 por 
cento dos salálios pagos, por 60 por cento da mão
de-obra empregada e por 21 por. cento do Produto 
Interno Bruto! 

Os pequenos negócios permeiam e revitalizam 
a vida económica, contribuem para a distensão so
cial, para a inovação tecnológica e para a criação de 
uma ampla capacidade empreendedora e gerencial 
do País. 

Entendo que a causa da pequena empresa 
sensibiliza a Nação e suas lideranças mais destaca
das justamente pelo papel de vanguarda que repre
senta no processo de afirmação do Brasil corno uma 
das economias mais dinâmicas e modernas do He
misfério Sul, pois, constib.Ji-se o pequeno negócio 
em grande instrumento de participação e inserção 
social. além de facultar à todas as classes sociais. 
inclusive as de mais baixa renda, a possibilidade de 
construir sua cidadania com talento, competência e 
criatividade, que são o apanágio da nacionalidade. 

Vejo ainda na empresa de pequeno porte uma 
alternativa viável de se promover entre nós uma es
tratégia de desenvoivimento eficaz e democrática, 
por se trater de um importante veto r de eqtilíbrio social. 

Enfrentam, no entanto, esses promotores do 
auto-emprego, para fazer avançar seu ideal, nu
merosas dificuldades, resultantes da ausência de 
uma política consistente de apoio ao setor e que o 
defenda dos mecanismos perversos que tanto o pena
lizam. 

Não se concebe, por exemplo, que as altas ta
xas de juros pegas pelo pequenos negócios inviabili
zem sua sobrevivência. Não é justo, tampouco. que 
a energia elétlica paga pelas pequenas empresas 
seja 308%. mais cara do que aquela que subsidiada 
para grandes consumidores. 

Mas as distorções não acabam aí: burocracia e 
carga tributária excessivas; discriminação ao acesso 
a subsídios e incentivos fiscais; inexistência de li
nhas de crédito compatíveis com a atividade; falta 
de Mecanismos de Cêrpitalização adequados; restri
ções aos pequenos quanto à exportação e importa
ção e à venda de produtos e serviços aos órgãos 
governamentais. .. 

São estas, em resumo, as principais penalida
des que atingem um setor que, apesar das limitaçõ
es, cresce, amplia suas atividades e assim garante a 
capacidade de sobrevivência e de competitividade 
necessárias para se manter vivo e ativo. Não tossem 
tais obstáculos, e se tivéssemos uma política de Go
verno adequada, o Brasil poderia contar, neste mo
mento, com mais de 1 O milhões de pequenas em
presas, como ocorre, em termos proporcionais, nos 
Estados Unidos. . 

Foram preocupações corno essas que aqui 
reuniram, para reflexão, análise e postulação de me
didas saneadoras, uma das mais combativas parce
las do empresariado nacional. Ao Presidente do Se
nado, Senador José Samey. transmitiram um con
junto de propostas sérias, coerentes e conseqüen
tes, recolhidas junto a pequenos empreendedores 
de 200 municípios e consolidadas pelo Sebrae na
cional. 

Pretende-se, com as providências em questão, 
desburocratizár as atividades do setor, fazendo valer 
o tratamento diferenciado às pequenas empresas. 
assegurado no artigo 179 da Constituição Federal e 
cuja regulamentação ainda não se efetivou. A refor
ma do Estatuto da Micro Pequena e Média Empresa 
impõe-se corno uma das maiores prioridades, no 
que tange à modernização, adequação e consolida
ção das balizas legais do segmento. 

Reivindicam os pequenos empresários que se 
removam da legislação exigências que aplicadas, in
discriminadamente, às grandes e às pequenas em
presas, inviabilizam as atividades destas úHimas. 

A materialização dessas propostas abrirá ca- · 
nais para que os pequenos negócios se fortaleçam e 
possam. assim, engajar-se em alianças estratégicas 
e mub.Jamente vantajosas com empresas de maior 
porte, a exemplo do que ocorre nos polos industriais 
e comerciais de maior dinamismo da América do 
Norte, Europa e Ásia, conforme registrou Michael 
Portar, no seu best-seller mundial A vantagem com
petitiva das nações. 

A criação de mecanismo adequados de capita
lização, de financiamento e de abertura aos peque
nos de meios legais para parlicipar de compras go
vernamentais são outras reivindicações absoluta
mente válidas e legítimas e, cujo atendimento nada 
mais é do que o justo reconhecimento da relevância 
do papel do pequeno negócio no crescimento eco
nómico e na democratização das oportunidades en
tre os brasileiros. 

São esses, ao meu ver, os pontos basilares da 
proposta trazida pelos pequenos empresários, no 
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contexto de seus objetivo mais amplo de contribuir 
para o engrandecimento nacional. 

Muito obrigado. 
O SR. FLÁ VIANO MELO (PMÓB-AC) : Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, este ano está 
sendo um Glos piores para o Brasil no que diz respei
to às queimadas de campo e florestas. Segundo le
vantamento técnicos, amplamente divulgados pelos 
meios de comunicações, estamos, em 1995, vivendo 
uma devastação que é muito superior à de 1991, 
época em que o Brasil foi criticado internacionalmen
te pelo seu descaso para com o problema. 

Vejamos alguns dos números impressionantes 
que foram divulgados recentemente pela imprensa: 

Apenas na primeira quinzena do mês de agos
to, foram detectados 72.219 focos de incêndio, em 
sua grande mai01ia concentrados na Amazônia. 

O Satélite estadunidense Goes-8 oonstatou so
bre o Brasil uma nuvem de fumaça de cerca de sete 
milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, a nu
vem decorrente de queimadas era quase do tama
nho do País. 

A cidade de Alta Floresta, no Norte de Mato 
Grosso, chegou a registrar no dia 24 de agosto uma 
concentração de 900 miligramas de poluentes no ar. 
Para se ter uma idéia do tamanho desse verdadeiro 
desastre ecológioo, basta lembrar que na cidade de 
Cubatão, considerada a mais poluída do Brasil, as 
indústrias são obrigadas a cessar suas atividedes 
quando a concentração de poluentes no ar chega a 
250 miligramas. 

Penso que esses números - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores - dão uma noção bastante 
clara da magnitude do problema das queimadas. 

É preciso ter em mente que o Brasil sofreu, nos 
anos de maiores queimadas, forte pressão da opi
nião pública internacional, sempre atenta aos danos 
ao meio ambiente. Houve uma barulhenta campa
nha na imprensa dos países ricos, seguida de amea
ças de boioote eoonõmico, o que fez oom que as au
toridades brasileiras tivessem que tomar providên
cias urgentes para proteger as nossas florestas. 

Apesar disso, é preciso ter em mente que, em 
termos planetários, a poluição dos países ricos é 
bem maior. Estima-se, por exemplo, que os Estados 
Unidos concorram com vinte e três por cento do gás 
carbónico lançado na atmosfera, enquanto a partici
pação brasileira seria da ordem de cinco por cento. 
Os países rioos poluíram muito mais no passado e, 
há muito, destruíram suas florestas. 

De todo modo, isso não deve servir de descul
. pa. Temos que cuidar de nossas florestas e precisa-

mos evitar o desmatamento. Ocorre, no entanto, que 
não temos uma politica de longo prazo para uso e 
exploração de nossas florestas. Assim, a ocupação 
vai-se dando de modo caõü<X> e destrutivo, sem o 
mínimo controle por pate das autoridades. 

No meu modo de ver, o problema das queima
das deriva, antes de mais nada, justamente da falta 
de um projeto de desenvolvimento, de uma política 
de zoneamento, de um programa para o desenvolvi
mento eoonômico equilibrado da Amazônia 

Neste ano, segundo se apurou, ~ causas do 
aumento dos fogos nas florestas seriam basicamen
te duas. A primeira é de ordem climática Como tive
mos um ano excessivamente seoo, fioou muito mais 
fácil - para os que querem terras para plantar - atear 
fogo na floresta. O mesmo fator também favoreceu a 
irrupção de focos espontâneos de incêndio, sem ob
jetivos econômioos. 

Relaciono oomo segunda causa o seguinte fa
tor: por volta de 1991 , em oonseqüêrtcia da pressão 
nacional e internacional quanto à preservação da flo
resta arnazônica, houve um arrefecimento nos des
maies. Passados mais de quatro ano, porém, não 
foram oferecidas alternativas ooncretas para viabili
zar o aproveitamento raciooal da floresta, garantindo 
a preservação ambiental, e nem mesmo um eficaz 
sistema de fiscalização e punição dos transgresso
res. Agora, os exploradores da floresta retomam as 
atividades oom toda a força. 

Existe ainda outro ponto importante a conside
rar: o da quase total falta de fiscalização governa
mental. Na verdade, não se tem no Brasil um esque
ma de vigilância adequado e eficiente. O Instituto . 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis - lbama - tem apenas trezentos e 
noventa e quatro fiscais para vigiar todo o País. Des
ses, somente 82 têm de cuidar de uma área de 5 mi
lhões de quilómetros quadrados de florestas na 
Amazônia Legal. Ora, para se ter uma idéia de com
paração, basta saber que o serviço de proteção flo
restal dos Estados Unidos tem trinta mil funcionários. 

É óbvio que o governo brasileiro tem de contra
tar mais fiscais, treiná-los intensamente e dar a eles 
os equipamentos necessários. Com o número atual, 
muito pouco se pode fazer na questão das queima
das e também no problema gravíssimo da retirada 
sem autorização de madeiras nobres, com a finalida
de de exportação. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no Acre, 
a situação também é preocupante. Só para se ter 
idéia, o aeroporto da capital acreana, Rio Branco, 
juntamente oom o de Porto Velho em Rondônia, é 
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dos que mais horas e dias ficam fechados em função 
de queimad;!S que impedem a visibilidade. Neste ano, 
foram 150 dias sem visibilidade suficiente para que os 
avi6es pudessem levantar vôo da capital do Acre. 

Do mesmo modo que em outros locais de gran
des queimadas, é forte a incidência de doenças res
piratórias nas regiões acreanas de maior poluição 
por fogo na fioresta 

O Acre tem sessenta e cinco por cento do seu 
território protegido por reservas. Acontece, porém, 
que grande parte de nossas florestas vem sendo 
desmaiadas por madeireiros que vêm de Estados vi
zinhos em busca do mogno. 

O desmatamento, com6 se sabe, é o primeiro 
passo. O segundo ê a queimada Um está ligado ao 
outro. Desmaiada a área e queimado o que restou, 
nunca mais a floresta se recompõe. O mais trágico 
disso tudo é que o desmatamento não pode ser de
tectado pelos satélites. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concluo 
este breve pronunciamento pedindo ao Poder Exe-
cutivo que se preocupe com a necessidade inadiável 
de dotar o lbama dos recursos humanos e materiais 
necessários para a fiscaiização eficiente das leis de 
proteção ao meio ambiente no Brasil. 

Penso que também já estã na hora de todos 
nós cidadãos brasileiros, articulados, começarmos a 
definir o modelo de ocupação -que queremos para a 
região amazõnica. Precisamos estabelecer as ãreas 
que devem ser preservadas ·e as que podem ser 
ocupadas de forma racional. 

O momento é esse. Os- problemas se agravam. 
e as populações amazõnicas, em especial os. acreâ
nos, começam a sentir os efeitos deyastaaores da 
falta de uma politica global.para a rêgião e também 
de uma presença efetiva do aparelho estatal para 
fiscalizar as leis em vigor. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. _ _ _ 
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) -

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro, com 
grande satisfação, a retomada dos trabalhos de du
plicação da rodovia BR-381, a Fernão Dias, que liga 
o Sul de Minas Gerais ao Estado de São Paulo. 

Trata-se da maior obra rodoviária isolada hoje 
em execução no país. Os serviços agora retomadas 
referem-se ao trecho mineiro da BH 383, que tem 
434 quilõmetros de extensão. 

Minas saiu à frente de São Paulo no reinício da 
obra, já que a concorrência para a constrUção do 
trecho paulista, de apenas 86 quilômetros, ainda não 
foi concluída 

_A primeira etapa da obra garantirá a duplicação 
de 217 quilõmetros entre as cidades de Betim e Ne
pomuceno, divididos em sete lotes. 

O custo total da obra é de US$ 163 milhões, 
recursos já assegurados pelo BID - Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento - e pelas contrapartidas 
da União e do Estado dé Minas, verbas já devida
mente alocadas nos orçamentos respectivos do pró
ximo ano. 

A duplicação da Fernão Dias é de extraordiná
ria importância para o desenvolVimento do Sul mi
neiro, cuja produção terá seu acesso facilitado pela 
melhoria das condições de transporte, inclusive seu 
custo mais reduzidoc 

Para Minas é um sonho que se toma realidade. 
A BR 381 é a principal via de escoamento da produ
ção regional, ligando o Sul do Estado aos maiores 
meroados consumidores do país. 

As obras dessa rodovia ultrapassam os interes
ses de Minas e São Paulo e trazem benefícios para 
todo o País. 

Com a duplicação da BR-381, os Estados do 
Norte e Nordeste terão acesso fácil e seguro ao 
Mercosul - o Mercado Comum dos Países do COné 
Sul - encurtando a distância entre o sertão e a pros
peridade. 

Todos esses motivos, Src Presidente, me le
vam a congratular-me com todos os mineiros e ar
d.,_ntemente desejar que essa grande obra de enge
nharia se transforme em efetivo instrumento de pro
gresso, desenvolvimento e melhoria de qualidade de· 
vida da população. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Ernandes 
Amorim. 

-É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•1.502, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 255, 11, c, do Regimento ln
temo, requeiro que, sobre a MSF n" 284/95, além da 
Comissão constante do despacho inicial de distribui
ção, seja ouvida, também, a de Educação, para, jun
to à comunidade científica brasileira, avaliar a ade
quação tecnológica do Projeto Sivam. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1995. -
Senador Roberto Requiao. 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pêras) - O re
querimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

O SR, PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12h02min.) 

Ata da 195!-Sessão Deliberativa Ordinária 
Realizada Em 22 de Novembro De 1995 

(Publicada no DSF, de 23 de novembro de 1995) 

Na página 3475, 2• coluna, na fala da Presi-
dência, · _ _ __ _ 

Onde se lê: 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presi

dência, nos termos do art 67 do Regimento Interno, 

propõe o nome do Senador Josaphat Marinho para 
• representar o Senado Federal na missa de 7~ dia em 
' memória do professor, jurista, Geraldo Ataliba. · 

Em votação a indicação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 

--Fica o SenadOr Josaphat Marinho autorizado a 
representar oficialmente esta Casa na homenagem 
póstuma a Geraldo Ataliba 

Leia-se: 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi

dência, nos termos do art 67 do Regimento Interno, 
propõe o nome do Senador Josaphat Marinho para 
representar o Senado Federal na Missa de 7~ Dia a 
ser realizada hoje, dia 22, em São Paulo, em memó
ria do Professor e Jurista Geraldo Ataliba. 

Em votação a indicação. 
Os Srs. S_enadores que a_ aprovam _queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

Fica o Senador Josaphat Marinho autorizado a 
representar oficialmente esta casa na homenagem 
póstuma a Geraldo Ataliba 

Ata da 198ª-Sessãn Não-Deliberativa 
em 27 de Nove·mbro de 1995 

1 ªSessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Ernandes Amorim e Nabor Júnior 

(Inicia-se a sessao às 14 horas e 30 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. . 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jef
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

t: lido o seguinte' 

EXPEDIENTE 
AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO 

NO 88195, de 17 do corrente, do Ministro da 
Aeronáutica, referente ao Requerimento no 1295, de 
1995, de informações, da Senadora Marina Silva 

W aS9195, de 7 do eorrentedo Ministro do Tra
balho, referente ao Requerimento no 1.319, de 1995, 
de informações, do Senador JeffersonPéres. 

N• 1.051195, de 20 do corrente, do Ministro da 
Fazenda, referente ao Requerimento no 1.321, de 
1995, de informações, do Senador Eduardo S~icy. 

As informações forilm encaminhadas, 
em cópia aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O expe
diente lido vai à pt.blicação. 

Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Pére..,_ 
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É lido o seguinte: 

AVISO N<'- 846- GPfTCU 

Em 17 de novembro de 1995. 
Senhor Presidente, 

• Comunico a Vossa Exeelência que determinei, 
mobstante expressa previsão regimental vigente (art. 
142, inc. I do Regimento Interno do TCU), por meio . 
da SBC!"~ria-Geral de Controle Externo, que seja 
d~a pnondade absoluta na instrução dos processos · 
anuncias de soriCitações advindes do Congresso Na
cional do Senado Federal, da Câmara dos Deputa
dos, de suas Comissões ou de Parlamentares. 

Na expectativa que tal providêooia venha a es
treitar ainda mais o relacionarnenfo deste Tribunal 
com as Casas Legislativas, sews Órgãos e Mem
bros, apresento a Vossa Excelência·especiais sau
dações. 

Ateooiosamente, Marcos Vinicios Vilaça Pre-
sidente. ' 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -'- O aviso 
tido vai à plblicação. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 

Jucá (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 

Cabral. (Pausa) ' 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si-. 

·mon. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas

tião Rocha. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli

na Pereira. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 

Campos. (Pausa) 
Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce 

Pinto. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José 

Eduardo Outra. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 

Péres. (Pausa) 
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)· 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os jornais O 
Estado de S. Paulo e o Jornal do Brasil de ontem 
dedicam alguns de seus editoriais ao problema do 
contrabando em Ciudad dei Este. Referem-se princi-· 
palmente às violentas pressões que as autoridadoo · 
paraguaias começam a exercer sobre o Governo 
brasileiro no sentido de serem revogadas as medi
das de repressão ao comércio ilegal através daquela 
cidade do país vizinho. Medidas que as autoridades 

paraguaias não aceitam, demonstrando, assim o 
que se diz e o que jã se suspeitava hã muito tempo: 
o en"?'vimento de boa parte do setor público do Pa
ragUSI com o contrabando. 

. O Gove!'"o brasileiro, no âmbito da sua compe
tênCia, redUZIU a quota de bagagens isenta de im
postos, de US$ 250 para US$ 150, nivelando à quo
ta dos demais países do Mercosul. Os paraguaios 
não se confonnaram. ouerem ser excecão Mas 
como saliente o jornal O Estado de S. Paulo,· o pro: 
blema não é só esse.-Além da redução do valor da 
quota, eles se mostram inconformados principalmen
te com a detenninação da Receita Federal de exigir 
declaração de bagagem de todos que atravessam a 
Ponte da Amizade, gerando um valor total de merca
dorias estimado em US$ 3 bilhões por ano. Calcu
lando-se o número de ônibus e passageiros que cir
culam diariamente no local e estabelecendo-se o va
lor de US$ 250 por pessoa. chega-se ao montante 
de US$ 3 bilhões. 

- - O que entra além da quota - porque nunca 
houve fiscalizaÇão efetiva -. chega, segundo câlcu
los do comércio de Manaus, a US$ 1 o ou US$ 12 bi
lhões por ano ou US$ 1 bilhão por mês, com uma 
·sonegação de impostos da ordem de US$ 1 bilhão 
por ano, pelo menos, 

Durante mú1D tempo S!'J espec;Uou o motivo 
pelo qual as autoridedes brasileiras não tomavam 
providências. Extra-oficialmente se sebe que a resis
tência do govemó paraguaio era muito grande, com 
ameaças veladas de retaliações. De que forma? 
Provavelmente, endurecimento no que tange às tari
fas de ltaipu e represâlias contra os 300 mil brasilei
ros que vivem e trabalham no Paraguai. 

Parece que as autoridades brasileiras se intimi
daram durante muto tempo com essas ameaças. 
Reagiram agora, mas receio que cedam às pressõ
es. Já duas delegaçOes paraguaias estiveram no 
Brasil. Algumas tiveram diâlogo ãspero com as auto
ridades brasileiras, e foram. até diria, arrogantes e 
desaforadas. O próprio Presidente Juan Carlos Was
niasy disse que vai buscar o entendimento com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. O Governa
dor do Paraná. o Sr. Jaime Lemer, entra no coro e 
pede providências ao Governo Federal. Que provi
dências seriam essas? Afrouxar as rédeas outra 
vez? EscariCBrar as portes novamente para essa 
sangria de divisas e de receita fiscal que é Ciudad 
dei Este? 

Se realmente as relações se deteriorarem, se 
as autoridades paraguaias ql.iserem sair para re
taliações, de quem ·é o maior poder de barganha, 
o deles ou o nosso? Se nós, na legitima defesa de 
nossos· interesses, fechássemos o Porto de Para-
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naguá? Se deixássemos, mesmo sofrendo o racio- . 
namento de energia, de comprar energia de ltaipu, 
quem sofreria mais, o Paraguai ou o Brasil? Creio 
que o Paraguai não tem poder ·da barganha ne
nhum. 

rior. Eslava comentando com o meu colega que infe
lizmente o Governo é assim: se tiver que introduzir 
uma medida para ajudar os pobres e uma outra para 
ajudar os ricos, a medida que estará em vigor em 30 
dias, sem dlNida, será a dos ricos. Faço esta colo-

Dizem - prefiro não acreditar nisso - que é ta- cação porque as sacoleiras, com direito a despender 
manho o envolvimento de setores militares do Para- até US$ 150 em compras, estão proibidas de fazê-
gual com o contrabando que há quem tema, no Go- lo, enquanto estamos criando zonas de livre comér-
vemo brasileiro, até mesmo um golpe de estado na- cio; mais de 30 municfplos já as estão criando. Vai 
quele Pafs. Mas então seriamos reféns dos militares ·" ser a Indústria do contrabando. Estamos criando zo
paragualos, o que seria um absurdo. Deixarfamos • nas de processamento de exportação, essas coisas 
de tomar medidas em cumprimento das nossas leis, viraram moda. Quer dizer, se o Governo Brasileiro 
em defesa dos nossos interesses, para nos render- ceder às pressões dessa pequena máfia do Para-
mos a ameaças abertas ou veladas, ou de represália guai, o comércio exterior brasileiro terá dificuldades 
dó Governo paraguaio ou de uma desestabilização daqui para o futuro, porque o Pafs perderá receita 
do governo paraguaio? Não creio. de impostos, como é o caso de perdas fabulosas 

O Sr. Vilson Kleinübing- Permite-me v. ExA ocorridas no comércio com a Ciudad dei Este. Meu 
um aparte? objetivo era o de acrescentar esses dados ao pro-

O SR. JEFFERSON PÉRES- Ouço o aparte nunciamento de V. Exa. O grande desafio do Gover-
do nobre Senador Vilson Kleinct:Jing. no Brasileiro não é governar o Brasil, é cortar as ex-

O Sr. Vllson KleinObing - Senador Jefferson ceções, colocar ordem no Pais e fazer com que haja 
i>"éres, o pronunciamento de v. Ex• me permite regras claras, definidas, internas e externas, para 
acrescentar algumas informações e preocupações a que o Brasil tenha credibilidade junto aos parceiros 
respeito do assunto. Em primeiro lugar, essa ques- do Mercosu e junto a outros países com que man-
tão da CiuCiad dei Este é realmente vergonhoS11, tém relações comerciais. 
pois meia dúzia de paraguaios e coreanos lá estão, O SR. JEFFERSON PÉRES - É verdade, Se-
num sistema organizado de contrabando, a man!e- nadar Vilson KleinCtJing, essa proliferação de zonas 
rem todo um comércio à parte. especiais, isentas de impostos de importação, e a 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Máfia asiática. falta de repressão ao contrabando estão ameaçando 
transformar o Brasil numa grande "zorra•. Esta é a 

O Sr. Vllson KlelnObing - O pior é que gerou- verdade. Não sabemos onde isso vai parar, princi-
se urna atividade econOmica em nosso Pafs ·em fun- palmente no que tange à sonegação fiscal, o que 
ção disso, a exe~o dos sacoleiros da praça do Pa- preocupa muito, num País que já apresente este ano . 
raguai. Em Blumenau, cidade que tem uma indústria um déficit fiscal muto grande. 
e um comércio poderosos, já existe a feira do Para- 0 Sr. Lúcio Alcllntara _ Permite-me v. exa 
guai. O Governo Federal começou a formar Zonas 
de Processamento de Exportação; criaram-se umas um aparte? 
15 ZPEs, que é - mais uma vez - uma vergonha, O SR. JEFFERSON PÉRES - Com muito pra-
porque não vão funcionar. Agora estão criando Zo- zer, Senador Lúcio Alcântara .. 
nas de Uvre Comércio. Todo dia há uma para ser O Sr. Lúcio AlcAntara - Senador· Jefferson 
aprovada aqui no Senado. Como ocorre com os mu- Pêras, não é e primeira vez que V. E)cl. vem à tribuna 
nicfpios, ao criar-se um pequeno, mesmo que não abordar aste assunto, mostrando o quanto o Brasil 
se justifique a sua existência, forrna~e outros e perde em empregos, arrecadação de tributos, movi-
assim por diante. Sante Catarina, que é um Estado mentação da sua economia, com esse contrabando, 
industrial, já conta com mais de 60 municípios, que essa entrada ilegal de mercadorias adquiridas em 
não têm guia de recolhimento de imposto, para se Ciudad dei Este. As relações do Brasil com o Para-
ter uma idéia do tamanho dos municípios desmem- · guai sempre foram muito sensíveis. Ouvi dizer que, 
brados. A Zona Franca de Manaus tem seus limites,· apesar do tamanho do Pafs, era uma das errilaixa-
mas também lá há liberdade de importação. O pro- das que requeria titulares mais preparados, aos 
blema é essa diferença entre o rico e o pobre; o ricc quais o Brasil dispensava grande atenção, porque o 
faz co·mpras de até US$ 500, no free shoppio9. Paraguai se beneficiou durante muto tempo, inclusi-
sem pagar impostos, aqui ou quando volta do e) _ ve, de um13. chamada "política pendular", em que ora 
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se voltava para a Argentina, no sentido de extrair .. 
vantagens, ora para o Brasil. E continua praticando 
essa política com mtita competência. Havia, da 
mesma forma, um grande receio de que o processo 
de normalização democrática no Paraguai se desse 
com alguma fratura das nossas relações, que se ti
nham desenvolvido até então com governos aulori
tários, com ditaduras. Todavia, essa transição ocor
reu pacificamente. O Brasil mantém relações estrei=.. 
tas, cordiais, próximas com o Paraguai, que integrá •. 
corno a Argentina e o Ur:uguai, juntamente com o 
Brasil, o Mercosul. Os investimentos em Ciudad dei 
Este - a que o Senador Vilson Kleinübing referiu-se 
corno uma pequena máfia - são, pelo que li nos jor
nais, gigantescos, investimentos orientais r,le grande 
porte; isto é, os interesses que gravitam em tomo de 
Ciudad dei Este são muito grandes. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Dizem que só 
perde para Hong-Kong e Miami. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Exatamente; foi o que 
li na imprensa. Por outro lado, o Secretário Everardo 
Maciel afirmou que essa não era uma rr.e~a decisão 
alfandegária, não era uma mera decisão da Receita 
Federal do Brasil, mas, sim, uma decisão de Gover
no, de política governamental. É evidenta que quere
mos manter com o Paraguai o melhor relacionamen
to possível. São muito íntimas as relações brasilei
ras com aquele País. E V. Ex" falou de alguns as
pectos de nossas relações, por exemplo, o de brasi
leiros que hoje vivem, trabalham e têm propriedades 
no Paraguai; da mesma maneira, a questão de ltai
pu, de produção e aquisição de excesso de ene(Qia, 
a integração do Mercosul, que V. Ex• lembrou muito 
bem. Já os outros países, o Urugll2.i e a Argentina, 
adotaram esse valor de US$ 150 córno passível de 
compra em Ciudad dei Este, sem que incidisse so
bre isso qualquer imposto. Preocupo-me - o Sena
dor Vilson Kleinübing também referiu-se à essa 
questão em seu aparte - com a criação dessas 
áreas de livre comércio. U em urr. jornal, no fim de 
semana, que empresas de turisrro já estão organi
zando caravanas para Macapá, onde haverá uma 
feira em uma determinada data. Já está havendo di
vulgação desse evento, para que pessoas, principal
mente do Norte e do Nordeste, se dirijam para lá. 
Nessa feira, que vai durar dois ou três dias, é espe
rada grande movimentação de turistas, e cs sacolei
ros iriam se deslocar de Ciudad dei Este para Maca
pá. De qualquer maneira, a cidade encontra-se den
tro do País. Mas, sem dúvida, isso significa uma 
sangria na parte de tribulos. A indústria de brinque-

dos, por exemplo, tem denunciado essa questão 
com muita veemência. Se não bastasse a redução 
de alíquotas, que permitiu a importação de produlos 
que vêm competir em condições muito favoráveis 
com o produlo nacional, há agora essas ilhas de feli
cidade fiscal para quem importa ou vende esse tipo 
de mercadoria. É preciso que o Governo reavalie 
tudo is5o para realmente adotar uma política que 
seja mais compatível com os interesses do País e 
dos Estados, que necessitam dos tributos para cum
prirem os seus deveres com relação às políticas pú
blicas que lhes cabem implementar. V. exa traz, 
mais uma vez, um tema que repetidamente tem sido 
abordado aqui não só por V. Ex", mas também pelo 
Senador Bernardo Cabral. No momento em que se 
colheu algum resultado, em função dessa decisão 
do Governo Federal, não podemos sucumbir a uma 
pressão que, no nosso entender, não tem razão al
guma de ser. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
Senador lúcio Alcântara Não sei se pesa no sub
consciente das nossas autoridades uma espécie de 
remorso histórico decorrente do holocausto que foi a 
Guerra do Paraguai; mas, razões de ordem senti
mental, não podem evidentemente influir em decisõ
es de governo. E se foi pelo fato de o Paraguai ser 
um país mediterrâneo, um país interior, sem saída 
para o mar, pobre, que merecia um tratamento espe
cial do Brasil, isso mudou. Desde a integração desse 
país ao Mercosul, ele tem que merecer o tratamento 
que damos aos demais parceiros. 

Espero sinceramente que o Governo Brasileiro . 
não ceda a essas pressões, que resista, que as repi
la, mantendo boas relações com o Paraguai, mas 
sem recuar porque, além do aspecto económico e 
fiscal de recursos que a Receita está perdendo, há o 
aspecto ético, representado pelo escancaramento 
ao contrabando que implica a institucionalização de 
uma atividade ilegal e, portanto, numa verdadeira fa
lência do princípio da autoridade. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, gostaria de 
abordar um assunto de economia i ntem~ do Senado 
Federal e fazer um apelo à Mesa 

Recebi em meu gabi neta uma exposição de 
· motivos de funcionários do Se to r de Taquigrafia des

ta Casa, os quais fazem um pleito que considero dos 
mais justos. Os Taquígrafos sofreram distorções ao 
longo desses anos e estão com suas remunerações 
detasadas. São poucas funcionárias, não estou ce
dendo a pressões corporativistas, não estou procu
rando ser bonzinho. 
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Há um mês, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, acompanhei os demais Sena
dores que vetaram o aumento indiscriminado de 
remunerações, ao mesmo tempo em que exigimos 
a correção de uma série de distórções no que se re
fere a salários. 

No entanto, no caso dos Taquígrafos, funcioná
rios concursados e que oferecem um trabalho de 
boa qualidade, como posso atestar porque raramen
te corrijo as notas taquigráficas dos meus pronuncia
men10s, penso que a Mesa deve examinar com a 
maior atenção essa reivindicação desses nossós 
bons auxiliares. 

Era o que linha a dizer. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JEFFERSON PÉRES EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

A PIRATARIA CONSENTIDA 

As manifestações que bloquearam a Ponte da 
Amizade, que liga Foz do lguaçu a Ciudad dei Este, 
(contaram com o apoio tácito das autoridades para
guaias. Os manifestantes mantiveram-se cautelosa
mente do lado paraguaio, onde sabiam que não se
riam incomodados. Bloqueiaram durante dois dias a 
principal ligação entre o Brasil e o Paraguai e nada 
lhes aconteceu. A rigor, a consistência do movimen
to fez com que graduados funcionários daquele país 
se comprometessem com a caravana que irá a Bra
sma solicitar ao governo brasileiro que reveja as 
contas de isenção de quem cruza a fronteira para 
C0!11lrar quinquilharias e eletrônicos em Ciudad dei 
Este. 

Os comerciantes da cidade paraguaia estão lu
tando por importante parcela de seu faturámento. 

A redução da cota permitida, de US$250 para 
US$150, é relativamente irrelevante. O que pertubou 
a comunidade fronteiriça de negócios foi a notícia de 
que a aduana brasileira passaria a exigir declaração 
de bagagem de cada brasileiro que voltasse das 
compras. Esse é o verdadeiro golpe desferido contra 
aquilo que, simpaticamente, se convencionou cha
mar de "contrabando formiguinha" e que dá ao Brasil 
um prejuízo que os conservadores estimam em 
US$1 bilhão por ano e os demais dobram. 

Para os comerciantes paraguaios, o que fazem 
é puro comércio. As leis locais são de tal forma le
nientes, omissas ou inexistentes que fica quase im
possível classificar o crime de contrabando. Já a 
maioria dos brasileiros que se organizam em sacrifi.. 

. cadas caravanas para ir às compras sabe que está, 

à luz de nossas leis, contrabandeando o que trazem 
além da cota estabelecida E, apesar da fiscalização 
- ou porque ela é falha e intermitente - , malas re
cheadas continuavam enchendo os porões dos ôni
bus apelidados de ''bate-e-volta". 

No Brasil esse comércio tem abastecido came
lôs e pequenas lojas de outlet que um dia foram o 
recurso de desempregados, mas agora formam um 
seror relativamente sólido, que concorre deslealmen
te com o comércio que paga impostos. Além disso, 
estas C0!11lras são feitas em dólares, que escorre
gam sem controle das reservas nacionais para as 
mão dos atacadistas paraguaios. Nos aluais níveis, 
o que se gasta desta forma no Paraguai equivale a 
um ou dois meses de déficit comercial. Se é pouco 
ou é muito, não importa. !O sangria que precisa aca
bar, tan10 pelo aspecto econômico quan10 pelo legal 
e moral. 

Desde que a redução da cota foi anunciada, o 
comércio de Ciwdad dei Este agita a bandeira ver
melha da ruinà Ciudad dei Este, no entan10, não 
vive do pequeno contrabando dos brasileiros. A ci
dade é o terceiro entrepos10 comercial do mundo, 
atrás apenas de Miami e Hongcong. Se comércio 
sem documentos movimenta cerca de US$60 bilhõ
es por ano segundo estimam os estudiosos deste 
curioso sistema econômico que se monrou no Para
guai. O que as "formiguinhas" dão à cidade é ganho 
incremental e movimento de ir e vir que distrai as 
atenções gerais dos grand<;!s negócios. 

A nenhuma reação das auioridaéies. paraguaias 
ao fechamento da ponte internacional por mo10ristas 
de táxis, caxeiros, camelôs e donos de pensão, além 
de empresários e políticos, deve servir de alerta às 
au10ridades brasileiras: há áreas em que a autórida
de do presidente Juan Carlos Wasmosy não pene
tra, ou tarda demasiadamente a penetrar. Antes de 
sermos .sócios no Mercosul, somos sócios em ltaipu 
e, temos interesses comuns, entrelaçados e conver
gentes. Tais interesses somente poderão se preser
vados e prosperar se baseados em C0!11lromissos 
sólidos e regras fixas. Entre elas, as que impedem a 
reeeptação, a pirataria e o contrabando. Durante 
anos o Brasil e os brasileiros tiveram motivos políti
cos para tolerar que no Paraguai os contrabandistas 

· de toda espécie, alguns traficantes e os ladrões de . 
au10móveis se comportassem como se estivessem 
na própria casa. Agora é diferente. Com o Mercosti, 
o Brasil tem outras obrigações para com os para
guaios. E deles saberá exigir o cumprimen10 do que 
é certo e justo. 
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ÚLTIMO SUSPIRO 

O bloqueio da Ponte da Amizade, em Foz de 
lguaçu, imposto pelos paraguaios, em protes10 pela 
redução brasileira da cota de compras, representa o 
último sus1)iro de um sistema de vida que teima em 
sobreviver no mundo moderno. O contrabando-for
miga que duranta decênios vem cruzando a ponte já 
devia ter acabado há mui10 tempo e não se pode 
conceber que ele continue alimentando a economia 
informal que desbordou sobre as grandes cidades ; 
brasileiras. 

Este contrabando-formiga é tudo menos formi
ga, naquilo que a formiga simboliza de coisa peque
na,-de pouca importância. (Por aquela lrontllira es
capam todos os anos peio mEl!los, 1 bilhão de dóla
res em divisas brasileiras. Um país resolve seus pro
blemas de caixa às custas de outro.) Ainda se está 
lo!lQe de avaliar o verdadeiro rombo que a 101erância 
aci contrabando-formiga já provocou na economia 
brasileira, não apenas sob o aspec10 financeiro, mas 
também moral. 

A informalidade sinalizada pelo contrabando 
em dose cavalar cheira a coisa podre. Já passou o 
tempo em que no Brasil a economia informal -
subterrânea, paralela - era tratada como movi
mento saudável para preencher os vazios da eco
nomia da superficie. Trata-se de um mundo que 
não reconhece governo, não dá nota fiscal, não 
paga impos10, não registra empregados, não cons
ta de estatísticas oficiais. É produtivo - dizem. 
Mas há um limite para suportar a espécie de efi
ciência que ele representa, e há também um mo
mento histórico para justificá-lo. 

Argumenta-se que a Itália superou o baque da 
Segunda Guerra Mundial com sua economia parale
la, levando-a a ser uma das maiores economias 
mundiais. Mas tratava-se de um pós- guerra, o que 
não é o caso do Brasil. Além disto, os protagonistas 
daquele momento histórico eram italianos, refinados 
pela experiência traumática que acabavam de pas
sar. Os brasileiros não podem. portan10, candidatar
se a informais em cicunstãncias históricas diversas, 
exaltando os méritos de uma atividade que não pode 
substiluir oo todo ou em parte a economia formal 
sob pena de implodir o país. 

No fim dos anos 80, o governo Samey saudou 
a economia informal como fator de recuperação eco
nômica. O então ministro da Fazenda, Mailson da 
Nóbrega, calculou que ela representava 40% do 
PIB. Outros estudos achavam que ela ia a 50%, o 
que era então mais do que a dívida externa, mais do 

~------

que o PIB de nações como a Argentina, Venezuela 
ou Dinamarca. 

O Brasil ficou ensanduichado entre o pequeno 
industrial que vende telhas sem nota fiscal e o gran
de empresário que monta contabilidade paralela 
para enganar o fisco. Entre as duas pontas estão os 
médicos, açougueiros, proprietários de restaurante e 
tintureiros que raramente concedem recibo ou nota 
fiscal. Os camelôs, espraiados escandalosamente 
pelas ruas das metrópoles, representam tudo is10 e 
muilo mais, porque levaram a informalidade além do 
limite aceitável em qualquer país organizado. oe 
faro, na franja da informalidade se locomove a m!Jti
dão que simplesmente sonega impostos. A questão 
é que o sonegador, aquele que produz clandestina
mente ou o que vende sem pagar nenhum imposto, 
leva clara vantagem sobre o que produz legalmente 
ou o comerciante submetido ao garrote dos impos
tos escorchantes, impondo-lhe portanto a concorrên

, cia desleal. • 
As calçadas das grandes cidades estão coa

lhadas de produtos contrabandeados do Paraguai. 
Não há economia e nem comércio que resistam a tal 
impaclo. Fechar os olhos a esta realidade é permitir 
a degradação da economia e dos costumes, é levar 
ao exagero a cultura da sonegação. especialmente 
num país como o Brasil, no qual os buracos da arre
cadação são cobertos com novos impostos, e assim 
sucessivamente, até a exaustão. 

Camelôs, robaulo, contrabando, ferros-velhos 
comércio de ouro - tudo is10 sinaliza meio fácil e rã. 
pido de ganhar dinheiro, às custas do próprio caráter 
nacional. O contrabando-formiga e a sonegação ins- · 
titucional devem ser secados na fonte, e com urgên
cia. É coisa muilo acima do factual bloqueio da Pon
te da Amizade. 

Durante o discU/so do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Er
nandes Amorim, 49. Secretário. · ~ · 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
assun1ll será examinado na forma regimental. 

O Sr. Ernandes Amorim, 49. Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Emendes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM ( - RO. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo esta 
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tribuna mais uma vez para· falar das publicações de 
parte da imprensa 

O jornal Correio Brazlllense voltou a caluniar 
e a difamar a minha pessoa no ütimo domingo, em 
matéria intitulada "Supremo Tribunal pressiona para 
processar Deputados•. 

A exemplo do que fez anteriormente, após a 
minha eleição e posse, o jornal Correio Brazlllense 
volta à. calúnia para tentar inibir minha ação parla
mentar. Quando busco a defesà dos interesses da 
Amazônia perante a farsa que foi montada com esse 
Projeto Sivam para desviar recursos p(blicos, faço-o 
não porque sou contra esse projeto, sou contra essa li
citação que está com problemas e gerando dtNidas. 

A nossa sugestão é que essa licitação seja 
cancelada e que se faça uma outra. Um projeto do 
nível do Sivam é de grande utilidade, não pelo cuslo 
- segundo o Senador Gilberto Miranda, os custos ul
trapassam R$1 bilhão - mas para a vigilãncia e se
gurança da Amazônia 

O jornal informa que eu respondo, no Supremo 
Tribunal Federal, a 25 processos desde crime de 
narcotráfico, contrabando, formação de quadrilha até 
crimes administrativos. Não respondo a qualquer 
processo dessa natureza. O jornal mente agora 
como mentiu antes. 

Este Senado já verificou essa mentira no Pro
cesso Diversos no. 22, de 1995, movido a partir de 
denúncias das fideranças do PT e do PSDB, funda
das exatarnente nessas noticias, porque se dava 
crédito à imprensa 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, na épo
ca, em meio aos debates sobre aquelas denúncias, 
recordo que o ilustre Senador Pedro Simon encami
nhou projeto de resolução visando a criação da Pro
curadoria Parlamentar, que teria a finalidade de agir 
na defasa do Senado e dos Senadores perante calú
nias, injúrias· e difamações publicadas na imprensa 

O projeto do Senador Pedro Simon foi encami
nhado à Comissao de Reforma do Regimento Interno 
e depois à Comissão de Modernização do Senado. 

No mesmo sentido, foi formulado outrO projeto, 
de auloria do Senador Humberto Lucena, que se 
transformou na Resolução 00.40, de 1995. 

Finalmente, na semana passada, os partidos 
políticos concluíram a designação dos nomes dos 
membros dessa Procuradoria Parlamentar. 

Hoje, em face das mentiras publicadas no Cor: 
relo Brazlllense, dirijo requerimento à Procuradoria 
a fim de que esta tome as providências que lhe são 
alribufdas naquela resolução. Talvez esse seja o pri
meiro requerimento nesse sentido formulado nesta 
Casa 

. t . evidente que não fico satisfeito em ter meu 
nome caluniado; por outro lado, fico satisleüo em 
constatar que esta Casa, à qual pertenço, organi
zou-se para promover nossa defesa em süuações 
como essa 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não é 
possível que um cidadão brasileiro que tem um tra
balho politico, que sai às vezes do anonimato para 
concorrer a uma eleição entre milhões e milhões de 
habitantes, e que consegue um mandato de Sena
dor - só três pessoas por Estado têm a felicidade e 
o prazer de chegar aqui como Senador - possa ser 
difamado por uma pessoa investida de um certifica
do de jornalista. E não há punição para isso. Há três 
ou quatro 'imos tramüa na Câmara um projeto de lei 
para regulamentar essa questão da imprensa, mas 
ninguém providencia a votação dele. Já autorizei mi
nha assessoria a fazer uma emenda, a fim de que 

· casos como o desse jornalista sejam julgados suma
riamente, imediatamente, pelo Jlizado de Pequenas 
Causas. Hoje o jornalista chega aqui, desmoraliza, 
derrota e destrói o cidadão. Passam-se anos e mais 
anos, e o resUtado do júgamento vem atrasadfssiroo. 

Veja, Sr. Presidente, o que aconteceu com a 
minha saúde! Cheguei nesta Casa forte como um 
touro, com vontade de trabalhar para bem repre
sentar ineu Estado e meus eleitores, mas logo me 
deram uma injeção maligna. Alguns jornalistas tenta
ram desmoralizar-me e Isso acabou com meu orga
nismo. Vieram, então, as doenças. Sinto vergonha 
do que está acontecerldo no Brasil.: ÇJuando as P!IS
soaS não gostam de algUém vão à imprensa, che
gam lá e dizem que ele é "cocaineiro", é traficante. · 
Enião fazem •galO", põem escuta nos fios tele!Oni
cos com a desculpa de que as pessoas são trafican
tes. Parece até· que esse maligno nome ficou para 
os covardes usarem para denegrir a imagem das 
pessoas sérlás. das pessoas que traballlam. 

t preciso que haja sarfedade, t preciso que 
esta Casa tome, a partir desse caso, uma posição. 
Todos precisam ter responsabilidade. Se nós, como 
Senadores, temos de ter responsabilidade, também 
o cidadão que faz parte da i~ensa precisa tê-la 

Por isso, estamos fazendo uma queixa-crime 
contra os jornalistas Celso Franco e Ronaldo, do 
Correio Brazlllense. Encaminho uma ação e faço 
um requerimento à Casa, para que a Mesa do Sena
do Federal tome providências no sentido de apurar 
essas calúnias feüas por algumas pessoas que não 
têm o que fazer e que procuram aparecer utifizando 
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o nome de quem quer trabalhar neste Pais e nesta 
Casa 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden1B. 
Muilo obrigado. 

• Durante o discurso do Sr. Emandes 
Amorim, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira 
da preskltJncia, qU9 fi ocupada pelo Sr. José 
Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney)- Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Josaphat Mari-
nho. {Pausa) -

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra-
de. (Pausa) · 

Concedo a palavra ao Senador Lú::io Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA {PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Jornal do 
Brasil de ontem, 26 de novembro, publicou l.l"1õ8 ma
téria que nos deixou apreensivo com o futuro da pro
jetada collUlldade dos palses de lfngua portuguesa 

A matéria tem o seguinte tftulo: "Moçambique 
dã adeus a passado português". É dilo que •para se 
beneficiar economicamente, o pais africano, ignora
do pelos ex-<:alonizadores, decide entrar para a Co
munidade Britânica'. 

Ora, temos ouvido e lido mui1as notlcías a res
peilo da institucionalização da chamada comunidade 
dos palses de língua portuguesa No ano passado 
foram anunciadas várias datas para a celebração 
desse acordo em Usboa, mas tal reunião terminou 
sendo adiada, ora devido à ausência do Presidente 
ltamai- Franco, ora devido à ausência dos presicten
tes de palses africanos de lfngua portuguesa O Em
baixador José Aparecido, que se destacou na luta 
pela organização dessa comunidade, acabou dei
xando o seu poslo sem que concretizasse esse ob
jetivo politico. 

Agora nos preocupamos, porque um pais de 
língua portuguesa - a língua oficial de Moçambique 
é o português - decide filiar-se à British Common
wealth, à comunidade britânica É de se perguntar
se esse projelo da comunidade dos povos de língua 
portuguesa for adiante - se será possfvel um pafs 
ser filiado tanlo à Comunidade Britânica como à co
munidade dos pafses de llngua portuguesa, uma vez 
que essas sao organizações politicas que congre
gam palses em tomo de determinados objetivos po
líticos, econômicos e culturais comuns. 

Nao posso falar sobre a diplomacia portugue
sa, porque nao seria o caso, mas me parece que 
tanto a diplomacia portuguesa quanto a brasileira se 
deixaram surpreender por essa decisão de Moçam
bique. Fui informado de que deve chegar ao Brasil 
amanha o Ministro das Relações Exteriores de Mo
çambique. 

Esse falO deve servir de alerla para que a diplo
macia brasileira, sem esquecer nossos interesses com 
os Estados Unidos, coin a Europa, com o Japao, enfim 
com os charna:los palses do Primeiro Ml.l'ldo, volte a 
fJ'"90C' .,ar-se com a nossa presença na África. 

. O Governo do Presidente Geisel, por exemplo, 
caracterizou-se por uma ofensiva diplomãtica na 
África. O Brasil se antecipou no reconhecimenlo da 
independência desses pafses. o que causou cario 
mal-estar no relacionamenlo com o nosso tradicional 
aliado: Portugal, O Brasil, numaolensiva diplomãtica 
audaciosa, reconheceu a independência desses paf
ses, principalmente Angola e Moçambique. Chegou 
a mandar para Moçambique um dos diplomatas 
maiS preparados do ltamaraty, o Errbaixador ltalo 
Zappa. que foi uma espécie de desbravador dessa 
política diplomática brasileira em direçao aos países 
lusófonos da África 

. Fala-se em organizar uma comunidade de paf- . 
ses de língua portuguesa, mas apenas Portugal e 
Angola têm embaixada no Brasil. Guiné, Cabo Verde 
e Moçambique nao têm embaixada em nosso País. 
Ou esse projelo é uma utopia, ou nao tem nenhuma 
sustentação política, ou estamos- esse é o meu en
tendimento - descurando gravemente dessa ques- . 
tao. Neste ano mesmo, aprovamos um acordo orto
gráfico da língua portuguesa, e quatro países ainda 
estao por ratificá-lo. Quer dizer, num mundo de inte
gração cultural, econõmica, de formação de blocos, 
esse bloco tem um significado muito grande nao só 
do ponto de vista pragmãtico, econõmico, .mas taffi. 
bém cultural: hã uma base histórica-que nos une. 

Sei que o Presidente estã planejando uma 
viagem a Portugal no próximo ano e faço um apelo 
ao Presidente Fernando Henrique. e ao Ministro 
das Relações Exteriores para que retomem esse 
projeto que julgo de grande importância para afir
mar a língua portuguesa como fator de integração e 
de cerla unidade política, econõmica e cultural des
ses países. 

O Sr. Jefferson Péres - V. Ex• me concede 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex• 
com prazer. 
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O Sr. Jefferson Péres - Senador Lúcio Alcân
tara. li também com preocupação, essa notícia. Cer
tamente essa decisão do governo moçambicano se 
deve a razões preponderantemente econOmicas. 
Depois de muitos anos de guerra colonial contra o 
domínio português - a partir da indepandência, em 
1975, Moçambique foi palco de uma guerra civil vio
lentíssima entre a Frelimo e a Reinamo, que durou 
quase 20 anos, só terminando no ano passado -, o 
país ficou literalmente arrasado. É hoje um dos mais 
pobres do mundo. Sua renda per caplta está em 
tomo de 1 00 dólares por habitante. Provavelmente 
se voltou para a Commonwealth, num esforço de
sesperado em busca de ajuda econOmica e de mer
cado, que os países lusófonos não lhe podem dar. 
De qualquer modo, concordo com V. Ex". O Governo 
Brasileiro deveria direcionar sua diplomacia para An
gola e Moçambique, principalmente esses dois, e fa
zer um esforço para que Moçambique não se des- . 
garre totalmente da comunidade luso-brasileira, por
que, a médio e longo prazos, isso pode custar até 
mesmo o desaparecimento da influência cultural de 
Portugal naquele país, o que será profundamente la
mentável. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - V. Ex" tem 
toda razão, Senador Jefferson Péres. Moçambique . 
está cercado de países de tradição inglesa, angló
filos - África do Sul, Zimbãbue -, que têm interes· 
ses econOmicos em Moçambique, inclusive a sar
da para o mar, como um corredor da exportação. 
Hoje um diplomata ma dizia que Brasil a Portugal 
subestimaram essa possibilidade. Se realmente 
não ·temos grandes condições econOmicas de su
prir as deficiências da Moçambique, algo poderia 
ter sido feito. A nossa presença lã quase que se 
restringe à participação nas forças da ONU, sendo 
de pouca expressão a presença econOmica e até 
C!.itural. Basta o dado de que não exista aqui no 
Brasil, o maior país da língua portuguesa do mun
do, não só territorialmente, mas por sua popula
ção, sequer uma Embaixada de Moçambique. Le
mos diariamente que a nossa diplomacia aspira a 
um lugar da maior relevo no concerto das nações, 
aspiraria até a um assento permanente no Conse
lho de Segurança da ONU. Como podemos ter tais 
pretensões se estamos voltando as costas para 
países que têm grande afinidade cultural e históri
ca, a mesma lfngua, como é o caso de Moçambi
que e outros países africanos? Quero, com este 
pronunciamento, alertar a diplomacia brasileira, 
chamar a atenção do nosso Governo, para que ex· 
plique essa procrastinação, que vem já de longo 
tampo, da implantação da comunidade da países 
da lfngua portuguesa Sem dúvida. seria um fo-

rum onde essas questões poderiam ser tratadas 
com muito mais profundidade, o que permitiria, tal
vez, o estabelecimento da elos muito mais sólidos 
entre essas nações. 

Em este o primeiro assunto que gostaria de 
trazer hoje a esta Plenário, porque penso ser esta 
uma questão séria Por coincidência, fui. informado 
da que o Ministro das Relações Exteriores de Mo
çambique estará chegando ao Brasil amanhã, terça· 
feira Gostaria que o ltamaraty se pronunciasse so
bre esta questão, ao mesmo tempo em que acionas· 
se a diplomacia portuguesa. já que seriam os dois 
países lideres desse movimento, para que tomasse 
realidade, no menor espaço de tempo possível, a 
concretização dessa Comunidade da Países da Lín-
gua Portuguesa ' 

O outro assunto que me traz à tribuna do Se
nado da República, Sr. Presidente e Sr% e Srs. Se
nadores, é que nunca, talvez, çomo hoje, a Hurnani· 
dada t!lnha oontamplado com tanta apreensão o 
presente e o futuro do planeta Terra, especialmente 
em relação ao que Euclides da Cunha chamou de 
"martírio secular da terra•, martírio infligido por agen
tes naturais e, .sobretudo, pelo notável .agente ain-
biantal que se chama homem. '-

A razão, que é aparentemente apanágio da es
pécie humana neste planeta, a lava a desenvolver 
tecnologias que, muitas vezes, a encaminham para 
a máxima irracionalidade. É o caso das tecnologias 
bélicas, estúpido aprimoramento da capacidade de 
matar. No caso dos arsenais nucleares, então, a es
tupidez chegou ao paroxismo da se podar aniquilar 
dúzias da vezes uma potência à oulra, como se urna . 
vez só da cada lado não bastasse. Mesmo agora. 
com o fim da Guerra Fria, essa estupidez se mani
festa na insistência com que França e China se de
dicam a testes de artefatos atOmicos, a despeito dos 
protestos da comunidade internacional. 

Se o homem tem sido, na maior parte das cir
cunstâncias, um fator de degradação dos ecossiste
mas pelo uso desregrado dos recursos da Natureza, 
é também verdade, felizmente, que as descobertas 
científicas e os avanços tecnológicos das últimas dé
cadas possibilitam o estudo e a compreensão mais 
profunda dos sistemas naturais. Do espaço, por 
exemplo, o emprego dos satélites avançados da ob
servação permita a visão e o estudo da terra como 
um conjunto cuja saúde depende da saúda da todas 
as suas partas. Assim, o mesmo desenvolvimento 
da técnica que tomou o homem o maior algoz do 
ambiente toma possível a reconciliação das ativida· 
des humanas com as leis naturais. Nesse processo, 
a herança ct.itural e espiritual da humanidade pode 
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fortalecer as perspectivas econômicas e a necessi
dade de sobrevivência. 

Senhor Presidente; neste final de século, vis
lumbra-se urna nova era de crescimento econômico, 
alicerçado .em políticas voltadas para a manutenção 
e a exploração racional dos recursos ambientais. 
Essa esperança fundamenta-se, porém, na necessi
dade imperiosa de uma ação política deci~va para 
administrar os recursos do meio ambiente de modo 
a garantir o progresso humano e a sobrevivência da 
humanidade. t chegado o momento de se tornarem 
decisões urgentes para assegurar os recursos bási
cos, para sustento da geração presente e das gera
ções futuras. 

A Humanidade, hoje, pode. orgulhar-se de nu
merosas conquistas: diminuição da mortalidade in
fanbl, maior expectativa da vida humana, queda das 
taxas de analfabetismo, aumento da produção de 
alimentos. Por outro lado, geraram-se fracassos no 
"desenvolvimento" e na gestão do meio ambiente. 
Em números absolutos, atualmente, há mais famin
tos do que nunca; cresce o número dos que não dis
põem de água de boa qualidade e de moradia; agi
gantou-se o fosso entre as nações ricas e as nações 
pobres. E não há perspectivas, dadas as circunstlln
cias do presente e as disposições institucionais, de 
que tal situação se inverta. 

Em tennos ambientais, a Dteratura corrente 
afirma que, a cada ano, desertificam-se seis milhões 
de hectares de terra e derrubam-se onze milhões de 
hectares de florestas. As precipitações ácidas, espe
cialmente na Europa, asfixiam matas e lagos e dani
ficam o patrimõnio arlislico e arquiletônico das naçõ
es. A queima dos combustíveis fósseis joga na at
mosfera dióxido de carbono, responsável pelo aque
cimento da Terra que ameaça desequilibrar radicai
mente o sistema ecológico mundial com o assom
broso 'efeito estufa'. 

Felizmente, Senhor Presidente, governos e ins
tillições multissetoriais estão cada vez mais cons
cientes da ifTllOSSibilidade de separar as questões 
relacionadas ao desenvolvimento econômico das 
que se referem ao meio ambiente. Mtitas formas de 
desenvolvimento desgastam os recursos ambientais, 
comprometendo para o futuro esse mesmo desen
volvimento econômico. 

Nesse contexto, a pobreza é uma das prjnci
pais causas e um dos mais importantes efettos dos 
problemas ambientais do mundo. Inútil, portanto, Se
nhor Presidente, abordar a problemática do meio 
ambiente fora de um horizonte que englobe os fato-

res subjacentes à pobreza e à desigualdade interna
cional. 

Tais preocupações levaram a Assembléia-Ge
ral da ONU de 1983 a constituir a Comissão Mundial 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, com o 
objetivo de examinar as questões críticas atinentes 
ao setor, formular novas propostas de abordagem e 
propor outras formas de cooperação internacional, 
de modo a gerar políticas e ações provocadoras das 
mudanças necessárias. A Conferência Mundial reali
zada no Rio de Janeiro em 1992 deu um importante 
seguimento a essas preocupações, ao incluir a assi
natura de documentos nos quais os países se com
prometem a encetar medidas concretas no sentido 
da proteção ambiental e do desenvolvimento susten
tado. Pouco valor tem um desenvolvimento que obri
ga bilhões de pessoas a dependerem do meio am
biente para sobreviver. Não mais se pode entender 
desenvolvimento como um concetto restrito ao cres
cimento econ6mico, mas como uma noção que en
globa toda a humanidade e que possa perdurar in
definidamente. 

Uma das constatações que eStão claras, hoje, 
para toda a humanidade, é a de que as crises se in
terligam. Não há uma crise energética, uma crise 
ambiental, urna crise de desenvolvimento, isolada
mente considerada e tratada. A crise é uma só. Pro
jeções da ONU indicam que a população do plane
ta alualmente estimada em cinco bilhões de seres 
h~rnanos, deverá estabilizar-se em tomo de ooo a 
quatorze bilhões de pessoas. Noventa por cento 
desse crescimento se concentrará nos países po
bres e em cidades já superpovoadas. A não rever
são dessa tendência aponta para um agravamento· 
e para uma concentração ainda mais intensa dos 
problemas gerados pela degradação ambiental. 
Os pobres arcarão, mais uma vez, com o Onus 
maior dessa conta. . -

A atividade produtiva gerou uma economia 
mundial de treze bilhões de dólares e pode decupli
car nos próximos cinqüente anos. A produção indus
trial cresceu mais de cinqüenta vezes nos últimos 
anos. T adas esSas mudanças prenunciam profundos 
impactos sobre a biosfera, na medida em que o 
mundo investe em moradia, transporte, agricultura e 
indústria, e que grande parte desse crescimento 
sustenta-se pela extração de matérias-primas de !lo
reatas, solos, mares e rios. Por seu turno, as novas 
tecnologias, embora possibilttem a diminuição do 
consumo dos recursos finttos, trazem novos riscos, 
novos tipos de poluição, novas formas de vida que 
poderão aHerar os rumos das transformações e da 
evolução. 
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Tais alterações criaram diferentes vlnculos en
tre a economia e a ecologia do mundo. Hoje, a hu
manidade não se deve preocupar somente com os 
impaclos do crescimento econOmico sobre o meio 
ambiente, mas também com o desgaste e a finitude 
dos recursõs naturais. Hoje, à interdependência eco
nOmica aliou-se a interdependência ecológica A 
economia e a ecologia entreteceram-se, em nfvello
cal, regional, nacional e mundial. Para a grande 
maioria dos países em desenvolvimento, as relações 
econômicas internacionais constituem um problema 
para o tratamento do meio ambiente. A exportação 
dos recursos naturais continua sendo um fator im
portante em suas economias e enfrente enormes 
pressões, tanto internacionais quanto internas, para 
explorar em excesso seus recursos. 

A. "crise da dívida", que a América Latina ainda 
não superou inteiramente, obriga nossos pafses a 
utiliiàr as suas riquezas naturais menos para o pró
prio desenvolvimento e mais para cumprir as obriga
ções financeiras contrafdas com os credores exter
nos. T ai atividade é, sem dúvida, uma insensatez 
econOmica, política e ambiental. Os efeitos d~ 
dissipação desenfreada são agourentas, pois tolhem 
a oportunidade de opção para as gerações futuras e 
condenam os presentes a viverem em constantes 
sobressaltos, provocados por catástrofes, ecológicas 
ou·de outra natureza .. 

Senhor Presidente; Senhores SenadGo;,s, para 
que o meio ambiente seja preservado de estragos 
tanto presentes quanto futuros, é preciso que as po
liticas considerem todas as dimensões envolvidas: 
ecológicas, econômicas, comerciais, agrfcolas, ener
géticas. 

Diz a Comissão Mundial do Meio Ambiente e 
DesenvoMmento que esse é o principal desafio 
institucional para a década de noventa. Grandes 
reformas são necessárias para enfrentar tal desa
fio, seja nos pafses ricos, seja nos pafses pobres, 
grandes ou pequenos. Será necessária uma politi
ca corajosa de educação e de preparação de re
cursos humanos para administração das riquezas 
naturais. Se o· mundo partilhar o conhecimento, terá 
maiores condições de entendimento e de tratemen
to dos recursos globais. 

Será necessária uma politica racional e segura 
de produção de alimentos. A produção de cereais 
vem suplantando o aumento populacional; no entan
to, com freqüência, não há alimento disponível onde 
há necessidade. Em alguns países, há subsídios in
discriminados, em outros, particularmente nos me
nos dese:wolvidos, abandono e desorganização. 
Urge uma política de preservação das espécies e 

dos ecossistemas. É sabido por todos que certes es
pécies desaparecem em ritmo sem precedentes, 
embora haja controvérsias quanto a esse ritmo e 
quanto aos problemas que acarreta A diversidade 
de espécies, de qualquer modo, é fundamental para 
o funcionamento normal dos ecossistemas e da 
biosfera 

É imperiosa, indispensável uma diretriz dura
doura para a produção de energia As taxas de con
sumo de energia estão declinando; porém, a indus
trialização, o progresso da agricultura, o crescimento 
populacional nos pafses em desenvolvimento neces- · 
sitarão de muito mais energia do que a gerada aluai
mente. Para que os pafses em ascensão, por volta 
do ano 2025 consumam tanta energia quanto a que 
hoje é utilizada pelos povos industrializados, será 
preciso multiplicar o consumo aluai pelo fator cinco. 
Tal crescimento não seria suportável pelo ecossiste
ma mundial e planetário. Uma política energética e 
economicamel'lle viável além de sensata do ponto 
de vista ambiental, é possfvel, mas são necessários 
empenho e cooperação institucional. 

Dó ponto de vista da indústria, é preciso produ
zir mais, com menos gasto de recursos da natureza 
Considerando as taxas de crescimento populacional, 
é necessário aumentar até dez vezes a produção 
aluai de manufaturados, apenas para fazer com que 
a disponibilidade desses bens nos pafses em desen
volvimento atinja o nível hoje existente nos países 
industrializados. 

É impostergável que se encare o problema 
urbano. Na virada do sécLio, cinqüenta por cento 
da humanidade viverão em cidades. De 1985 até o · 
ano 2000, por força do processo de urbanização, 
as cidades do Terceiro Mundo abrigarão aproxima
damente setecentos milhões de pessoas, indican
do que, nos próximos anos, os países erii desen
volvimento terão que aumentar em sessenta e cin
co por cento sua capacidade de produzir e gerir in
fra-estrutura, serviços e moradias e-isso tão-so
mente para manter as hodiernas e já precárias 
condições. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
para enfrentar essa realidade, é preciso que os in
tercâmbios comerciais beneficiem todas as partes 
envoMdas e que sejam asseguradas duas condi
ções: defasa e manutenção dos ecossistemas dos 
quais depende a economia total e justiça na efati
vação dos intercâmbios. Este, Senhor Presidente, 
é o momento para que os governos responsabili
zem diretamente as entidades económicas e selo
riais pela formulação de políticas, programas e or-
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çamentos que apóiem e promovam um desenvoM
mento que possa sustentar-se do ponto de vista 
econômico e ecológico, criando os. dispositivos le
gais, agindo e investindo para 'o presente e para o 
futuro. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores, 
em relação ao meio ambiente, as próximas déca
das serão vitais, para o Brasil e para a Humanida
de. No Brasil, é preciso que o povo se redima do 
estigma de "terrível fazedor de desertos" verbera
do pelo autor de Os Sertões. ~ preciso romper 
com os modelos atávicos de aproximação piroma
nlaca da natureza; abandonar os desnudamentos 
esfoladores e esterilízadores da vida, que expõem 
o solo à adustão dos sóis e à lavação executada 
pelas chuvas; acabar com os sulcamentos ·esca
brosos que rasgam entranhas, destróem matas e 
envenenam rios. ~ preciso que aprendamos a nos 
aproximar da natureza, primeiramente, com "pre
ceitos básicos de sabedoria", deixando a técnica 
para o momento segundo, quando os alvos estive
rem escolhidos e o meio ambiente respeitado, pre
servado e enriquecido. 

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

' ' DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. LÚCIO ALCI.NTARA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Jornal do BrasU, domingo, 26 de novembro de 1995 

MOÇAMBIQUE DÁ ADEUS A 
p,~SSADO PORTUGU~S 

Para se benellei!il" economicamente, o pais 
afrilcano, Ignorado pelos ex-colonizadores, 
decide enlrar para. a COmunidade Britânica 

NonnaCourl 
Correspondente 

LISBOA - Vinte anos depois de ter perdido Mo
çambique, Portugal teve esta semana uma segunda 
derro!a ao assistir à ex-<:Oiônia tomar-se o membro 
número 53 da Comunidade Britânica. Moçambique 
vira as costas a cinco séculos de colonização portu
guesa para se beneficiar dos fundos e da influência 
do Commonwealth, tomando-se o primeiro pais da 
África portuguesa a integrar a Comunidade. Uma na-

ção negra ganha o direito de entrar no Primeiro 
Mundo louro de olhos azuis. "Não temos nenhum 
problema em aderir ao bloco inglês" disse há dois · 
anos ao Jornal do Brasil o Presidente Joaquim 
Chissano, à porta do Palácio Ponta Vermelha em 
Maputo. Agora, ele repetiu: "Em Moçambique, onde 
se fala muitas llnguas, da raiz banto ao swahili, não 
será só o português. a ficar ameaçado. Estou convenci
do, a Comunidade brit!inica é o melhor para nós." 

Rejeitada - Ilha ooÍ'cada de llngua inglesa
África do Sul, Suazilêndia, Zimbábue, Zâmbia, Mala
wi e Tanzània -,há mtito Moçambique vinha dando 
sinais de cansaço. Nem portugueses nem brasileiros 
deram atenção. Os moçambicanos pediam ajuda fi
nanceira que nunca chegou, programas de televisão 
em português que nunca chegaram e apoio na re
construção do pais, minado por 16 anos de guerra 
interna conduzida pelos direitistas da Resislência 
Nacional Mo®rnbicana (Renamo) contra o ent!io 
marxismo-leninismo da frente de Libertação de Mo
çambique (Frelimo) de Chissano, até hoje no poder. 
Livros de graça, só em inglês. 

"A entrada de Moçambique para uma associa
ção de ex-<:Oiônias britânicas é uma derrota para a 
estratégia portuguesa na África", disse o diretor do 
Diário Econõmlco, Nicolau Santos. Há dois anos, o 

· t~mbaixador do Brasil em Lisboa, José Aparecido de 
Oliveira, acompanhou uma delegação de empresá
rios brasileiros a Maputo. Aparecido tentava sensibi
lizar o Brasil para a Comunidade dos Pafses de Lín
gua Po~uesa (CPLP), que teria salvo Moçambi
que da escolha da llngua oficial - na verdade, uma 
questão de sobrevivência Reunidos semana passa
da em Lisboa, os embaixadores da CPLP lamenta
ram não terem se antecipado. 

Apolo - Hoje, dos 17 milhões de moçambica
nos só 2 milhões falam português. Contra esta ade
são ficou o maior escritor moçambicano, Mia Couto, 
pt.íllicado no Brasil. Mas o presidente Chissano teve 
o apoio do vizinho Nelson Mandela - que dá nome 
ao mais famoso mercado do pais, onde ~ encontra 
da melhor cerveja sul-afri~a ao mais sofisticado 
arsenal de armas - e do influente Roberto Mugabe 
do Zimbábue, que já esteve exilado em Moçambique 
no tempo do lendário guerrilheiro da independência 
e depois Presidente Samora Machel, hoje enterrado 
no Mausoléu dos Heróis. 

Para a preocupação !ardia dos portugueseS, 
Chissano tem um resposta n;~ ponta d& llngua: "Mais ' 
do que herança cultural, o que me preocupa é a po
breza do meu país". 
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"Lucy" e caStanha 

Lisboa - Selva de Tarzan e provável berço do 
primeiro humano de que se tem notrcia (cujo esq~ 
leto foi apelidado de Lucy), Moçambique ocupa hoJ8 
o primeiro. lugar no indica de sofrimento no mundo
e último em riqueza -, de acordo com o Comitê de 
Crise das Populações em Washington. No pais mais 
pobre do mundo, vive-se só até os 48 anos, a renda 
per caplta anual é de menos de US$1 00 e a vida 
não vale uma castanha de caju - iguaria da qual Mo
çambique é o maior exportador mundial. 

O saldo da guerra é cruel: 1 milhao de mortos, 
4 milhões de deslocados, três quartos da população 
aleijada e 1 o anos gastos pelas Nações Unid~ <:Cm 
desalivação de minas. Durante a guerra, por 1nstinto 
de sobrevivência, a média de filhos por mulher mo
çambicana chegou a sete - três morriam, dois fica
vam aleijados. um adoecia e sempre sobrava um. 

Custos - O mundo não ficou imune. 's6 para 
as 10.000 minas espalhadas pelo pais gasta~ 
US$1 o milhões", garantiu o porta-voz da Organ1~ 
ção das Nações Unidas (ONU) em Maputo, o brasi
leiro João Lins Albuquerque. Não é coincidência que 
as eleições que reconduziram Joaquim Chissano e a 
Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) ao 
poder tenham sido tão amen~ e em Angola a .guer
ra persista até hoje. Angola fo1 a operação ma1s. ba
rata do mundo - US$120 milhões- e Moçambique 
que das mais caras, batida apenas pela Bósnia. e a 
Rnmália: 6 mil homens e auase US$1 milhão por d1a. 

--···ASsédio- "Mas não pense que MoÇambique 
está de pires na mão: tem US$1 ,5 b~lhão do Pro?~ 
Interno Bruto (PIB) contra US$6 b1lhões de d1v1da 
externa", avisa o diretor da Organizaçã'? das Na~~ 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial, .o brasilei
ro !talo Franquelli, "Não se esqueçam•, aviSOu Fran-

quelli, "o mundo está ávido Por Moçambique: cOmu
nidade Britãnica, França, Alemanha. Só os suecos 
ofereceram US$1 00 milhões por ano e o Banco 
Mundial, US$850 milhões, O país tem 200 organiza
ções não governamentais e mais de 80% da sua 
economia é resolvida à base de doações". 

Com três corredores para o Oceano fndico -
Nkala, Beira e Maputo - servindo aos países vizi
nhos, Moçambique provou ser um país chave para a 
África Austral. E esta semana, com a integração à 
Comunidade Britãnica, o país provou também que 
tranquem estava mais que certo. (N.C.) 

Durante o discurso do Sr. Lúcio A/cAn
tara, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Nabor Júnior. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio A/cAn
tara, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eman
des Amorim, ~Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Einandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha 
S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO)
Sr. Presidente, cedo o meu horário à nobre Senado
ra Marluce Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Com a palavra a Senadora Martuce Pinto. S. Ex• 
dispõe de 20 minutos. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR. Pronun
cia o seguinte' discurso. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, muito se fala 
nos últimos dias sobre o Sivam. Pena que o enfoque 
do assunto seja quase que excluSivamente em fun
ção de denúncias e outras situações menos reco
mendáveis. Esclareço que sou favorável a que se vá 
fundo nessa questão das irregularidades e que os 
culpados, se houver, sejam exemplarmente punidos. 

É decepcionante ver tanta matéria e tempo 
gastos em disse-que-disse, vereditos antes de julga
mentos e perceber que a grandeza do projeto em si 
seja colocada à margem. Lamentável que o alcance 
social e humano do Sivam, além dos benefícios que. 
trará à Nação como gerador de divisas e de prote
ção dos recursos naturais da Amazônia, jamais te
nha conseguido, desde sua idealização, em setem
bro de 1990, sequer 1% do enfoque que as atuais 
denúncias conseguiram. 

Tem razão o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso: infelizmente, parece que o mau cheiro exer
ce atração bem maior do que odores agradáveis. 

Recordo-me que desde os tempos em que fre
qileni!lva os bancos escolares escuto o slogan "A 
AmazOnia é Nossa", forma de alertar a consciência 
nacional em defesa daquela nossa unidade federati-

. va. V. Ex"s também ouviram e ainda ouvem. 

Por este pedaço de chão sobre o qual olhares 
do mundo inteiro arregaiam-se a cobiçar suas rique
zas, não esqueçamos de que inumeráveis patrioias 
por ela adentraram e não raras vezes deram a pró
pria vida por sua conquista e preservayão. Com a 
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mesma fibra, garra e coragem desses heróis de on
tem, milhares de brasileiros ainda hoje enfrentam as 
ãtficuldades da selva, suas lendas e seus perigos, 
às vezes sem saber que sua presença é marco vivo 
na manutenção de nossas fronteiras. 

Algum tempo se levou para sairmos da paiavra 
à ação. Mt.ito tempo foi necessário para que safsse
mos da teoria à prática. Precisou a História de 490 
anos para que, objetivamente, fossem concluídos os 
estudos que resultaram na ideaiização do Sivam, 
atendendo ao clamor nacional de que algo deveria 
ser feito pelo continente arnazônico, pela nossa 
Amazônia Será quê a memória nacional esquece-se 
de um recente Tratado.chamado Tordesilhas? 

O Sivam, meus caros colegas, pode traduzir a 
consciência de que a soberania plena sobre •territó
rio brasileiro" não se origina da simples confecção 
de desenhos cartográficos. Assim fosse, grande par
te da Amazônia hoje seria espanhola 

A Amazônia transformou-se em caso de sobe
rania nacional. Por ela vivemos uma guerra iria, dis
seminada pelo planeta, de que o mundo não pode 
prescindir do "Pulmão da Terra•. A postura de bote 
com que mt.itos se escudam atrás de fortes, mo
mentosos e falsos slogans, alerta-nos e previne-nos 
contra a argúcia de poucos somada à ganância de 
muitos. 

Soberania nacional se faz pela efetiva ação 
protetora e agregadora do Poder Público. Soberania 
Nacional se consegue por meio da integração eco
nômica e social de seu povo e da participação eqüi
taliva dos benefícios do progresso. A atuação do Po
der Púbfico, numa região tão complexa como a 
Amazônia, não se completa sem a sistematização 
de sua vigilância e de seu controle. O avanço da tec
nologia no mundo moderno é uma exigência àqueles 
que não querem ficar a reboque do tempo. Sivam, 
portanto, é sinOnimo de um novo e arrojado conceito 
de Administração Pública Significará a integração 
dos órgãos governamentais através do uso intensivo 
da teleinformática e outros recursos da modema tec
nologia Será a força motriz necessária ao atingi-

O Sistema de Vigilância da Amazônia propõe 
uma drástica redução dos custos das muitas ações 
hoje empreendidas na região. Ali, numa parafemália 
de ações similares, onde muitos fazem a mesma 
coisa numa desordenação de causar espanto, traba
lham diferentes órgãos federais, estaduais e munici
pais, governamentais e não-governamentais. Com a 
implantação do Sivam, haverá a integração dessas 
ações, onde todos compartilharão informações e 
tecnologia, preservando sua privacidade e garantin
do a confidencialidade das informações privativas de 
cada um. 

Além disso, o programa, na sua ideaiização, 
será importantíssimo elo de ligação no sistema de 
controle de tráfego aéreo no País. Permitirá que a 
Amazônia, hoje fora de alcance dos radares instala
dos em solo brasileiro, passe a ser inteiramente ras
treada por um novo subsistema de radares. 

Mais qué isso, Sr. Presidente, o Sivam promo- · 
verá condições inéditas de controle e defesa do 
meio ãmbiente, permitindo a precisa identificação de 
áreas de ação predatória, sejam por queimadas, 
derrame de mercúrio ou derrubadas de florestas. 
Seu alcance viabilizará o fornecimento de elementos 
de apoio destinados à pesquisa e ao desenvoivi
mento da biodiversidade. 

O Sivam permitirá a segurança de nossas fron
teiras, o controle e combate a ações clandestinas de 
qualquer natureza e a prevenção e repressão ao 
narcotráfico em toda a região amazônica 

O desempenho avançado do programa e o uso 
integrado de tecnologias de rastreamento, telecomu
nicações, teleprocessarnentos, informática, etc., 
além de criar demanda para desenvolvimentos de 
ponta às comunidades científica e acadêmica nacio
nais, inclusive em parceria com importantes centros 
internacionais, abrirão possibilidades quase ilimita
das de cooperação civil-militar em programas que ul
trapassam fronteiras burocráticas e corporativas. 

Enfim, o Sivam permitirá produzir verdadeiro 
mapa aberto da Amazônia, visceral e totalmente 
acessível, de forma a nos permitir seja localizado, 
com ínfimo percentual de erro, um objeto estranho 
sob as copas das árvores da imensa floresta. 

- O Sivam, na forma concebida, é um programa 
factível. Tem começo, meio e fim. Seus custos de 
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implantação e operação foram perfeitamente deli
neados e dimensionados, ao mesmo tempo em que 
se prevê um cronograma de execução realista. A 
curto prazo será um gerador de empregos. Para a 
região Norte, um investimento invejável, com previ
sões de, a médio prazo, promover retomo extraordi
nário a partir do efetivo planejamen!o e controle da 
exploração racional de minérios, da floresta, dos re
cursos hídricos e da biodiversidade. Sem nenhuma 
dúvida que, implantado, o Sistema trará melhoria 
fantástica no que concerne à vida humana na re
gião, notadamente nas áreas de saúde, educação, 
alimentação, transporte e segurança. 

A exuberãncía mineral, a da fauna e da flora 
amazõnica despertam natural cobiça. Interesses es
cusas talvez queiram impedir nosso adentramen!o 
na selva. Estudos sérios. cienüfioos, nos dão conta 
de que o potencíal mineral em solo arnazônico brasi
leiro fazem de nossa dívida externa uma piada dian
te de seu valor verdadeiramente astronômico, algo 
superior a 3 trilhOes de dólares. Radicalmente con
trários também estão os cartéis das drogas, que têm 
na selva suas refinarias e fábricas, contando com a 
total inexistência de controle aéreo, além das natu
rais dificuldades de acesso das autoridades. 

É certo que devemos preservar o meio ambien
te. Mais correiO ainda é empunharmos as bandeiras 
em defesa da ecologia e da preservação cultural ili
dígena. Mas não acredito que apenas com palavras, 
faixas e discursos vamos conseguir tudo isso. De 
denúncias o País já está cheio. Diutumamente, ouvi
mos vozes vaementes a gritar e clamar quan!o à ex
tinção deste ou daquele indivíduo. A natureza, com 
sua sabedoría, cria e elimina da face da terra as es
pécies. A lei natural eXclui gradativamente de nosso 
convívio aqueles que, também por razOes naturais, 
cumpriram seu papel entre nós. _ 

À humanidade compete zelar por sua única 
casa na imensidão do universo: a Terra. Devemos 
exacrar qualquer ges!o, por menor que seja; que 
contribua para a degradação desse nosso único e 
verdadeiro lar. Por outro lado, também é chegada a 
hora de abraçarmos ações objetivas, sérias, não pa
liativas nem demagógicas, que ·de forma racional 
nos permitam explorar o potencial econOmico da 
Amazônia, sem ações predatórias, evitando dilapidar 
o palrímônio natural. 

O Sivam se reveste clestaf; qualidades. Com 
software, conhecimento, inforrna;:ão e intei'!Qência. 
propiciar-nos-á retirar da biodiversidOOe biotecnologias 
produtivas e comerciais, sem reduzi-la ou prejudicáMa. 

, Mui!o pouco, meus caros oolegas, oü quase 
nada das informações positivas que, neste momen-

to, trago a V. Ex"s retirei das telinhas ou das páginas 
de nossa imprensa. Procurei delas !ornar conheci
men!o através da leitura de documentação oficial. 
Estas afirmações sobre o Sivam lá estão, fruto da 
vontade e do trabalho de brasileiros sérios e compe
tentes, que querem um futuro melhor para toda a 
Nação. Se no meio do caminho surgiram pedras, 
que as tiremos, então. E que façamos isso com rapi
dez, porque o tempo para a lavra, a semeadura e a 
colheita é o mesmo tempo que erode e daninha. 

Sr. Presidente, meus nobres Colegas, hoje me 
vi na obrigação de falar favoravelmente sobre o Si
vam. A mim não importa se são necessárias novas 
licitações ou se outras empresas terão que entrar na 
sua instalação. O que defendo é a importância do 
projeto. Como estará a nossa Amazônia daqui a al
guns anos se esse proje!o não for implantado? 

A imprensa deveria ser mais cautelosa, exami
nando primeiro as informações antes de divulgá-las. 
Aqui mesmo no Congresso, nós, Parlamentares, te
mos culpa po( levar à frente certas noticias sem ter
mos a certeza da sua veracidade. 

Recentemente, há cerca de um ano, em· toda a 
Nação e até no exterior foi divulgado o genocídio 
ocorrido no Estado de Roraima, onde mais de 150 
índios foram moriOS e enterrados às margens de um 
igarapé. A imprensa brasileira divulgou esse fato du
rante mais de uma semana. Entretanto, quando foi 
descoberto que Haximu não pertencia ao Brasil e, 
sim, à Venezuela, apenas o Jornal Nacional divul
gou uma pequena noticia dizendo que aquela locali
dade não ficava no Brasll.E quem responderá pelos 
danos ocorridos naquela época? Até hoje, quando via: 

- jo para o exterior, como foi o caso da China, pergt.r!
tam-me sobre aquele genocfdio que não aconteceu 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como já 
disse. inicialmente, se houver culpadoS, que sejam 
punidos. Não se pode falar mal por me!u da impren- · 
sa. Alguns, muitas vezes, querem até prejudicar 
seus colegas de trabalho, como estaroos vendo nes
se caso inédito no Pais, de grampo no telefone de 
uma aü!oridade que trabalha lado a lado com o Pre
sidente da República. São coisas que não contri
buem para elevar nosso País. 

Estamos aqui a trabalhar dia e noite para que o 
Congresso retome sua posição de credibi6dade. O 
Presidente da República, com sua cultura e credibili
dade, está elevando o nome do Brasil lá fora. Isso 
sentimos quando viajamos, como ocorreu recente
mente. Apesar de ainda haver algumas divergências 
e desconfianças, temos agora no exterior uma posi
ção bem mais elevada do que há cinco anos. Deve
mos ter cautela. Além da imagem negativa a que é 
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exposlo o Pais, talvez estejamos levando também 
por intannédio dessas civlJgações ainda não com: 
provadas, mt.itas inquielaçiles a muitos lares. Quan
do a imprensa divulga certas inverdades, ela esque
ce que a pessoa que es1á sendo caluniada tem cora
. ção, tem t.pnfiia, tem filhos. Tudo isso penaliza mlito 
afami&a. 

É por isto que me pr~: como vou fazer 
parte da Comissão Especial que começa a se reunir 
a partir de amanhã para analisar o ceso Sivam, faço 
um apelo ao meus nobres colegas para que cada 
um divulgue à Nação brasileira o que realmente es1á 
ocorrendo. Mas que divulgue apenas o que tem cer

. teza. para que não nos tomemos aqui portadores de 
noticias não verdadeiras e, com isso, possamos per
der alá a nossa horroridade, por não ter a consciên
cia do respeikl ao ser humano que es1á sendo calu
niado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. MLito 
obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra, por vinte minutos, ao nobre Se
na:lor Leomar Qúntanilha. 

··O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPIHO. 
Pronuncia o seguinte õasci.ISO. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, perce
be-se claramente a existência de duas correntes 
neste Pais com relação ao Proalcool, uma a favor e 
outra contra. 

Integro, de forma decisiva, clara e cristalina, a 
corrente que aprovou o Proalcool desde o seu nas
cedouro, por duas razões muito simples: primeiro 
por entender que seria positiva a criação de um ~ 
grama que estimulasse a produção de um combustl
vel alternativo no Pais. evitando a forte dependência 
a que o Brasil estava Stilmetido com relaçiio à im
portação de derivados de pelrólao. Naturalmente, o 
desenvolvimento de um programa de energia alter- · 
nativa, que viesse a minorar essa dependência e a 
criar condições de o Pafs se eximir das conseqüên
cias nefastas como as que foi submetido com a crise 
do pelróleo hã quase vinte anos. · 

Por outro lado, essa fonte de energia alternati
va. além de fazer com que o Pais economize divi
sas, que estaria desperdiçando com a sua aquiSi
ção, propiciaria a geração de riquezas e de empre
gos, extremamente interessante para o Pais. 

O Brasil é um Pais cuja vocação da sua econo
mia centra-se basicamente no setor primãrio e, de 
modo destacado, na agricultura, onde percebemos 
claramente que, no esforço para se &vrar dos grilhõ
es do subdesenvolvimento, não dispõe ainda de · 
meios para concorrer no campo da irrforrnática, da 

·tecriologia de ponta e da qulmica fina com os palses 

que já alcançaram nlveis invejáveis de desenvoM
mento, onde a ciência e a tecnologia já ofereceram 
meios de avanços que também almejaroos alcançar. 
No entanto, não temos, realmente, condição de con
correr com a tecnologia já alcançada pelos Estados 
Unidos, pela França. péla Alemanha e pelo Japão. 

O desenvolvimento e a organização da econo
~ia do Pafs ~ basicamente pelo setor primá
no, de modo espec~al pela agricultura, já que a natu
r~a nos ofereceu condições llsiCCH:iimátices invejá
vms, terras abundantes e férteis, recursos hldricos 
exuberantes, condições de produzir de forma ex
traordinária as protelnas, quer de origem animal 
quer de origem vegetal, que o mundo inteiro preciSS: 
Baste que introduzamos aqui as tecnologias neces
sárias à redução de custo e à produção desses insu
mos - hoje tão necessários ao mundo - de modo 
partic:Uar a cana-de-açúcar, o Proalcool. 

Além dessas quesl!les que envolvem direta
mente a economia do Pais, o Proalcool se firma, por 

. meio da agric'últura da cana-de açúcar, também sob 
o aspecto da redução da poluição, produzida princi
palmente pelo rnon6xido de carbono. Temos o 
exe!llllo de São Paulo, onde o Governo vem se es
forçando para raduzir a poluição na cidade, numa 
ação que não parece ser a mais adequada, qual 
seja a da proibição do tráfego de alguns velculos em 
determinados dias da semana. A atitude talvez mais 
adequada seria exatamente substituir o combustlvel 
utilizado nos velcuios da cidade, tanto quanto possf
vel, por um combustlvel limpo, como o álcool. 
~ exemplo es1á sendo buscado pelas gran

des Cld~es. como nos Estados Unidos que, ao veri
ficar a 1mportãncia do álcoot têm se esforçado para 
produzi-lo em quantidade suficiente que permita as
sociá-lo à gasolina com vistas à redução da polui
ção. É nolória. contudo. a dificuldade que os ameri-

. canos têm de produzir álcool, principalmente da 
cana-de-açúcar, em função das condições climáticas 
e do espaço restrikl. Assim, o pais tem buscado ou\ 
tras alternativas, produzindo álcool da batata, do ~ 
lho, a um custo sabidamente muito superior ao~ , 
do álcool produzido a partir da cana-de-açúcar. · 

isso sem contar que, apesar de o Brasil já de
ter as maiores tecnologias em termos de produção 
cl!l ~1. não detém conceitos mais avançados de 
Ciência e tecnologia com vistas a reduzir o custo da 
sua produção. 

Certamente, se isso acontecer, o álcool será 
extremamente competitivo com o preço da gasolina, 
livrará _o Pais da dependência, ainda que paroial, 
dos fornecedores de petróleo e contribuirá, Sr. Presi-
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dente, Sr"s e Srs. Senadores, para a solução de um O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
dos mais graves problemas a que a atualidade brasi- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lu-
feira está assistindo, qual seja, o Movimento dos cena, por cinco minutos. 
Sem-Terra O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. 

Esse movimento não é mais um movimento Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
isolado, já aparece no Brasil de forma preocupante, Orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, aprovefto 
organizada, provocando uma verdadeira convulsão a oportunidade para fazer transcrever nos Anais do 
social, uma vez que a desobediência civil se vê pra- Senado documento que recebi de Portugal, da As-
ticada a todo instante em descumprimento flagrante sociação Brasileira de Odontologia, vazado nos se-
aos conceitos contemplados na Caria Magna, e re- guintes termos: 
flete uma questão de natureza estrutural. O proble
ma dos sem-terra é uma conseqOência do êxodo nxa1 
e dos inchaços das grandes metrópoles brasileiras. 

Exemplo marcante e dolorido tem sido aprecia
do em Brasilia, onde, a cada ano, surge um novo as
sentamento ao redor da cidade, de pessoas sem 
qualquer qualificação profissional, que vêm das mais 
diversas regiões, iludidas pelas benesses e facilida
des das grandes cidades, imaginando que aqui vão 
encontrar a solução para os graves problemas que 
afligem sues famnias, como fome, doença e desas
sistência. 

Essas pessoas vêm causando problemas, não 
só às populações dessas cidades, mas também a 
seus governos, de vez que tomam praticamente de 
assafto os serviços plblicos de transporte, educa
ção, moradia e saúde que há nessas cidades, tra
zendo conseqüências perversas, desajuste e des
controle, com aumento de criminalidade. 

Sr. Presidente, o Governo deveria voltar a 
olhar para o Proalcool. Hoje, o álcool é um combus
tível intensamente demandado pelo Brasil. Sabemos 
da necessidade americana de aditivar cerca de 15% 
de álcool à gasolina ali consumida, o que nos levaria 
& uma parceria com o povo americano - creio que 
esta não passou da hora e que ainda possamos 
fazê-la -, aumentando ein 1 O vezes nossa produção 
do álcool, estimulando a agricuftura no Brasil. Pode
remos traçar uma política agrícola definida para mi
cro, pequeno e grande produtores, para que o sem
terra possa buscar no campo uma alternativa para 
sua sobrevivência, em vez de estar nesse movimen
to desordenado, desatinado, causando enorme 
preocupação a todos. · 

Por essa razão, Sr. Presidente, entendemos 
que a revftalização do Proalcool é de vftal importân
cia para a economia brasileira e contribuição subs
tancial para que as questões sociais deste País tam
bém sejam resolvidas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. · 

"Prezado Senador, 
Vimos à presença de V. Ex" para de

nunciar a violação, por parte do governo 
português, dos Tratados e Acordos Interna
cionais firmadoS com o Brasil. Esse falo tem 
criado inúmeras sftuações de constrangi
menlo e prejufzos, de ordem moral e profis
sional, aos cidadãos brasHeiros residentes 
naquele país, em especial aos cirurgiões 
dentistas. 

O Tratado de Amizade e Consulta Bra
sil-Portugal, o Acordo Cultural Brasil-Portu
gal e a Convenção sobre Igualdade de Direi
tos e Deveres entre Brasileiros e Portugue-

. _ ses vêm sendo cumpridos, unilateralmente, 
pelo BraSil. Os acordos supracitados estão 
salvaguardados pelo Tratado de Roma, as
sinado por Portugal, ao requerer sua adesão 
à Comunidade Européia, que respeita, des
sa forma, os compromissos assumidos pe
los seus membros com pafses terceiros. 

É inaceitável que o Brasil assista à vio
lação de tais direilos, quando sabemos que · 
a comunidade portuguesa residente no Bra
sil goza, inclusive, de direitos excepcionais 
previstos na própria Constituição Brasileira 
· Apesar dos esforços do Ministério das 

Relações Exteriores, bem como da própria 
Câmara dos Daputaclos a partir da Subco
missão Permanente para Assuntos Luso
Brasileiros da Comissão de Relações Exte
riores, que, em 1992, constalou ln loco as 
sftuações acima referidas, temos que afir
mar, infelizmente, que a realidade só tem se 
agravado. 

As tentativas de resolução passaram 
pela publicação, em Portugal, de uma Porta- · 
ria ministerial, (Portaria n" 180-A/92), de um 
despacho do Ministério da Saúde e mais re
centemente da assinatura do Memorando de 
Entendimento pelos dois pafses em 9 de fe
vereiro de 1994. 
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Em abril último, se reuniram em Portu
gal as entidades congêneres de odontologia 
(Conselho Federal de Odontologia do Brasil 
e AssoCiação Profissional dos Médicos Den
tistas de Portugal) cem o acompanhamento 
de represenlantes diplomãticos de ambos os 
países, e, lamentavelmente, essa questão, 
mais uma vez, não foi superada pela inequf
voca falta de vontade polítiCa da parte portu
guesa por insistir em desrespeitar os precei
tos legais acordados com o Brasil e vigenteS 
no próprio ordenamentojurfdico português. 

Os problemas mais sofridos pelos bra
sileiros radicados em Portugal relacionam
se principalmente com dificuldade de transi
to e autorização de residência, impossibii
dade de reconhecimento dos tftulos profis
sionais e filiação nas ordens de classe, de
correntes exclusivamente do descumprimen
to, por Parta do governo português, dos ãl
plomas acima referidos. 

Solicitamos respeitosamente que V. 
Exã se pronuncie no Plenãrio do Congresso 
Nacional, junto à Comissão de Relações Ex
teriores, junto ao Ministério de Relações Ex
teriores e Presidência da República, junto à 
opinião pública brasileira, junto à Embaixada 
de Portugal em Brasflia e junto à AssentJiéia 
e Presidência da República Portuguesa 

Acredilamos que a resolução imediala 
desse problema é obrigatória É fundamen
tal que a próxima visita do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso a Portugal se con
cretize somente após a superação de todas 
essas situações de constrangimento vividas 
pelos cidadãos brasileiros residentes em 
Portugal.- Cassiano Scarpini, Presidente." 

Trala~e. como se vê, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, de uma carla que me é dirigida, so
bretudo pela minha condição de ex-Presidente do 
Senado Federal e ·do Congresso Nacional, quando 
tive oportunidade de receber, no gabinete da Presi
dência desla Casa, uma comissão de vãrios brasilei
ros que exerciam a profissão de odontólogos em Lis
boa, Portugal. 

Lamentavelmente, apesar da interferência, à 
época, dos Senadores de um modo em geral e da 
Comissão de Relações Exteriores, até agora esse 
assunto não foi resolvido satisfatoriamente, confor
me a denúncia que acabo de receber. 

Por outro lado, é de se lamentar que o aluai 
Embaixador em Portugal, ex-Presidente llamar Fran-

co, esteja saindo de Lisboa sem que esse problema 
tenha sido solucionado - S. Exà está. indicado e de- . 
verã ser sabatinado amanhã pela Comissão de Re
lações Exteriores, para· exercer o cargo de Embaixa
dor do Brasil junto à Organização dos Eslados Ame
riCanos. 

Ao registrar nos Anais do Senado esla cOrres
pondência que acabo de ler, faço um apelo vee
mente ao o Sr. Ministro das Relações Exteriores, o 
Sr. Embaixador do Brasil em Portugal e o Senhor 
Presidente da República, no sentido de que envi
·dem esforços para que os acordos com Portugal, 
nesse particular, venham a ser realmente respeita
dos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hol
landa 

O SR. JOÉL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. SenadoreS, dia 20 de outubro último, tive a hon
ra de participar, na cidade do Recile, da inauguração 
do novo edifíci~ede do Tribunal Regional Federal 
da Si. Região. Na cerimônia conduzida pelo presi
dente daquele tribunal, o Juiz Lãzaro Guimarães, foi 
descerrada placa que gravou a referida construção 
com o nome do eminente ex-juiz do Supremo T ribu
nal Federal, Ministro Djaci Falcão. Assim, numa jus
ta homenagem concedida a um homem com uma fo
lha de relevantes serviços prestados à Nação, a 
sede do Tribunal Federal da Si. Região passou a 
chamar~e Edifício Ministro Djaci Falcão. 

A brilhante carreira do Ministro Djaci Falcão na . 
magistratura brasileira pautou-se pela observância 
de princípios éticos e do sentido mais profundo da 
palavra justiça. 

Nascido na cidade de Monteiro, na Paraíba, 
Djaci Falcão cursou a egrégia Escola de Direito do 
Recile, onde começou a se deslacar pel~. seriedade 
nos estudos e pela vocação demonstrada pela ãrea 
de conhecimentc. à qual escolheu dedicar~e. Em 
1944, primeiro lugar no concurso público que pres
tou, assumiu o cargo de Juiz de Direito na longínqua 
comarca pemambucana de Serrila. Passou, sucessi
vamente, por outras comarcas do interior: Triunfo, 

· São Joaquim do Monte (que então denominava~e 
Camaratuba), Paulisla e Caruaru. Chegando à Co
marca de Recile, foi desembargador do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco e, depois, seu presidente. 
Ao mesmo tempo, exercia o magistério na Faculda
de de Direito da Universidade Federal de Pernambu
co, ·onde ensinava a disciplina Direito Civil. 
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Nomeado Ministro do Supremo Tribunal Fede
ral, em-1957, pelo então Presidente Castelo Branco, 
atuou com dedicação e com independência naquele 
colando tribunal por 22 anos. Presidiu tarrilém o S~ 
rior Tribunal Federal e o Tribtslal S1.419rior Eleitoral. 

Em sua oração, o Juiz Lázaro Guimarães, Pre
sidente do Tribunal Regional Federal da 5I. Região, 
salientou a importancia da Justiça poder contar com 
instalações adequadas para exeroer suas funções 
com melhor qualidade. Demonstrou, outrossim, ci
tando exemplos de tribunais estrangeiros, que o edi
fício que abriga o fórum deve situar-se em lugar visí
vel a toda a população, como que fazendo um para
lelo com a visibilidade e a transparência com que 
deve trabalhar o Poder Judiciário para merecer o 
respeito da sociedade à qual serve. 

Dirigindo-se ao homenageado, enfatizou' o es
forço despendido pelo Ministro Djaci Falcão, no su
premo Tribunal Fooeral, em tevor da incorporação 
de tecnologia de ponta nos serviços judiciais, bem 
como em favor da introdução de métodos modernos 
e funcionais na administração judiciária. 

Por sua vez, o Ministro Djaci Falc!!o, em seu 
discurso de agradecimento, discorreu, de maneira 
concisa e límpida, sobre a doutrina da separação e 
da independência entre os Três Poderes, ressallando 
a harmonia que deve presidir a relaçl!o entre eles. 

Em razão da relevância dessa solenidade e da 
qualidade da intervenção dos oradores, solicito à 
Mesa que sejam transcritos, nos Anais do Senado 
Federal, os pronunciamentos mencionados do Juiz 
Lãzaro Guimarães e do Ministro Djaci Falcão. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. JOEL DE HOLLANDA EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 

Palavras do Ministro DJacl Falcão, 
proferidas na solenidade de aposiçao da 
placa do Ediffclo Sede do Tribunal Regio
nal Federal da 5I. Regll!o, com denomina
ção "Edif!clo Ministro Djacl Falcllo". 

É com especial júbilo que compareço ao egré
gio Tribunal Regional Federal da 5I. Região para re
ceber esta magnânima homenagem. 

Num exercício permanente e continuo de fé no 
direfto, decorrente de adesão intelectual e de firme 
vontade, é que me dediquei durante quarenta e qua
tro anos à vida de magistrado. Revejo os dias que 
se foram. Partindo da pequenina e longlnqua Co
marca de Serrita (12-1-1945), onde dei os primeiros 
passos na judicatura. ao lado de Jorge de Castro, 
Promotor Público, e de ~rlno ~. Escrlvllo 

e Tabelião, judiciei seguidamente nas Comarcas de 
Triunfo, Slio Joaquim do Monte (então Carnaratuba), 
Paulista, Caruaru, Paulista e Recife. 

Tanta no Tribunal de Justiça de Pernambuco, 
de 1957 a 1967, como durante vinte e dois anos no 
Supremo Tribunal Federal, para o qual fui nomeado 
pelo inesquecível Presidente Castelo Branco, tive a 
fortuna de privar da convivência de excelentes figu
ras do nosso corpo de juizes, dotados da lucidez do 
saber, de equilfbrio e independência, preciosas fon
tes de inspiração e estí mula. Magistrados que na 
sua marcante trajetória estiveram sempre atentos à 
salVaguarda do direito, em prol da ordem e paz na 
sociedade. 

Montesquieu, o jurista filósofo, voltado para o 
ideal de fiberdade e sua preservação, sob a inspira
ção do filósofo locke, tratou em 17 48, da teoria da 
separação dos Poderes - Legislativo, Exeartivo e 
Judiciário (in De L'esprlt des Lois) exercendo então 
grande influência no cireito constitucional europeu e 
americano. " 

Enfre nós esse posh "aá> de ciência polftica tem 
sido ftnlamental,. não obstante eventuais desequilí
brios verificados no tempo e no espaço. A história nos 
revela que, sem dúvida, tem sido o melhor suporte 
para o exercício das flXIções e a consecução dos fins 
do Estado. Por isso, reafirmo a convicç<b que se for
mou no meu espírito oo dizer, tempos atrás: 

"É · claro que o principio preconizado 
pela teoria e consagrado pelo uso, não deve 
ser compreendido de modo rfgido e absolu
to, a embaraçar ou prejudicar seu sentido fi
nallstico. A distinção e independência, frutos . 
dessa divisão orgânica, não dispensa as re
lações reciprocas e harmonicas entre os Po
deres. Embora distintos e autônomos, guar
dando cada um sua competência privativa. 
não são estranhos entre si, devendo haver 
entre eles em última análise, urna elevada 
coexistência e interdependência. 

O fortalecimento desse vínculo toma
se imprescindlvel à unidade do fim - o de
senvolvimento nacional, a abranger um 
todo, sintetizado no equilíbrio da ordem so
cial, económica e jurldica, sem a qual a Na
ção não poderá desfrutar de perene tranqüi
lidade". 

Te!lHle aí, numa síntese, a autolimitação dos 
Poderes estatais, na ordem democrática. 

Princípio garantido pela dernarcaç'W das fun
ções de cada um dos Poderes, sujeitos ao que se 
denominou sistema dos freios e contrapesos. 
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Pi'oclamava, com sabedoria, Thomas Jefler- honraram com as suas presenças, num gesto de 
son: bondoso afeto, os mais comovidos agradecimentos. 

"0 bom governo não se realiza por 
meio de esforço ou concentração de pode
re~, mas antes, pela distribuição desses." 

Não faz mal lembrar palavras desse conteúdo, 
pela verdade que encerram. Constituem regra de 
bom aviso. 

Num país da imensidão do nosso Brasil a mira
gem e a realidade dos seus múltiplos e con~J<~Stan
tes problemas, por vezes se misturam e se confu'l
dem aos olhos e à mente dos seus governantes. Por 
isso mesmo não deve haver uma concentração e 
predominância de Poder, contrapondo-se à busca 
da colaboração e da harmonia nos limites da compe
tência privativa de cada um. 

O Poder estatal é uno, sim, mas manifestado 
através das funções legislativas, executivas e judi
ciárias, exercidas por órgãos distintos e inde-
pendentes. . 

É necessário iluminar e enriquecer a consciên
cia política do nosso tempo, com estudos gerais e, 
sobretudo, jurídicos, para que hajam reflexões mais 
amadurecidas, que se ponham acima de idéias de 
ouvida vaga, ou ainda de pensamentos utópicos. 

Impõe-se, sem dúvida, vitalizar as estruturas 
do Poder Judiciário, acima de lirismos, ou de pre
conceilos, a fim de afastar possíveis desajustes en
tra a magistratura e a sociedade dos nossos dias, 
sem perder de vista os ditames fundamentais do 
nosso constitucionalismo. 

Por último, devo ressaltar que não esqueço a 
paisagem e as passagens que vivi ao longo da judi
catura, num cenário de constante aprendizagem, 
não somente nos livros de doutrina e jurisprudência, 
mas, igualmente, na convivência dos interesses hu
manos em busca da Justiça, em todas as camadas 
sociais. Há, em minha mente, um mundo vivo de re
cordações da tarefa humana de ministrar Justiça. 

Dou graças a Deus todos os dias, pelo itinerá
rio percorrido, sem deslumbramentos, na sublime 
missão judicante, ao lado de Carmita, rrúnha estima
da e dedicada esposa, e dos queridos filhos Francis
co, Conceição e Luciano. 

Na oração do Presidente Lázaro GLimarães, 
magistrado exemplar, vejo as virtudes da elegância 
e da singeleza no falar, além da transbordante gene
rosidade. 

Com estas palavras, quero manifestar os senti
mentos do meu respeilo e de minha gratidão ao 
egrégio Tribunal Regional Federal, e a quantos me 

DISCURSO PROFERIDO PELO PRE
SIDENTE JUIZ LÁZARO GUIMARÃES, NA 
INAUGURAÇÃO DO FóRUM MINISTRO 
ARTHUR MARINHO (SEDE DA JUSTIÇA 
FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBU
CO) 

A solidariedade, o trabalho compartilhado, a 
conjugação de estorços para o atingimento de inte
resses coml.l'lS, estes são os valores e os métodos 
que proporcionaram à Justiça Federal em Pernam
buco a instalação neste edifício. 

O que para a Caixa Económica Federal pode
ria constituir um pesado Onus decorrente da mudan
ça em sua estrutura administrativa, para a Seção Ju
diciária de Pernambuco significa a superação de um 
passado de instalações precárias e a perspectiva de 
aquisição definitiva deste prédio. 

Unil'l'lO-llQS, num pacto criativo e funcional, do 
qual os maiores beneficiários serão as dezenas de 
rrúlhares de usuários da Justiça Federal neste Esta
do. Aqui os juízes e servidores terão melhores con
diQões de desenvolver suas atividades, as partes se
rao melhor atendidas, os advogados e procuradores 
também contarao com ambiente e equipamentos 
mais propícios ao d~mpenho de sua relevantes 
funções. 

O Egrégio Conselho da Justiça Federal, que 
tanto tem apoiado o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, corresponde às nossas melhores expectati
vas e revela, com a realização de uma sessão, entre 
nós, a sua permanente atenção para com os nossos . 
problemas. · 

O tempo do juiz eremita, do juiz solitário e ab
sorvido pelas rotinas de uma tradição refratária à 
realidade mutante, isso é coisa do passado. O juiz 
hoje, mais que um julgador habilitado, dotado de 
preparo intelectual e de aparelhamento material e 
tecnológico para responder ao crescimento vertigi
noso da demanda do serviço judicial, tem que ser 
um competente administrador de milhares de pro
cessos sob sua direção. 

É impossível exigir eficiência onde não haja 
meios adequados de atuação. Isso é o que se viabi
liza, neste ediffcio. 

Uma palavra de gratidão àqueles que mais se 
empenharam na consecução dessa meta: em pri
meiro lugar, aos membros da comissão especial que 
cuidou da nova localização da Seção Judiciária, Jui
zes Nereu santos, Vice-Presidente e Corregedor 
Regional, e· Francisco Falcão, e Juizes Federais 
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José Balista de Almeida Filho e Edvaldo Batista R- sãoutilizadasparaaprestaçãojurisdicionalemritmo 
lho. Permitam-me· um especialíssimo agradecimen- o mais compatível possível com as imposições do 
to ao Juiz Francisco Falcão, que lutou bravamente, nossotempo,donossopovo.ONordestenãoquere 
ao nosso lado, em todos os momentos das negocia- não vai ficar atrás de nenhuma outra região do País, 
ções e de todo o trabalho que resultou nesta inau- por isso que se insere cada vez com maior ímpeto 
guração. Ao Presidente da Caixa Económica Fede- noprocessodedesenvolvimentonacional. 
ral, Dr. Sérgio Cutolo, e ao Diretorde Recursos Hu- Já em 12:15 o espírito prático e funcional dos 
manos, Dr. Torres, que se empenharam para a ce- ingleses revelava, na Carta Magna, a necessidade, 
lebração do contrato de modo justo para todas as mais que a conveniência, de a Justiça estar sediada 
partes envolvidas. de modo a se impor à vista de todos os cidadãos, 

Este Fórum leva o nome do Ministro Arthur ao estabelecer que a Câmara dos Lerdes ficaria no 
Marinho, do antigo Tribunal Federal de Recur- Westminster HaU, o prédio mais imponente de Lon-
sos. Professor da colenda Faculdade de Direito dres. 
do Recife, foi Procurador do Estado de Pemam- Mais tarde, os norte-americanos se aperce-
buco, Promotor Público no Recife, Secretário da beram do valor da lição dos ancestrais e trata-
Justiça de Pernambuco, Juiz Federal em Sergi- ram de transferir a sede da Suprema Corte, do 
pe. Faleceu em pleno exercício da Presidência porão do Capitólio para o magnifico prédio de li-
do TFR, tendo honrado sobremaneira as melho- nhas greco-romanas onde a Corte se instalou 
res tradições da cultura nordestina. em 1935. 

Que o seu nome e sua obra inspirem aos 
que aqui militam e que a ação solidária que per
mitiu alcançássemos a transferência da sede, 
em regime de locação com opção de compra, 
prossiga até que a Justiça Federal esteja definiti
vamente instalada em sede própria, aqui no Fó
rum Ministro Arthur Marinho. 

Discurso no descerramento da placa do 
Ediflclo Ministro Djaci Falcão 

A vida em sociedade compõe-se de atas 
significativos, com os quais os homens preser
vam a identidade do grupo, os seus valores, suas 
idéias e expõem suas obras e realizações. O 
descerramento da placa indicativa do Edifício Mi
nistro· Djaci Falcão como sede do Tribunal Regio
nal Federal da 5" Região é uma dessas ações 
plenamente comunicativas, na qual se reproduz 
uma mensagem veiculada neste lugar, há quatro 
anos, durante o lançamento da pedra fundamen
tal, na palavra precisa do Juiz Araken Mariz: esta 
é uma casa destinada a fazer justiça. 

Bem em frente ao marco zero da cidade do 
Recife ergue-se este prédio majestoso, visuali
zado como uma nave ancorada no bairro das 
mais caras tradições pernambucanas e integran
do a arquitetura moderna à colonial para proje
tar-se na paisagem como uma resposta monu
mental ao desafio do equilíbrio entre tradição e 
contemporaneidade. 

Este edifício-sede é motivo de profundo or
gulho para todos nós que fazemos a Justiça Fe
deral na 5" Região. Mas o que verdadeiramente 

. nos envaidece é o fato de que estas instalações 

O Presidente do Superior Tribunal de Justi
çá e do Conselho da Justiça Federal, Ministro 
Romildo Bueno de Souza, que hoje nos honra 
com sua presenca, estava entre os magistrados 
brasileiros que a;sistiram, dias atrás, a palestra 
inaugural do seminário promovido pelo Federal 
Judicial Center, dos Estados Unidos, realizado 
na sede daquele órgão, um belíssimo edifício si
tuado no centro ·de Washington, ao lado da 
Union Sation, e certamente percebeu o tom 
triunfal com que o expositor se referiu àquela 
construção, de 1992, que leva o nome do Justice 
Thourgood Marshall. 

Nós também homenageamos aqui uma das . 
maiores expressões do Supremo Tribunal Fede
ral do nosso País, o Ministro Djaci Falcão, cuja 
vida e obra servem como modelo para todos os 
que militam neste Tribunal. Nascido em Montei
ro, na Paraíba, cursou a calenda Escola de Di
reito do Recife e, em 1944, primeiro colocado no 
concurso público, assumia o cargo de~ Juiz de Di
reito de Serrita. Ascendeu sucessivamente, en
trãncia por entrãncia, até a Comarca da Capital 
e ao cargo de desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco, do qual foi 
Presidente. Exerceu, cumulativamente, o magis
tério, na cadeira de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Pernambuco. 
Nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
em 1967, dedicado ao estudo, ao trabalho, ao 
exame minucioso dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos consolidou, durante 22 anos de atuação 
no Excelso Pretória, a imagem de um juiz exem-
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piar, de cada causa. Presidiu o STF e o Tribunal Su
periorEieitoral,destacando-secomoumadministra
dor preocupado em incorporartecnologiade ponta 
aos serviços judiciais e a introduzir nas cortes judi
ciárias métodos modernos e funcionais de adminis
tração. 

Pelo tanto que o Ministro Djaci Falcão realizou 
em benefício da Nação, por suas virtudes de juiz se
reno, culto e jusfo, este Tribunal está honrado em in
dicá-lo para denominar o seu ediffcio-sede. 

Tantas e tão relevantes autoridades que presti
giam este afo demonstram, com sua presença, o 
alingimenfo da finalidade da nossa mensagem, que 
será certamente alcançada por nossos filhos e nefos 
na medida em que continuemos servindo a esta 
casa de Justiça. 

. O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - En-
cerrou-se na Citima sexta-feira o prazo para apre
sentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
~ 49, de 1995, de auforia do Senador Pedro Simon, 
que dá nova redação ao arl 23 da Lei ~ 8.031, de 
12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional 
de Desestatização. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor

tunamente. 

ORDE~DODIA 

-1-
REQUERIMENTO NO 703, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n" 703, de 1995, do Senador Roberto Requião, 
solicitando, nos termos do art. 335 do Regimento 
Interno, o sobrestamento do estudo do Projeto 
de Lei do Senado no. 328, de 1991, de autoria do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, que disci
plina as eleições para a Câmara dos Deputados 
e Assembléias Legislativas, a fim de aguardar a 
conclusão çlos trabalhos da Comissão Temporá
ria criada pelo Requerimento ~ 518, de 1994, 
tendo 

Parecer contrário, sob no. 738, de 1995, da Co-
missão -

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-2-
REQUERIMENTO NO 1.183, DE 1995 _ 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
1.183, de 1995, do Senador Roberto Requião, soli
citando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição no. 20, de 

1995, de sua autoria, que tramita em conjunto com 
as Propostas de Emenda à Constitução ~ 1, 4 e 
11, de 1995. 

-3-
REQUERIMENTO NO 1.193, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento ~ 
1.193, de 1995, do Senador Eduardo Suplicy, soli
citando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi
menfo Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei da Câmara~ 13, de 1991-Comple
mentar (~ 223/90-Complementar, na Casa de ori
gem) que dispõe sobre a edição e o processo le
gislativo das medidas provisórias previstas no art. 
62 da Constituição Federal, e dá outras providên
cias. 

-4-
REQUERIMENTO NO 1.417, DE 1995 

VotaÇão, em turno único, do Requerimenfo no. 
1.417, de 1995, da Senadora Benecfrta da Silva, soli
citando, nos termos regimentais, seja incluído em 
Ordem do Dia, o Projefo de Lei do Senado no. 234, 
de 1995, de sua auforia, que auforiza o Poder Exe
cutivo a criar selo comemorativo ao Tricentenário de 
Zumbi eloS Palmares. 

-5-
EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO N"-303, DE 1985 

Discussão, em turno único, da Emenda da Câ
mara ao Projefo de Lei do Senado ~ 303, de 1985 
(n"- 8.598/86, naquela Casa), de autoria dos Senado
res Severo Gomes e Fernando Henrique Cardoso, . 
que dispõe sobre a padronização, classificação, ins
peção e registro de bebidas dietéticas e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, sob no. 747, de 1995, da Co
missão 

-de Assuntos Sociais. 

-&-
PARECER NO 732, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Parecer no. 732, 
de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre o Processo Diversos ~ 24, de 1994, 
do Senador Gilberto Miranda, solicitando seja formu
lada consulta por aquela Comissão ao Plenário do 
Tribunal de Contas da União sobre o alcance da in
compatibilidade do arl 54, 11, a, da Constittição da 
República, visando o reexarne da Decisão no. 
558193-TCU-Pienário, concluindo pelo descabimenfo 
da consulta. 
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-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 52, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 172, I, do Regimen10 Interno) 

Proje10 de Lei da Câmara n" 52, de 1994 (n" 
2.161191, na Casa de origem), que dispõe sobre •: 
arquivamento e a eliminação de processos judiciais. 

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

-8-
MA TÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Proje10 de Lei da Câmara n" -&1 , de 1993 (!!•· 
1.665191, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
realização de exames em recém-nascidos para o 
diagnóstico da fenilce10núria e do hipotireoidismo 
congénito, tendo 

Parecer, sob rP-314, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Socláls1 _pela prejudicialidade. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) '-
Nada mais havendo a trater, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, designando para a sessão ordi
nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorin - Está 

encerrada a sessão. . 

(Levanta-se a .s'essllo às .15h50min:) 

DiscuRso "Pi:leíNuNciAoo Pao 
SR. JEFFERSON Pé=IES NA SESSÃO DE 
22111/95, QUE, ENTREGUE A REVISÃO 
DO ORADOR SERIA PUBUCADO POSTE
RIORMENTE 

O SR. JEFFERSON P~RES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, os Senadores da ArnazOnia pouco 
têm falado ultimamente sobre o Sivam. Senadores e 
Deputados de todos os Estados, nos últimos dias, 
vêm abordando o assunto, e a voz da ArnazOnia 
pouco se tem fei10 ouvir. 

Talvez esse silêncio se explique, Sr'ls e Srs. 
Senadores. porque· estamos perplexos. Estamos tor
turados por uma dúvida enonne. Não me sin10 impe
dido de perguntar, em voz alta, neste plenário, o que 
fazer? 

A AmazOnia precisa de um sistema de vigilân
cia. Só quem, co-mo nós, fez campanha na região, 
viajando em bimotores a hélice, em dias de tempes
tade, com visibilidade zero, com água e floresta em
baixo, sabe o que é não ter um sistema de monitora
men10 para a segurança do vOo na região. 

Mas não é só isso não. A AmazOnia é rota de 
narcotráfico. As portas estão escancaradas. A Co
IOmbia é logo ali, uma população miserabilizada, 
empobrecida. O esgoternento dos produ10s tradicio
nais do extrativismó a deixam exposta a uma grande 
tentação, a de que se multipliquem as plantações de 
ipadu, numa área onde absolutamente não existe 
fiscalização. As queimadas, depois de um recesso 
de 2 anos, recrudescem, avolumam-se, e o lbama 
não tem como controlar. 

E a garimpagem predatória? São problemas 
não da ArnazOnia, mas do Brasil. Há a necessidade 
imperiosa de que um sistema de monitorarnen10 ele
trOnico dê ao Poder Público insbumen10s para con
trolar a região. Para isso, foram criados o Sipam e o 
Sivam; para isso, foi aprovado o famoso - hoje tris
temente· famoso - oontra10 com a Raytheon, macu
lado desde o início por suSpeitas de favorecimento e 
cornJI)ção. . . . . . . . . 
-.. As vésperas da aprovação do financiamen10, 

es10ura esse êpisódio nebuloso, nebulosfssimo; de 
escuta telefOnica nó Palácio do Ptanal10. A primeira 
pergunta que se faz é a seguinte: quem está por irás 
disso? As suspeitas são várias. A empresa derrota
da na concorrência? Talvez. Outras empresas inte
ressadas na abertura de nova concorrência? Quem 
sabe? Ou, como quer o Jornalista Márcio Moreira Al
ves, em sua coluna de hoje: o cartel do narootráfico? 
Brigas palacianas, internas, apenas? Não creio. 
Deve haver algo mais do qiJe isso. . 

O Senador Güberto Miranda, Rela10r da maté
ria, diz, em seu parecer, depois de uma viagem ao 
exterior, que existiriam pelo menos dois outros siste
mas mais baratos e mais avançados. Comprovada-· 
mente? Não sei. Essa é a informação que passaram 
ao Relator da matéria A pergunta que nós, repre
sentantes da Amazônia nesta Casa, nos fazemos é 
esta: como proceder? Impedir, levar à revogação do 
contrato com a Raytheon? Partir para outras opçõ
P.S? Talvez. A esta altura, é temerário manter o con-

. tra10 com a Raytheon tal como está mas, e se de
: pois as opções realmente não existirem? Teremos 
perdido a oportunidade; teremos perdido um tempo 
enonne. E se o financiamen10 não sair - pergunta o 
Senador An10nio Carlos Valadares? 

O Sr. Gilberto Miranda - Permite V. Ex"- um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON P~RES- Ouço V. Ex", Se
nador Gnberto Miranda. Só lhe peço que não se esten
da demasiadamente, porque meu tempo é curto. 

O Sr. Gilberto Miranda - Serei breve, Sena
dor Jefferson Péres. Creio que todos os Srs. Sena-
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dores - porque 2/3 da Casa praticamente mudaram 
- deveriam ler as notas taqúgráficas da reuniao 
do dia 21 de novembro, ocorrida neste plenario, às 
22h. Se o fizerem, o assunto ficara muito claro, 
muito bem explfcito aos Srs. Senadores que che
garam este àno a esta Casa. Através de um docu
mento de 1 o folhas a respeito, eu disse que, nos 
Estados Unidos, hã um edital pronto para sair do 
WAAS- Wide Area Augmentation System -, que é 
o sistema por satélite que vai revolucionar o mer
cado e que é o futuro. Isso esta escrito com todo 
o detalhamento. Disse-me o Ministério da Aero
nâutica que . esse sistema só funcionará em 
2005. Mas o Governo americano argumenta que 
prontamente entrara em funcionamento. Todos 
esses dados e muitos outros os Srs. Senadores 
vão encontrar nas notas taquigraficas do dia 21. 
Ja naquela época, eu alertava que existia um 
sistema que iria ·entrar em funcionamento. Ago
ra, recebi o estudo do Muro da Aeronautica, que 
diz que o estudo feito em 93 ·- que só chegou 
agora e nao foi mencionado à época -deixa cla
ro que o Muro é o WAAS - no Brasil, chamado 
de GNSS. Então, aconselho todos os Srs. Sena
dores a lerem as notas taquigraficas, porque ne
las está bem clara a minha recomendação nesse 
sentido. Muito obrigado. . . . · 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Agradeço os 
seus esclarecimentos, Senador. Cada um é se
nhor do seu juizo, mas lhe digo o seguinte: em seu 
lugar, àquela altura. nessas condições, não teria 
votado a favor. 

O Sr. Gilberto Miranda - Até então, como 
todos nós, acreditei absolutamente em todas as in
formações que me foram fornecidas àquela época 
pelos senhores membros responsáveis pelo proje
to na Aeronautica. Hoje, visitando os Estados Uni
dos no mês de outubro, conversando com o Presi
dente do F AA, com o Diretor -Geral e com o Sub
secretário do Pentágono, tive a oportunidade de 
verificar - e a própria Raytheon o explica agora -
que a empresa vitoriosa nos Estados Unidos ga
nhou com US$475 milhões e foi desclassificada 
para esse mesmo sistema; e o WAAS já foi contra
tado, licitado e entra em operação daqú a dois 
anos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Nós, principal
mente os Senadores da Amazônia, estamos .numa 
situ~c diffcil. Estamos perplexos e sem saber 
como agir. Se votarmos pela anulação do contrato 
com a Raytheon, poderemos, amanhã, ter proble
mas de cansei ência sobre se não teremos prejudi-

cado, abortado a implementação de um programa 
realmente necessário para a região. Mas se, por ou
tro lado, contnbúrmos para a manutenção do pro
grama e amanhã ficar demonstrado que havia alter
nativas melhores e mais baratas, também, igualmen
te, nos sentiremos culpados pelo prejufzo causado à 
Nação. 

Não conhecemos as forças que estão por 
trás disso, mas suspeitamos quais sejam. Sinto
me como um marisco na briga do rochedo contra o 
mar e não sei a que interesses involuntariamente,_ 
inocentemente, poderei estar servindo tomando · 
posição de um lado ou de outro. Realmente, estou 
perplexo! . · 

O Sr. Elcio Alvares - Permite-me V. Ex~ um 
aparte, nobre Senador Jefferson Péres? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Ouço o nobre 
Senador. 

O Sr. Elclo Alvares - Gostaria de fazer 
uma. colocação- que entendo muito oportuna no 
pronunciamento de V. Exa: discutir a importância 
do projeto SIVAM não só em relação à sua Ama
zônia, mas ao Brasil, seria despiciendo a essa 
altura. Porém, o Governo do Presidente Fernan
do Henrique, ja tendo tomado conhecimento da 
parecer do Senador Gilberto Miranda, dentro do 
tempo razoavel da vista, oferecerá por intermé
dio dos seus Lideres no Congresso Nacional, 
principalmente no Senado, as verdadeiras colo
cações que devem ser feitas em torno desse mo
mentoso episódio. 

Eu apenas gostaria de ponderar, Senador 
Jefferson Péres, no que tange à tecnologia, que 
na Aeronautica, uma Força que tem merecido nos
so respeito através tempo, seja pelo ssu posicio
namento histórico, seja pela inteireza dos homsns 
que a compõem, o estudo em relaçao ao Projeto 
Sivam foi feito dentro dos critérios mais rigorosos 
da coisa pública. Estabelecer termos de compara
ção sem conhecer a profundidade do Projeto pare
ce-me medida açodada. O Governo ontem deu de
monstração do diálogo que vem sendo cuHivado 
com esta Casa. Todos os Lideres da base de sus
tentação partidária do Governo, juntamente com o 
Llder e com o Vice-Lider, compareceram para uma 
audiência com o Presidente às 17h30min no Pala
cio do Planalto. Na oportunidade, o Presidente foi 
muito claro - estava presente o Secretário de As
suntos Estratégicos - em relação ao fato de que 
pretende examinar em toda a extensão o Parecer 
do Senador Gilberto Miranda, que merece todo o 

·respeito, e depois fará uma colocação que repre-
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sente a realidade dos estudos da Aeronáutica e o 
verdadeiro posicionamento do Governo. Portento, 
posso adiantar a V. Ex•, um Senador a quem dedico 
profundo respe~o e admiração, que em relação ao 
Projeto Sivam a verdade é o grande objetivo do Go
verno. Hã aspectos técnicos que, às vezes, refogem 
à nossa apreciação, porque o Senado, dentro do en
foque do Projeto Sivam, teria que examinar, obvia
mente e exclusivamente, as razões do empréstimo. 
Porém, como o mérito foi atingido, ontem mesmo, in
terpretando o pensamento de todos os Líderes pre
sentes, solicitamos ao Governo que nos fornecesse 
um estudo técnico detalhado. Comprometo-me com 
V. Ex"- neste momento a trazer, logo que tenha em 
mãos - tendo por base evidentemente o Parecer do 
Senador Gilberto Miranda -, o posicionamento do 
Governo. Farei a entrega a V. Ex• , porque como 
representante do Amazonas, assim como o Sr. Se:
nador Gilberto Miranda, tenho certeza de que tem in
teresse especial pelo Projeto Sivam. embora este 
seja do mais alto alcance. Este compromisso assu
mo com V. Ex": tão Jogo tiver em mãos o estudo do 
Governo, eu o encaminharei a V. Exl. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Ml.ito obrigado 
a V. Ex", nobre Senador Belo Alvares. Aguardo o 
encaminhamento do documento. 

O Sr. Gilberto Miranda - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Nobre Sena
dor Gilberto Miranda. o nobre Senador José 
Eduardo Outra havia solicitado o aparte anterior
mente. 

O Sr. Gilberto Miranda - É apenas para di
zer a V. Ex" que ace~o o debate técnico, em ple
nário, com o Sr. Senador Elcio Alvares, a respe~o 
da parte técnica do Projeto. . 

O Sr. Elcio Alvares - Nobre Senador Jeffer
son Péres, citado que fui, faço apenas uma colo
cação: deixo ml.ito claro que não sou técnico no 
Projeto Sivam; atenho-me apenas à responsabili
dade do Senado. Parece-me que a responsabilida
de do Senado, na apreciação da matéria na Co
missão de· Assuntos EconOmicos, teria que ficar 
adstrita a um painel de apreciação e julgamento. 
Evidentemente o nobre Senador Gilberto Miranda 
- acredito - mais do que qualquer um de nós tem 
conhecimento a respe~o desse Projeto. Mas eu 
não gostaria de levar o debate para esse campo, 
tanto que tive a humildade de falar neste plenário 
que solicitei aos órgãos técnicos do Governo a 
apreciação sobre o Projeto. No entanto, o Governo 
tem o direito de fazer essa apreciação. Acima de 

tudo, tenho obrigação com os meus companheiros 
de Senado de encaminhar a cada um a explicação 
técnica dos setores que estão envolvidos, principal
mente da Aeronáutica, que - repoo - é constituída 
de homens que conhecem não somente o-avanço 
tecnológico, mas que têm, acima de tudo, a tarefa 
patriótica de dar ao nosso País o que hã de melhor 
no que se refere a uma matéria dessa importância, 
corno é o Projeto Sivam. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo o 
aparte ao nobre Senador José Eduardo Outra 

O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador 
Jefferson Péres, serei bastante breve, pois não 
pretendo tomar o tempo de V. Ex"-, que faz um pro
nunciamento bastante sereno - aliãs. é caraj:terís
tica de V. Ex". Espero que o episódio do Sivam, in
dependentemente dos desdobramentos que dele 
poderão advit. sirva como lição para esta Casa 
Na medida em que nenhum de nós Senadores tem 
obrigação de ter· conhecimentos técnicos" sobre 
WAAS; sobre·OTH, o ensinamento que nos-fica é 
de que esta Casa não poderã mais, em se tratan
do de matérias de tal relevância e· de tal importân
cia, aceitar pedidos de urgência por parte do Exe
cutivo e aceitar como verdade absoluta as ·exposi
ções de motivos que acompanham esses· pedidos 
de urgência. Acredoo que~· se esta Casa incorporar 
apenas esse ensinamento, jã dará grande contri
buição para o fortalecimento da democracia e do 
Congresso brasileiro. Ml.ito obrigado. · 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Na verdade,. 
Senador José Eduardo Outra, .é realmente estarre
cedor que um projeto dessa importância e magni
tude tenha sido aprovado em uma antevéspera de 
Natal, às 23h, com o plenário vazio. Que issO nun
ca mais se repita Realmente essa é a minha es
perança. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - ConCedo o 
aparte a V. Ex•. 

o Sr. Ney Suassuna - Senador Jefferson 
Péres, o Líder do Governo comprometeu-se a tra
zer informações e dados técnioos a esta Casa. 
Isso é mu~o bom. Sou um dos que se sentem exa
tamente como V. Ex" esté-se sentindo. Creio que 
em momento corr.o esse não podemos desprezar 
a possibilidade de uma tecnologia melhor a um 
preço menor. Não podemos, de maneira alguma, 
ter a pirraça de dizer: •mas a posição estava toma-
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da"! A meu ver, se se tratar de economia para o Seria o caso de, diante de tudo aquilo que está san-
povo brasileiro e, mais ainda, se for comprovado do revelado, revermos com profundidade e possível-
que o preço é menor, devemos optar pela me- mente recomendarmos ao Governo- acredito que 
lho r solução para o nosso País. O Relatório do esse será o caminho- seja efetuada urna licitação. 
Senador Gilberto Miranda trouxe-me dúvidas. Hã um ponto importante a ser esclarecido, na medi-
Para que .possamos decidir, precisamos exata- da em que o Presidente da República, ontem, reve-
mente de melhoras informações, mais claras, lou que hã cerca de duas semanas havia recebido o 
mais técnicas. Acredito que é da competência do Senador Gilberto Miranda, Relator da matéria, e que 
Senado Federal apenas a discussão do emprés- S. Ex" havia dado a informação -segundo o Presi-
timo. Mas neste momento é obrigação do Sena- dente- de que, caso todo o projeto pudesse ser ele-
do Federal clarificar todo esse caso. · tuado pela Raytheon, Sua Excelência daria parecer 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Com certeza, favorável. E, diante da postura do Senador Gilberto 
Senador Ney Suassuna,-é o que o Senado precisa Miranda de propor, a partir das averiguações que fez 
lazer. · · · e do que S. Ex• viu na Ucrânia e na Rússia, que 

o Sr. Lúdlo Coelho. Permite-me v. Ex" um pode haver outros sistemas tecnologicamente mais 
aparte? avançados e mais baratos e que não se deveria se-

O SR. JEFFERSON PÉRES _ Sen.ador Lúdio guir aquele caminho, avalio que seria importante o 
Coelho, concedo 0 apaite à v. Ex". . . . esclarecimento em profundidade também dessa 

questão. Porque, afinal de contas, pelo que li na im-
O Sr. Lúdlo Coelho - Senador Jefferson Pé- prensa, o Senador Gilberto Miranda deu urna outra 

res, as preocupações de V. Ex~ são as preocupa- versão sobre s'éu diálogo com o Presidente. Há, por-
ções da Nação brasileira; pessoalmente participo tanto, duas versões: a palavra do Presidente e a do 
delas. O Projeto SIVAM está causando urna dúvi- Senador Gilberto Miranda Espero que tenhamos a 
da muito grande ao País. Não sabemos o que la- possibilidade, num breve espaço de tempo, ainda 
zer. O alerta de V. Ex ... é muto importante para mais porque foi decidido que as três Comissões, a 
que o. Senado examine ctidadosarnente o cami- de Assuntos Econõmicos, a de Relações Exteriores 
nho a tornar. Vamos eliaminar. e lazer o que for e Defesa Nacional e a de Fiscalizaçãõ e Controle 
mais conveniente à Nação, sem nenhuma dose de irãoaveriguartudooqueestásepassando, acredito 
precipitação. Recomendo um estudo mtito cuida- que teremos, num l)reve espaço de tempo -repito-, a 
doso. Felicito V. Ex" por esse posicionamento. · possibilidade de concluirmos o que realmente se 

O SR. JEFFERSON PÉRES- Muito obrigado passou. Se porventura essas três Comissões, num 
Senador Lúdio Coelho. É o mínimo que podere- período de duas semanas, não chegarem a desven-
mos lazer. · dar os fatos satisfatoriamente, então, será inevitável 

O Sr. Eduardo Suplícy- Permite V. ·Ex" um a formação de urna Comissão Parlamentar de ln-
aparte? quérito. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo o . O SR. JEFFERSON PÉRES - Senador 
aparte ao nobre Senador Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy, sem dúvida o Senado deve ree-

0 Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jefferson xaminar o Projeto Sivam em profundidade, mas 
Péres, cumprimento-o pelas observações que faz, deve andar nesse terreno movediço com muita 
sobretudo por ser V. Ex" Senador pelo Estado do cautela, com redobrada cautela, para que não se-
Amazonas. v. Ex" demonstra cuidado ao tratar da jamos usados como instrumento nessa novela de 
coisa pública, razão pela qual o felicito. Acredito capí!Uos cada vez mais mal-explicados e malchei-
que precisamos ver qual a melhor forma de desen- rosas, na qual me sinto profundamente desconfor-
volver, de proteger toda a Amazônia Quando o tável. 
Governo solicitou que o Senado Federal aprovas-
se o levantamento de empréstimos da ordem de 
US$1 ,4 milhão; avaliei que se tratava de decisão 
que mereceria extraordinário cuidado. O Governo 
havia optado, por questões de segurança nacional 
- foi ouvido o Conselho de Segurança Nacional -, 
por um procedimento de seleção especial e não de 
licitação pública para a escolha do Projeto Sivam. 

RETIF/CAÇÃO 

Trecho da Ata 189ª Sessão não Deliberati
va, Realizada em 13.11.95, Que se Republica 
por Haver Saído Com lncorreções no Diário Do 
Senado Federal; 14/11/95, página 02865, 1 Co
luna, Referente Ao Projeto de Lei da Cãmara N 
126/95. . . 
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(*)PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N! 126, DE 1995 

(N! 91319S, aa Casa de origem) 
De iaicialiva do Presideate da República 

Al tctra a leqislaç.i.o do imposto de 
randa daa ~soa a j url.dieaa, bem c;c::mo 
da contribuiç;lo social. sobre o lUcro 
liquido, o dá outras providànc:.iaa. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. l • - M baaea do cilculo e o val.or doa tr:ibutoa 

o c:ontribuic;õos t'ederaia serão oxpre11aoa em Raaia. 

Art. 2• - O :imposto elo renda das pessoas jurid.icaa • 

a c:ontribui.çlo social aobre o luc:r:o liqui.~ sedo determinado• 

aeqund.o •• noz:maa da loqialaçi.o vigente, ecm aa alt.ra~s 

~~~- ~ 
Art. 3° - A aliquota do imPo.sto ~ r~~ da,a peaa.oaa 

jurid.icaa é da quinze por conto •. 

S 1° - A pareala do lucro raal, presumido ou 

arbitrado, apurado anual.mantt.a, qu:a, oxcedor a· R$ 240.000,00 

(duzentos o quarenta mil roais), .sujoita-so à ineidância de 

aclicional. de imposto ele renda à ali.quota dG dQz por cento. 

S 2 • - O lim.i te provia to . no pa.rá.q.z:at'.o. anterior s.rú 

proporcional ao número do mescaus transc:orridoa, .. quando o 

poriodo de apuraçlo t'or interior a doze mee:Gs. 

S 3° - O d.ispoa.to no.ste artigo aplic:a-.so, inelusi~~. 

à poaaoa jurichea í:iu• explora· atividado rural de que trata a 

Lai n° 9.023, da 12 da abril do 19go. 

s 4° O val.or. do adicional será recolhido 

inteqral.manto, nl.o sa:ndo pa:mu.tidas quaisquar doduç&ta; 

Ar~ .. 4• - Fica revogada a c:orr~o monetária daa: 

dclmonatra~a t'inanc:aira.a do que tratam a Lei n° 7. 799, da 10 
ele jul.ho ele 1989, • o·art. 1°.da Lei n° 8.200, de 28 de junho 

""' 1001. 

Paráqra:to único Fica vadada 

qualquer a.iat.- de correçl.o monetária 

:financa.iraa, inelua.ive para tina societárioa. 

lu:t. 5• - O .inc:i•o IV do art. 187· da- Lei n° 6.40., 

de 15 de d.ezcbro de 1976, .. patJ•a •. viqorar c:eaL a seguinte 

redaç;io: 

'"Art. 187 ············~·················.···· 
................. · ................ ~ .... · .. ~ ............. . 

(•) Relato por iocooroç6es no IJ!terior 
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IV - o lucro ou pra Juizo operacional, as 

receita• e de•pesas n~o oporac1ona1s; 

Os valores con trolad.os na parte "B" do 

Livro cfe, Apu:r:açio do Lucro Real, existentes '8ft!. 31 de dezembro 

ct. 1995, ÍIC~CMnto seri.o corrigidos· monetariamente at• essa 

data_, obaez;vada. a legislaÇãO então vigente, :ú'n'da' que· venham a 

ser adicionados, excluidos ou comp.nsados em: 'periodo.s-ba.a:a 

po•terior••· 

Pariqraf'o único - A cerração dos Valores referJ.dos 

ne•te artigo será ef'et:uaéfa. tOiáandO.:..:sa por bas8-· o ·Valor. da UFIR 

viqente ~- 1 111 de janei-ro de 1996 •. 

Art. 7• - o saldo do lUcro inf'l.a:cJ.onário acum.ulado, 

31 doz:emb%-0 ' da 1995, corrigido 

· manetariamentit at6 ••sa data,· s•ri. ~ali'zado· de· ac:o:r:dO com as 

~r'a• da 'légi .. l&~ onti.o vic;oilte~ 

·-- s· ·1• ·- 'Par& f'inS' do ÔâlculO dO lUcro inf'lacionáric· 

realizado noa periodos-base posteriores, os' vilores dos ativo~ 

·que 'Uta:Vam. sUjeitOs a co%-r.çi.o 'mon'etária, exúft'entes em 31 de 

dazembro ~ 1995, devori.o se%- ragistradoa deatacadamctnte na 

contabilidade da pe••oa j'uridiCa. 

s· 2° ·-· ·o di.apoato nO paráqrafó i:iniC:o' do ar"t. 6° 

-aplica-•• :l c::orraç:Ao. doa val.o%'111• de que trata· Qáte· artiqo. 

S. 3• .. -. \.. ·opção· da" pessoa ju%-idica; o lucro 

innactoni:r"io .acumuJ.ado. existente-em 31 de dezembro de 1995, 

corriqic;lo · monetariamant. at6 essa data, com. baa• rio paráqraf'o 

único c:1o art. 6°, poderá ser conaidai-ado · realizado 

integral.menta e tributado à ·aliquo'ta da dez por CQnto. 

S 4° - A· opçi.o ~' qu• ·trata o pariqra:fO anterior, 

que ~rá .ser ~ai ta· atlJ· 31" ckt dezambro de· 1996, seri 

irretrativel • mani~eatada através do pagamento do imposto em 

cota• única, · ·podendo: alc::anc;ar tambêm • o saldo· · do lucro 

in:flacionário a realizar relati~ & opção prevista no art. 31 

da Lei n• 8.541, de 23 de doz.embro de 1992 

s s• O impoa to de que .trata o § 3 o será 

considerado c::cmo de tributac;:ão exc~u.sl.va-~,. 

~t. 9° . - Pa.rm&nQCQJD. Cilm Vl.gor ~ ,aa normas :aplicáVêl..S 

àa contrapartida• de variações monaUr;a.s dos direi tos de 

~to • da. obriqaçõoa do contrl.bUl.nta .~ função da taxa de 

eimbio ou ~ indi~ ou eoef"ic:l.entea apll.~vel.s po.t" 4is~.sição 

legal ou contratual. 

Art. 9• - A pe•soa Juridica poderá daduz~r, para 

et"eitoa da apuraçi.o d.o lucro real, os juros pagos ou 

individualizadamonte a titular, s6cios ou 

acioni•ta•, a titulo d• rCII'll.uneraçio do capi tal
1 

pr6pr,l.o,-
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calculados sobra as contas do patr2mõn~o liqu2do e limitado~ à 

variação, pro rab dia, da Ta~ da Juros da Lonqo Prazo -

TJLP. 

S 1° --0 •~etivo paqamanto ou crédito dos juros fica 

eond.icionado i. e.xiatência do lucros, ·computados antas da 

ded.uçi.o .de?• ju.roa, ou de lucros acumuladQ!!I, am montante igual 

ou aupe:z:ior ao valor de duaa vazes 015 juros a sergm pagos ou 

creditado•. 

S 2° - Oa juros ficarão sujei tos à incidência do 

impoato da renda na f'"onto à ;üiquota de quinze por cento, na 

data do pagamento ou crác:ii.to ao beneficiário. 

S 3° - O imposto ret.iclo na fonta será considerado: 

I antcteipaçio do devido na dac!aração de 

rend.imentos, no eaao da beneficiário pas:soa jurídica .. tributada 

oom baae no lucro real; 

II - tributação dafinitiva, no caso da beneficiário 

pese~ .~iaica ou pe~asoa juri.di.ca -~~q..,.A:.rl._buta~ com. ba.sa no 

l.ucro r•al,, inclus.1.va isenta, ressalvado o dl.spo:sto no.§ 4 .. ; 

s •• No caso da. beneficiár2o pessoa juridica 

trl.butada com. base no lucro pr~sunu.do ou arbl.trado, os jur03 

de que trata eot. artiqo serão 21;d.icionado:s à base de câlculo 

da inciàancia do .adi.cional previsto no § 1"' dó 3.rt. 3"'_-.. 

S s~ - No caao de baneficJ.ârJ.o . .socJ.edade civil de 

pre•taç.Ao_ de serviços, .submatJ.da. ao reqJ.ma da tributação dá 

que trata o art. 1° do Dacreto-lai n° 2.397, de 21 da d9z~ro 
d• 1987, ~ imposto poderá ser compensado com o . retJ.do por 

ocasi~o do. pagamento doa rendimentos aos sócJ.os beneCicJ.ár~os. 

s 6° No caso da bfil:naficiário posso~ JUridica 

tributada com base no lucro real, o imposto da que trata o § 

2° poderá ainda ser compensado com o retido por ocas1.ão do 

pa.qamento ou crád..ito do JUros, a titulo de romunera.çào da 

capital próp~io, a SQU titular, sócios ou acJ.onistas. 

S 7o - O valor dos JUros pagos ou crlitdi tados pQla 

pessoa juridica, a titulo de remun•ra.:;a.o do capit.a.l próprio, 

podorá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o 

art~ 202 da Lei n~ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem 

projuizo do disposto noS 2°. 

s •• Para os fins da cálculo da remun•~o:r&o 

prevista nesta artiqo, não sará considerado o va~or da ra~erva 
de raav;alia.çi.o da bens ou direi tos da pessoa juridica, exceto 

se eata E.or adicionada na dete~~çio da base de cálct:t-7° do 

imposto de renda e da contri~uiçào 

liquido. 

social - sobre o lucro 
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S ga - À- opção da pessoa juridica,. o 'Va.lo.r doe juros 

a que •• re~•r• ••t• artigo podará ser incorporado ao ~pital 

social ou mantido em conta de rescarva destinada a aumento c:ie 

capital~ garantida sua dedutibilidada, _dasd• que o imposto do 

que trata' o s 2°, •••wru.do pcala pessoa . juridic:a r seja 

recolhido no prazo do 15 dias contados a partl.r da daU do 

encerramento do poriod.o-basa &m que· tc;tnha ocorrido a dedução 

c:io• raf'erJ.dos JUros, não sCillnd.o reaju.stávctl a· base do cálculo 

n.m dedu ti vel o imposto . paqo . para ;fins de apurac;:io do 1 ucro 

real • da ba•e da eálculo da contribuiçio social sobre o lucro 

liquido • 

. 5 10 - o valor da rem~~~ra~o ded~~ida, inclus;va na 

t'ozma do paráqraf'o az:~rior,. ®ytjl~~ ser a~p;.ona.do ao lucro 

liqui.do para c:leterminaçio da base da cálculo da contribuiç.io 

social sobre o 1 ucro ·liquido. 

Art. 10 -·OS· luc;oa ou d.iv.idondos calculold'oS' com 

ba•• noi resti!'tados a~urai:los a Partir do 'mã~ da janoi;o de 

1996, paq'Oil ou eracü.iadoa pe:las pessoas jul:-id.ieaa tr~.b?~das 

cem baae no lucre r~, p:rosumido ou arbitrado, n:lo t'icario 

aujeitoa '- i.n.cid.il,.ci.a do impÓ.sto de rtnda na font•, nem 

int.egradd · • baae · dill eileulo do impOatC:, d• renda do 

~t'ieiàrio, peaaoa. t-isica ou jurid.ica, · d.om.ieiliado 'nó~ Pais 

ou no exterior. 

Paráqrafo único No caso de quotas ou 'a.çõea 

diatribuidaa _, decorrinc:ia · de aum.orito 'de c:api tal por 

incorporação de luc:roa apurados -. partii 'do' mia da janeiro de 

1996, ou da r•••rva• conatituidaS com eaáQà ~uc:roa, o cUSto de 

aqui.aiçlo será igual à parcela dO · lUcro ou reserva 

capitalizado, que correaponder &o s6cio ou ac::i.onista. 

Art. 11 - Oa randimantoa produzidoS .. por aplieaçl.o 

.t'inanc:eira d• ~ :fixa, a.u:feridoa .por qualC~U_~-::-:.· ~o:fi.eii.r.l:'?, 

incluai.v. peaaoa jurid.ica isenta, sujeitam-se ~-1nc:i.à6~eia do 

impoato de ranàa à aliquota de quinzo por eento. 

S 1 e - Oa ren.d.imantoa de que trata esta artigo serão 

apropriado• pro rata tampare a~ 31 de dezembro de 1995 o 

tributado .. , no qu• se r•t"cu:·o à parcela ralativ:a a 1995, nos 

t.riDOa da leqialac;i.o ontio vigente. 

s 2° No c:aao de bonaf'ieiário peasoa juri.diea. 

tributada cem baae no lucro proaumido ou arbitrado, oa 

rend.i.mentoa ct. que trata aato artigo, bom como os rendimentos 

de ronda variá.v..l • oa qanhoa liquidos obtidos lliliiD bolsas; 

iilllriO adiciOnado• Ã ba•e de eáleulo dlt ineidincia do adicional 

previato no S 1° do art. 3°. 
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S 3'" - O d.i.apoato noate artiqo ni.o elido as reqras 

previstas nos arta. 76 e 77 da Lei n° 8.981, do 20 da janeiro 

'di. 1995. 

Art. 12 - O inciso III do art. 77 da .Lei n• 8.981, 

de 20 de janei.ro da 1995, passa a vigorar cem a sequ.i.nt. 

,redao;Ao• 

"Art. 77 ••••••• ~ •••.••••••••••••••••••••• 

. ~ ................................................. . 
III ·- nas operaç6oa de · renda varii.v.l .. bo.lsa, no balci.o 

organizado, autorizado pelo 6rqão CCJD~Petente, ou 

atraw. ela f'undoa -.de inv.sti..Jnento, para a carteira 

prépri.a das entic:tados citadas no inciSO I;" 

Att .. 13 - Para et"eito de apuração do .lu.ero real e da 

base de eUc:ulo da contri_bu:içi.o social sobre o l;._ucro U.qu.ido, 

s&o ~·. aa s~i~~~ dadu~a, ,. _i'='~"'~~dantomente do 

diapoato no .art. 47 da Lei n° 4 .506, do 30 de novamb:ro do 

lg64, 

I - da qua.J.que~ .provisàC?, exeato as ~nsti.tuidas 

para o paqamento de .t•rias de empreqadoa • d4!t d41icimo-torceiro 

aalúio, a d4 que trata o art. 43 da Lei n° 8.9.81, de 20 de 

janeiro de 1995, com aa alterações da Lei n° 9.065, do 20 do 

junho de 1995, e •• provisões tik:nicas daa ·companhias de 

sequro • de çapitalizaçi.o, bola como das ~ntidadGul de 

previcUincia privada, cu.ja conatituiçi.o é 

legis.lar;io e~al a elas aplicável ; . 

exiqida pela 

II - daa contrapreatac;6es de arrandamento mercantil 

• do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto quando 

relacionados intrinsecamente com a produçio ou comoreializaçAo 

doa ben• • serviços; 

III ele cte•pe:saa da dapreciaçi.o, amortizaç:io, 

manutenç:lo, reparo, con .. rvaçi.o, impostos, taxa•, seguros e 

quaisquer ou troa qastos cc:m ben• m6veis ou im6vais, oxceto se 

intri.naecamen.te relacionados CCIIl a produç:io ou c:c:mercializaç:io 

doa ben• • serviço•; 

IV das deapeau cem &li.mentaçAo de sócios, 

acion.istaa • admini.stradore•; 

V - daa contril::rui.ç6es não ccmpula6riu, exceto •• 

deatinadae a custear s-9uroa • planos de aaúd.e, • benef'lc:toa 

ca:Dplomenta=-• •••umelhadoa aoa da previdência social, 
i.nat1 tuidoa em ~ do 

&V'Or • empreqados • diriqentea da pe•aoa 
jurid.ica; 
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vr - das doaçOes, exeato as raferic:laa nCII § .2°; 

VII - das despesas cem brindaa. 

S 1° - Adm:i.tir-:s•-i.o como dedutíveis a. despesas .com. 

al~taçào ~ornecida pela pessoa juridiea, indistintam.nte, a 

todos os seus empreqadoa. 

I aa de qu.• trata a Lei n° 8.313, .de 23 de 

da:cambro da 1991; 

U. ·- as ef'etuadas às inatituiçõas de ensino e 

peaqu.i..sa cuja criação tenha sido autorJ..z:ada por le1 :federal e 

que proen~ os requisitos Coa incisos I o II do art. 213 da 

Conatituiçao Faderal., até o lilli:ita: cio l,St (Um o meio por 

. conto) ào lucro operacional, antes dCl computac:ia ·• •ua deduçi.o 

• ,... de qu8 trata o inciso sequinte; 

III - aa doaç:õQa, at• ó limite de dois por cento do 

lucro operacional da peaaoa ju7l.di.éa, antcta· de Cc:atputa~ a aua 

dacluçAo, ~etuadaa a entidades civis, leqalmente ccnatitui.c:faa 

no Bra.il, :J.:a t'in.a lucrativos, que proata'll serviços gratuitos 

- benef'icio de amprac;aàoa da poaaoa juridiea doadOr&, • 
. Rapectivca dependent.a ~ ·OU am ~ef'1eio da c:camnidade onde 

a tu--., ~ervadaa aa aeçruint.aa regras: 

a) .. cloaç6e•, . quanclQ em di.nheiro., aeJ:'AQ :f~táa 
mlidiant. cr6clito - conta corronte bancária, d.iret:u.nte .. -

nem. da. anti.dade ben•t'ici,:r:ia; 

b) a peaaoa jurid.ica dcaclora manteri em arqui:vo, 'à 

decl.araçAo, · ·~ mcdalo 
aprovado . pela secretaria da Raccli ta Foderal ~ . t'omeCida pelà 

entidade ben~iciúi.a, .. quit ••ta •• comprc~ZMtte a· &plicar 

integral.:a.Dte oa reeursoa recabidoa na ruliz•ç:Ao da a.U. 

obj.eti.voa . soeiaia, com iàontif'ic:açi:o ela pessoa .!iaica 

reapon.'v.l pelo seu cwaprimanto, • a n;io distribuir· lucroa,, 

boni:ficaç6ea ou vantagens a dirigentaa, mant~rea ou 

aaaocl.aàoa, sob nenhum. :formà ou pretexto; 

Cl) a entidada civil benaf'ieiária. dovari oor 
reconhecida cS. utilid.ac:io pública por ato ,fo:anal do ór~ 

cormpetente da Uniio. 

Art. 14 - Para af'ei to de apuraçlo: do lucro rGal ~ 

:fica vedada a QXC.lusAo, do lucro liquido do axarcicio, do 
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val.or do lucro da explora.;:i.o de atividadeia monopoli.:adaa de 

que tzatur. ·o S 2• do art. 2° da Lei. n• 6.264, ~ 18 de 

nov.mbro da 1975, e o S 2e do art. 19 do Docroto-lei n• l.S98, 

da '26 de dezembro de 1977, com a rCildaçio dada pelo Ceereto-loi 

n° 1.730, de 17 da outUbro de 1979. 

Art. 15 - A base de cálculo do imposto, em cada mês, 

aeri cte"terminãd.a- milcb.ante a aplieaçi.o do percentUal de Bt 

(oito por cento) sobre a receita bruta au~erida menaal.mente, 

obaervado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n• 9.981, de 20 

de janeiro de 1995. 

S 1• - Nas a~intea atividadaa, o p.rcantual de que 

U.ta eate artiQ"O sem de: 

I. - um inteiro • seis décimos por canto, para a 

at.ivi.dade de ~. para consumo, da combuativ.l. derivado de 

petróleo, Ucool et1lieo earburante • q;is natural; 

. II - dezeaaei.a por cento: 

a). para a atividacifa de prestaçi.o $lo serviços de 

~r-e,, exc:eto o de. carga., para o qual •• ·apli.cará o 

percmltual. p~ato no caput &ute a.rti.qo,; 

b) para as ~aaoa. juridicaa a . que se re:fere o 

.inciso I:t::f,: .do. art. 3_6 da Lai n° 8.981, de .20 de janeiro de 

1995, abaervado o cli~sto nca SS 1° •- 2'! do art. 29 da 

~erida_.!_ei; 

:til - trinta • doia· por canto, para as ati viciado• 

-a) ~ pro•taÇió de $-•rviços om qera.l, ~~~Xeeto a de 

aervic;ca hcapi ta.lares; · 

b}' .int.rmedi"açic do naqó~ics; 

·C)··admini•tric;:i.o, loeaç:àO cu cassãd' da bens imóveis, 

mõv.i• • direi tca de qualquer natureza; 

d} · preataçi.o cumulativa e continua' de serviços do 

U••••orit· craditic:ia, · moreadolóqiea, qalit&o de crédito, 

aeleç:l.o M 'risco•, admi.niatraçic dG contaS' a paqar • a 

rec:ebeJ::o-,: "CCaapra de direito• ered.itórioa ra•ultantea de venda• 

mercantie a prazo ou de·prostaçi.o de serviço• (.t'&ctor.ing). 

S 2• - No eaao de atividadee diver•it'ieada• aori 

aplicado o percentual c:orre•ponderlte a cada ati'Vl.dade. 

s 3"'· 

incentivada Ma oompodo a ba•• de cllculo do impo•to, na 

proporç&o do bene:tlcio a que a peaaoa. juridic:a, autmetida ao 

reqj.,a. de tri.bataçi.o cem. base no lucre real, t'izer jue. 

Art. 16 - o l.ucro arbitrado da• peeaoa. juridi~ 

••ri deta%minado m.diant. a ap1ieaç3o, •obre a raeaita bru+-.a. 
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quando c:onheeida, doa ~rc:antuaia :fixadoa no a:t. 15, 

aereaeidoa de vi.nte por cento. 

Pariqra:to único - No ca.o daa i.nstituiç6ea r. que ac. 

ref"era o inCiso III do :art. 36 da Lei n° 8.981, C. 20 de 

janeiro de 19~5, o ~rcentual para dete:minaçio do lucro 

arbitrado será c:t. quar.nta • cinco por canto. 

Art. 17 ~ Para . oa :tina de apuraçio do ganho ~ 

capital, aa peaaaa. :fiaieaa 

tributada& cem baae no ~ucro 

.P:z:o~~a: 

• •• s-aaoaa juriclieaa nJ.o 

real. obaervari.o oa ae;uintea 

I - tratando-•• de bena • direi toa cuja aquisiçJ.o 

tatl.h& ocorrido atá o tinal de 1995, o custo do aquiaiç&o 

Poderi sor corrig-ido monot&_riamant• até 31 de dez.Zro desse 

ano, t.omando-•• por ba8e o valor da UFIR viq.nte em 1° de 

janeiro de 1996, não se lhe aplicando· · qualquer corroçi;o 

monetária a partir c~e.-.a--a&~i · 
' ..... 

II-- - tratando-•• ct. bena • cl.ireitoa adquiri'do• apóa 

31 da clez.abro . de 1995, ao custo de aqu.isiçio doa bena · • 

PJ.,roitoa não será atribuida qualquer eorreçi.o.mone~ria. 

Art. 18 - O- i;anho de Capital aut'eriào pO%- re-.id.en:te 

ou dcmieiliado no oxt.rior seri apurado • tributado de acordo 

CCXQ aa roq.raa apli.civeia aoa reaidontea no. Paia . 

· Art. 19 - A pax'ti.r . de- 1° da jan•l.ro ~ 19!J6, .. a 

aliquota da contribuição social. sobre o lucro liquido, de qu• 

trata a Lei n.0 7. 68~, de 15 de dezambro de 1988, paaaa a ser 

d.e oito' por cento." 

. Pari~ o 6nico - O d;i~poata nea.ta artiqo ni.o •• 

apl.ica àa inati.tui.çõea. a que •• re:fera o S. 1q: do art.: '22 cbi 

tAi ·~~ .8 .• 212, de 24 de Julho de ·1~~~ •. para .. quÃ.ia a al:l.quotá' 

da contribuiçlo aoc:ial aeri. de ciezo~to por ~to. 

Art. · 20 - . A partir de 1° de janeiro de 1.~96, a baa• 

dli, cálc:ulo da contril::>ui~o social sob~ o lucro liqu.ido,. 

c!evi.da pelas peaaoaa juridicaa que at'etuanm o paqaDMmto 

mànaal. a ~e •• rat'erem. oa arta. 27 e 29 a 34 da IAi n• ~.981, 
de 20 de janeiro de 199.5, e pe.laa peaaoaa jurid.icaa 

daaobri;adaa da .. c:rituraçi.o oontábil., c::orreiiPOnderi a doze 

por cento da receita bruta, na :fonaa de:fi.n.ida na leqialac;Ao 

vi.qent., aut'arida em cada mia do ano-ca.lendário. 

Art. 21 - A peaaoa juri~ca que t;t.ver parto ou todo 

o aeu patrimõnio ~orvido .a virtude de incorporac;ilo, :fuai.o 
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ou c:ialo da'vléri l~tar balanço o.apeeif'ico para •••• :fim., no 

qual oa bens • direi. toa sari.o avaliado& pelo valor ·contábil ou 

dtl mercado. 

S 1" - O balanço a que se ro:fora este arti.~o dtrv•rá. 

••r levantado ati trinta di.aa antes do evento. 

S 2° - No eaao d.• pessoa juridica. tri.butad& c:oát base 

no l.uc:ro presumido ou ã..r:bi trado, que optar pela aval.iaçi.o a 

val.or de merc:ado, a di.:feronça entre esto • o eusto de 

. aqui.ai.ç&o, diminuido doa cmc~~.rqos c:t. deprec:1açio, amortizaçio 

ou oxau.tao, será c:onai.dorada qanho ele eapi tal, que deverá ser 

aclici.Otl&do :l base c:t. cálculo do imposto ele r•nda devido • da 

c:ontribuiç:Ao social sem:. o lucro l.iquidb. 

S 3• Pua o:fei.to do cli.spoato no ~ri.~ra:fo 

anterior, oa encarc;oa sedo conai.dancloa incorridos, a.inc;la que 

nAo tanhaza aido ragi.atradoa eontabil.monte. 

5 .&• - A peaaoa jw:1di.ca inCOJ:"pOnda, tual.onada ou 

ci.ndi.da· ~ri. apresentar ~araçA.o de ~toá 

ccorn~çondente ao per iodo transcorrido o 

ano-calendário, --. seu próprio nc:a., até o último. dia 'úti.l do 

mia aubaeqtlente ao do evento. 

Art. 22 -- Os benS e dirai toa do & ti va d& peaa0a 

jw:idic:a, <1\Mi to:.m ontroquos ao titular ou a s6c:.io ·ou 

acio:Uata,. a ti.tulo de devoluc;:5o de sua partic:ipac;:lo no 

eapi. ta1 •ocial., poderio ••r avaliados pelo valor eontjbil ou 

dAt -=ado. 

S 1• -No ca.o de a devolu;Ao realizar-se pelo valor 

do mercado, a d.i:ferença entre este • o valor c:ontábil. doa bena 

ou direi toa antreguea será c:ons.iclerada ~anho de capital , que 

seri c:auputado noa reaul tados da pessoa jurid1c:a tributada com 

ba .. no lucro real. ou na baae do eálcul.o do impoato de rtmda • 
da eonérlbuiç&o soe.ial.· sobre o lucro liquido devidos pela 

peaaoa · juriclica tributada com. base no lucro presumido ou 

arbi. tr.da .. 
S 2"' .. Para · o titular, s6eio ou ac:i.oni.ata, pessoa 

juriclica, oa bens ou cli.reitoa recebidos ,... devolução de sua 

parti.ci.p&ç&o no capi.tal.· a-no .reqiatracioa pelo valor eonUbil 

da partic:ipaçlo ou pelo val.or de mercado, con:fo:r:ma aval.iado 

pala ~aóa juridiea que esteja c:levolvendo capital.. 

S 3• .. Para o titular, sóc:io ou ac:i.oniata, pessoa 

:fia.ica, oe bens ou àirei.toa recebidos em clovol.uçio de sua 

pal:'t.icipaçl.o no c:api~ sedo int'o:madoa, na declaraçi.o de 

bens correapoadenta. à decla:aç:i.o ~à re~toa do reapecti.vo 

ano-base, pelo valor c:ontibil. ou de marcàdo, c:onfoZ'IM avaliado 

pela peaaoa jurid.ica. 
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~ 4 • - A dit'e~ça entre o vàlor ·de mercado • o 

valor constante da declaraç&o de bana, no eaao de pessoa 

f'iaica, ou o valor contábil, no ca.o de ~·•oa juricliea, nAo 

será computada, pelo titular, sóeio ou ac:ioni~ta, na base de 

c:ilculo do imposto de renda ou da contribuiçi.o social .abre o 

lucro l.iqu.ido .. 

Art. 23 - Aa peaaoaa t'1•icaa poderio t.rana:teri r a 

peaaoaa juriciicaa, a titulo de inteqrali.zaçi.o de capital, bens 

• direi toa pelo valor con..timte da reapecti va declaraç:io de . . . '. . 

bens ou ~o ~~r de_ marca.d;o. 

S 1• - Se a entrega t'or t'eita pelo vaior conatant• 
' - . -.. .,. . - . . ' . . . 

da d.ecJ traçio de bens, ~· peaaoaa .tisicas elevado lançar nesta 

dec:l~çio a a ·~~. ou quo~a subia cri. tas pelo meamo valor dor. 

't.na ou ~re~~~ ~at"erido.-, ni.o ·.e aplicarido o diapoato no 

art. 60 do Decro.to-le.i,n° .~~5~8, de 26 de dez.mro de 1977, e 

no ~·. 20,, II,,~. ~~~-l.ei .n° 2.065, de 26 de outubro de 

1983,., 

. S, 2° - S• .a . transf•rilneia ni.o •• t'izei? ·pelo valor 

constante, da deelaraçi.o de .. bens,· a dif'•reC:çã· a ma'ior •'•rá 
tri.butiv.l ccmo qanho de capital. 

Art.. 24 ~ ~ .veri:ficada a omissão de receita~ a 

à\,ltori.da~ ~i.bu.tári~ . de-terminará · o- valor rlO imposto • . do 

iac!i.ei~nal. -~. •.· _. ~~~ ... · ~a.nçad.oa ·. ·!!ie ac:o~ · OOift o regime ·de · 

U:ibu.~~--- a -~ ·~ver. s~tida a pea•o• juZ:idieb no 

periodo-~• a que corresponder a olnissão. 

· · · · ,·'s·~t·· :..-·No. caao'de pe~a~ :Juridica .c:.cm ati.vi.r:tadea 

di.vâraif'.tcadu:-· tr:ibutadas ·eom. baa~ .. "no ~u~ p~~c:lt> ~~·' 
&mitrado·,··~ sendo posaival à' identi.:t"ieaçl~ da ati~?-act. a 

que· ae·M:fez:W & r.c:ütà .. aii.ti.da, oata ~éri a41c;o~~ ~· .~. 
qae c:orr.ç(mda: "o pUC:antua.l ~· -~~ 

· . . S . ~~ . - C? ... -~o~ . da _rec.i.ta eliDi tida ~·ri eon.iCS.radcY 

~ deta:minaçl.o ela baae &. cileulo para· o lançamar,to da '. 

eontr~çl~ · a~al ·~ o }-uc:ro "liquidO, -da oontribuiçAo 

para a ·~~dade social - COFINS ·• • ela c:ontribuiçlo · para os 

PrO;~--~~In~raçio·_Social: • de Fozmaçio &o Patrir-'Õnio do 

servidor P6b1ico . - Pl:S/PASEP. 

S 3• Na· hip6te•• ..!este artigo, a mul.ta de· 

lançamento de o.t1ei.o seri de trezentos poi: ·. cento sobre a . . . . . . . 
totalidade ou cli.tertmça doa tributo• e eontribUiç6ed · ct.vidos, · 

obaervado o disposto no S 1• do art. 4° da Lei. .n• 8.218~ de 29 

da agosto de ·1g91. 

Art. 25 - Oa lucros, rendimentos • qanho* c:t. 'e&pi.tal 

auf"eridoa no exterior aerio CCIIaD'ltada." · na · .cletendn&'çio do 
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lucro r.al. daa peaaoaa juri.d.ieas ccrresponclante ao balanço 

levantado - 31 de dez .abro ele cada ano. 

S 1• - oa rend.imentoa • qanhoa da capital au:foridos 

no exterior serto computados na apuração do lucro liquido daa 

peaaoa• ju.ridicas cem obaervi.ncia do sequinto: 

I oa rend..imentoa • qanhoa de capital aeri.o 

c:cnv.rtidoa -. a.ai.a de acordo com a taxa dGi c:imbi.o, para 

venda, na data eaa que :for.m eontabi.li::ac:to. no Braail; 

II - caao a moeda em que ~or auferido o rendimento 

ou ganho ~ capital nAo ti var eotaç&o no Braail, seri ola 

c::onvertida - dólares norte-americanos •, -. aegui.da, .a 

Rea.ia; 

S 2• - oa lucro• au.f'eridoa por :fil.i&i.a, aucuraaia ou 

cont.roladaa, no axter.i.or, ct. peaaoa. jurid.ic:aa dcmieili.adaa no 

Braa.i.1 aedo computado• na apurac;Ao do luc=o ~ cc:m 

cb8arvt.ncia do aequin.te: 

I - aa f'iliai.a, sucuraaia • controlada• ~rio . 
damonatra:: a apuraçio cto. luc:roa que au:feriran _. cada um. de 

seua exercici.oa: :fiacai.a, .aegundo •• non~aa da leQialaç:lo 

braail.e.ira; 

II. - oa lucroa a que •• retere o inciso I ••do 
aclicio.n.acka ao lucro liquido da matriz ou c:ontrolaclora, na 

proporçl.o de .ua ~rti.eipaçi.o aeionária, para apuraçl.o do 

lucro r.al.; 

II.I - .. a peaaoa juridica se extinguir no curso do 

ex8rc:i.c.io, ên'ará ad.icionar ao ••u lucro liquido os lucroa 

aut'eri.doa por :fili.aia; aucuraaia ou c:ont.rolac:laa, at6 a data do 

balanço de encerramento; 

iV .. ct.monatraç6ea t'inanceiraa daa f"iliai4; 

auc:uraaia • eontroladaa que -=aaarem a~ damcmat.raçõea em 

Reaia deverio aer mantida& no Braail polo prazo provisto no 

art. 173 da te1 n• S.172~ de 25 de outubro de 1966. 

S 3• -- O. ~ucrca auf'oridos no oxtorior por co~ig•da• 

de peaaoaa juriclicaa domicil.iadaa no Brasil. aerio ccmputad.oa 

na apu:z:açl.o do lucro real. com obaervância do aoquinte: 

I oa l.ueroa raaliza.doa pela coligada seri.o 

adic.ionadoa ao lucro l.iquid.o, na proporçi.o da participação da 

pessoa juridiea no capital da coliqada; 

II - oa l.tiCl:'Oiii - a ..rem c:omputadoa na apurr;.c;io do 

lucro real. do o• a~ no balanço ou bal.anc;oa l•vantadoa 

pela co-li.gada no curao do peri.odo-base da peaaoa juridica; 

III - •• a peaaoa jurid.i.ca •• extinquir no curso do 

exercicio, ~ ad:ic.ionar ao seu luero liquido, para 

apuraç:Ao do lucro rea.l, aua parti.eipaçAo no. luCres da 
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col.i.qada apuradoa por eata .m balanços levantados at6 a data 

- do bal.anç:o ~ encerramento da ~·aoa juridica; 

rv - a peaaoa juricli.ca ~rá c:cmaervar em a.U poder 

cópia daa c:t.lonatraçc!Mia ~inaneeiraa da coligada. 

S 4 8 
- O. l.u.eroa a que •• ref'erem oa SS 2• • 3• 

seri.o eonvartidoa em Raaia pela taxa de ci.mbio, para ~nda, c:lo 

dia elas ~·tra~a f'-írianeeiria .a que t.enhaJa sido apurados 

oa lucroa; da ril.ial, sucursal, controlada ou coliqac:!a. 

S s• Oa prejuizoa • perdas decorr.nte• daa 

operaç6ea ref'ericlaa neste artigo nA.o aerio eompenaacloa com 

lueroa au~eridoa no Brasil.. 

S 6° - oa raaul tadoa da avaliaçi.o doa inv.atifMintos 

·no .xt.rior, pelo método da equivalência patrimonial, 

conti.nuari.o a ter o tratamento previsto na leqialaçAo viqente, 

•- prejuizo do di~to noa SS 1°, 2• e 3°. 

Art.. 26 A p41ssoa juridiea poderá CCJIDPensar o 

imposto de . renda incicfente. no. exterior, !obre oa lucres, 

rendimento& • qanhoa de eapi tal computados no lucro real, até 

o l.imite do ~to de renda inci~te, no Brasil, sobre oa 

ref'eridoa lucros, .rend.i.lMntoa ou qanhoa de capital. 

S 1" - Para ef'eito de determinaç:Ao elo limite f'ixado 

no c:aput, o imposto .incidente,. no Braoil, correopcnd.ent• aos 

1.~, rendimentos ou ganhos de capital. auf'eridcs no 
.xterior, aerá proporci.onal ao total do imposto e ad.iC1onal 

devi.~ pela pessoa jurldi.ca no Brasil. 

5 2" 
.:el.ativo ao, imposto ct. renda incidente no exterior deveri. ser 

rec:onhtteido pelo r.~vo ó:rqAo arremd•rlo: e pelo coaaulado 

da F:mbeixerl• Bras.i1eira no pais .. que ~or devi.do o imposto. . ~ ... 

S · 3• - O imposto· de . renda a ser CCII!Ipen&ado será 

conv.rti.do eia quanti~ de- Reaill:, de acordo. com a ~ ... de 

- - c:imbio, para vanda, na data .a que o imposto :foi paqo; caso a 

moeda - que~ o i.Dpoato ~oi. paqo n., tiver cotaçi.o no Brasil, 

será ela COJ;lV8:t'tida .a dólares norte-americanos e, -. •egui.da, 

-.Reais. 

Art. 27 - A& pessoas juridicas que tiverem lucroa, 

.. ~toa· ou qanhos de_ capital. oriundo& elo. ex:tefior estAo 

obri~ ao regime de tributaç.l.o cem base no lucro real. 

Art. 28 - A aliquota elo imposto. da rencla de que 

tratam o ·~· 77 da Lei. n• 3.470, da 28 de nov.abro d• 1958 e 

o art. 100 do Decreto-lei. n• 5. 8.&.&, de 2-3 de setembro de 1943, 

cca as moc:h~i.c::aç6ea P:Osterlo~:mente introduzida•, paaaa, a 

partir de 1• de janeiro de 1996, a aer de quinze por cento. 
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Art~. 29 -- Oa liJm.tes a que se re:fer.m oa arta~ 36, 

I,- -. 44, da Lei n° 8.981, de 20 d• jan•iro de 1~95, cem a 

rcaciaçAo dada pala Lei n° 9.065, de 20 de junho ele 199.5, paaaam 

a ser de R$ 12~000.000,00 (doze milh6ea de raaia)~ 

Art. 30 

tributi.ria, axpras•o• em quantidade dfl UFIR, sedo convertido• 

em Roa.ia pelo vaiOJ:.--da ÓFIR viqento Gm 1° d.e jan•iro de-19!J6. 

Art. 31 - Os prejuizoa nAo ~racionaia, apuradoa 

palas paaeoaa juriciieaa, a partir de 1° de janeiro de 1996-, 
aC~CMnte podori.o ser compenaacloa cora luc:oa da meama natureza, 

observado o limite previato no art. 15 da Lo.i n• 9.065, ele 20 

de junho de 19~5. 

Art. 32 - Em eaao de c:rime de exceaao de exa~, o 

poder tr~utante reaaarci~ o aujeito paaaivo caa valor 

equi val.~te ao tributo • multa indevidamente exigi doa • IQO'Wiri 

aç:ão roqresaiva contra o aervic:lor reapona~vel. 

Art. 33 - Conatitui'. crime a reveliÇ.Ào. pelo auditor 

t'iaeal ,' pelo procurador da Fazenda Naê:l.onal , ' Por ía.ab::O' 'do 
~nistério Público, pela autoridade po~icia~ _.ou. qua~~er 

servidor' público, de int'ormaç.5ea contábeia, baz!:cáriaa ou 

quaisquer outra a ?roteq.idaa pelo Sig:ilo :fia cal ou bané:iari.Ó, de 
que tenham eiência .- raZão ~ . cargo ou t'unfi::lc;r, , '!t que ct.vaza 

parmanecar em. eeqreào:. 

'Pena - rec!uai.o, à• 2 (doia) a 3 (tr6a) anoa, • 

multa. 

S 1D - Se a raV.lação ou t'aei.l~tação t'o~ culpoaa: 

Pena: r~uai.o de 1 (um) a 3 (trb} anos, • multa. 

S' 2° - .A. cesaaç&o am ca.ráter d.CI.finitivo da qualidade 

de funcionário n~o exclui o crime. 

Art. 34 E~nqu•-•• a punibilidade doa cri.JD,M: 

definidOs na Lei ·no. 8.137 1 de 27 de daz~ro d~ 1990~ .• na Lei 

n° 4.7291 ·de 14 ã. ju_l~o de 1965:1 quaridÓ 'o .. o-ente· promover o 

pagamento do tributo ou eontribuiçi.o social 1 incluaive 

acessórios, antes do recebimento da denúncia. 

S 1° - C&l::>erá. a representaçi.o penal ap6a julgamento 

do proceaso adra.iniatrat.ivo t'i•cal, quando neat.e forem apurado• 

olamento~ .earac:tflrizadm:'ea doa cometi.manto ~ crime .._· tea.;: 

s r - .u di.apoaiç.3ea do c.aput • do pa.rá.o-rat'o 

anterior aplicas-•• ao• proceaaoa administrativos e aoa 

inqu~itoa po~iciaia • p~aaoa penai• em curao. 

Art. 35 - Eata lei antra em viqor na data de aua 

publ.icac;l.o, produzindo ef'eitoa a partir de 1• de jane.iro de 

1996. 
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Art. 36 Ficam revogadas as disposic;:&as em 

contrário, espacialmente: 

I - o Dacreto-lai n" 1.215, da 4 da maio da i972, 

observado o disposto no art. 178 da Lei n" 5.172, da 25 da 

outubro da 1966; 

II - os arts. 2° a 19 da Lei n" 7. 799, da 10 da 

julho da 1989; 

III - os arts. 9" e 12 da Lei n" 8.023, da 12 da 

abril da 1990; 

IV - os arts. 43 a 44 da Lei n° 8.541, da 23. da 

dezembro da 1992; 

V - o art. 28 a os incisos VI, XI e XII e o . 
parágrafo único do art. 36, os arts. '46, 48 a 54, a o inciso 

II do art. 60, todos da Lei n" 8.981, da 20 de- janeiro Je 
·1995, alterada Pela Lei n" 9.065, de 20 de junho da 1995, e~· 

art. 10 da Lei n" 9.065, de 20 de junho da 1995 • 

. JUSTIFICAÇÃO 

MENSAGEM N" 932, DE 1995 

Soallonl,.......c~oc a---. 

Nao-dolllflotldtC r r;r -...-•-- r :• • 
v-e ,; r dtExo ·:• .... ...._do_,_. .... .._. 
,._, .... dopajlllldtlolqll-·1 :r I,. __ ,..,... ___ ,... 
)dllciL-
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IV - a a:ploracJo da apicultura, avlcul&ura, ~ 
~. -rlclcultura, piocicultun e OUU'U cultura lllll-
maia; ·· 

V - a tnnllfonnaçlo ele produtoe qrfeola ou --..., 
aem que aejam alterada• a compaalcto e a caractarfatlcaa .. 
PRdiJto bJ .IUICun • ato CODflpn procadm.nto illdUirial fal&a 
pelo próprio qricultor ou criador, com equlpa_n,. a 
ut.euOioa ueual~nta emp .... clol nu atlvidadel ruraúl, udll
zanclo uclueivement.e matéria·prlma produzida na "-a rural 
a:plonde. · 

A.rt.- 3! O reeultado da ~zpioraçlo da atividade rural -' 
obtido por ama da• forma ~e~~uiatea: 

J - almpllficada, mediante prova documental, cllapauao 
da eocrituncto, quando a racelta bruta &otal auferida DO -
bua do uler&puaar -nta mil BTNa; . 

1J - eacri&ural, macllanta eacrituracto rudiBM!!llr, qMr to a -* bruta &otal elo 11110-bue for auparior a "t'"ta Dll 
BTNe a ieu81CN Inferior a ..-.-mll BTNa; 

m - COII&6bD, mediante eacrituncto raaular - llww h
ri:;e_.. ncistradoe. aej o --elo ano-beae. - ... 
11011 da 8ecNtaria da Receite Fedaral, quando a -!ta beúa 
total ao .-bue for euparior a -ntoe mil BTNe •. 

P8ftcrafo obúco. O. Uvroe oo flchea de accri~ e w 
doe-toe'que aarvlnm ele bue ii declancto d.--
.._... edoa pelo cont.ribulnta ii dlapaaielo de autoridade n-1. -

. -~- do ocorrer a prescricto qQinqQual. 

Aft. 4~ Conaldere- rallitedo da advidade ranl a dlr. 
- eD&ra 01 valoree du nceltea rec:ebldae e du der; • pa
peaoano-bae. 

J 1~ 8 bldedutinl o .alor da correcto JDOIIItl.úla doa -
pnallmH COIO&ralcloe pua flnenc!a-10 da aúvldade ranl. 

I I! Oa illwat!mtontoe dO conaideradoa deapeaa DO ... 
do et.livo pap-&o. 

I 3~ Na allenaçlo de bene ut.illzedoe..., produçlo, o valor 
da tcra nua alo conetltul receite da atlvldede qricola e .n 
tributado ele acordo com o diapoeiO 110 ar&. 3~, comblllaclo COIII 

w -· 11 a 2:t da Lei n! 7.713111, ele 22 de dezembro de 1 ... 

Ar\. I~ A CIPCio do contribuinte, pu- flalca. 1111 COIIIJIO" 
elçlo da bua de cllculo, o reeultado de etlvidede ranl, quando 
~lúvo, limltar-... 1 e vinte por eento de receite bruta DO 11110-
baae. 

rar•&~•lv •um. .... ;,. :.:- ..: .. "" ....... ~~ .... :.;.:~ ~:c·e·!.:!:. e:3 .:~:: 
- li e :II Jo ,ort 3:· implicará o erbitramentn do ~ultado ii 
razao de vinte por :a11to da receita bruta no ano-baaa. 

A~. I! Considera·ee investimento na a\ividade rural, pan 
01 propóaitoa do art. 4!, a aplicaçao de recuraoa financairoe, ez· 
ce&o a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com via· . 
tu ao deaanvolvimanto de atlvidade para upanslo da produ· 
CIO ou melhoria da produtividade qrlcola. 

4n. 7~ A baaa ele cllculo do impoeto de pa•- flalca aarl 
conaútulda pelo rnultedo da ~üvidada rural apurada no -
baaa, com os sepintes IIÍIIIIAil: 
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I - ac"'acimo do valor da qua t.rate o f 1!, do ~ t!; 
II - deduçlo do valor a que .. rafara o"""' do ~ r.: 

IIJ - daduçao, rela&ivamante aoa pqamanco. laico. pala 
':n._ ffaica. durante o ano-base, a médicos, daneiatea, paic41oo 
~. füolo&anpeu&ea, terapau&ea ocupacionaia a b08pi&ala, do va· 
lõr que ascader a vinte wr cen&o do raaultedo da. a&ividade ru-
ral; 

IV - daduçlo da quaneia corraaP.,ndante a q ... troafttoe a 
oiCoan&a BTNa por dependente, até o limite da cinco "dapendaa· 
tn. 

f 1! Aa deciUÇ(Ias da que tratam oa incüooa III a .IY J11o poo 
dado - aproyel&adu pelo COII&ribuúote que u tlvw. ·gtillzsdo 
,_. deUnaiJulr a baaa da dlealo do lmpoa&o da Rada lnridaa 
la aollre ft!'dlnwntoe d««nntea da out.rae atividadaa ~ato a 
qricola. 

. I r Aa - eona&en&ea do 11ft. 14, H 1! a I! • t.1 a! 
7.713,. da 22 da......,....., da 1!1118, ai'! aplic(vaia, no qua -bar, 
ao d!speatc noa ineiaoa Jll a JV. . 

Aoó. ~ O .;gal&lldo da ::ti·1l:!ada :ur:l.·a .c!ll base da -:tiCIIJo 
do lmpoat,o lerA - valoraa asp,.._ em á•ian&klfdaa da !nMM. . . 

Pancnfo dnleo. Aa reeai&lll, dupaaaa .a ~ va10raa 
..- ia&lllram o naalêado a a baaa da dlealo - -iatlidoa - . . . 
- 8TH paio valor d-. m6a do afa&ivo reeaoimiti\iO. ""' 118Ca· -Aft. r. O contribuinte que, no dac:urao do -••· ~ · 
Civar dap6el&ol vincaladoa ao flnanciaman&o da ativklada .,..c;;.,. 
- - dafialdoa. pelo Podar Es~;ro, poc~ca.IRIJiut' õ" 
uldo !Mdio ajua&ado doe depóaico.. para nclazlr,· em -... éem 
por-. o val« da baaa da dlculo do impoakr · 

i 1! A pan:ala da ncluçlo qua ascadar a· das· Por CaiiCal do 
yaJoao da baaa da dlealo do impoa&o ..,.. adicionada ao reaal&a
do da ativldada para compor a baM ile dlealo do ·ano baw &11b
aaq0en&a ~aala em qua o banafíeio foi utilizado. 

t r'· Couldara·aa aaldo nMdJo.an~~a~. aiuaí.® ãil!a ~ 
&oll nfarkloa no c.puc, a parca1a equivalente a um dosa avoa da 
-• doa aaldoa médioa manaaia, es~em qu~ da 
BTN. . 

I 3! O Banco Central do Brasil upacilra normas qua ....,.. 
lanwn&llrlo a modaljdada. forma, ramunaraçto a apllcaçlo doll 
. dapclai&oll refl!ridoa. . 

Aft. 10. O lmpoa&o da paaaoa ffaica -"' apurado aobr.e a 
baaa de dlealo daflnlda no ~ T!, &I positiva, a:preau em 
fll'•et'd•de de BTN, oherv~o-a: 

I - • a baaa de dlealo for de até vinla a doia miJ. a ofto. 
cen&oll BTN. aan cladusída uma parea1a c:onapondenla a liàa 
mil, oltac1•t08 a~ BTNa a aobn o aaldo raman1 : ri 
lacidlr6 • aliquo&a de das --. . 

11 - aa a baaa da dlralo for auparior a 'O(iiM a doia mil a 
:'-- ~ ~·::-. ~!:. :!'~ -~ ... ~~,d~ ·J~• ,.~1• ct. dáesM:ie mU. 
c:·••' ~nt.,. · r ... ,.., .. fiTNa e sobre o aalcfO -n&a Jao 
e•di•·• a allquc.&a de vinl.a • cinco por ean~. 
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1 1! Quando o contribuinte .. tive.. 1ujeito ii tribu~lo por 
nncli-nto• da outra natunza, M1111 deduzida doa limita& ele 
IMnçto pnviata noa inci101 I e 11 deat.e arüco a 10m& dOIIIiml· 
taa de iMnçto uüli:adoa no cálculo do impolto manai. 

· f 2!' O impolto. apurado na forma de- arü&O, ae1111 caia· 
•••..u.iu .,,. ~u,..Ju. uuVO~ pelu •alor do BTN DO mh de deaem• 
bro e et!l BTN • Fi.cal pelo valor deata no primeiro dia 6tlJ do 
mfl ele janeiro do ano aubHQOent.e. · 

Art. 11. O impoato apurado na forma do arL 10. aspreaao 
- quantidade da BTN Fiacat, podel1ll Mr p- em at4· aala -
taa ipaia, menaaia e aucesaivaa, obavvado o aepinta1 · 
· · · 1 - nenhuma q.-a ae1111 ·bsferior • Uinta • _ciDCo BTN• 
Piacala a o illl!IMCO ela valor inferior ·a •- BTN• FJacala_ ... 
rã ~ da 1111111 e6 v .. ; 

• ' D - a llfl-lra q- ov "quota 6aica ael1ll pap ilo mt. ele 
·abril do ano aubaaqOenta ao ano • qúa • rafaram 011·~ 
8pandoa: 

· • · · JD" ..- aa q.-.a vancerlo no 6ltbil0 dia 6tlJ de·éada mie; 
· ·.:.: iV: - fica facultado ao coiltribülni.ti antaclpe, ~ aoi ·pU. 
da' ,-. o pep!Mftto do lmpoato ou daa quotai. . ... · · 
: : ~o 6Júco. A qiaan&iclade de BTN FJacal da qaa vaa 

· ·-" u&iiiD ..n nC:oDve"nida em cru&adoa aoYOII pélo Yalor do 
8TN FJacalao dia do pep-nto do i-to ou da~ . · .·. 

&·i. 1::. A ~aoe i~>riciiea qu.o ·.,:.ptOl .... •tivid,.dà nzra1 pa
_., o· impo:~IO ii allquota da vir.te .•. cinco por ·-~ ~- o lu
·ao da uplonçto Cm. 1!1 do Decnto-Lei n! 1.seeta, c»JII cle-cleo 
. -bro da 11'77 e alt.enlç6ea po~t:eriotfu•. facaltada a ndDclo da 
ltaae da cálcula noa tarm011 pnviatoa no art. i!, alo fun'"o ju 
a qualquer outra ~~o .4c! impoato a titulo da lncaldi~ flac81. 

f .1: Na ·miiçlo· da. bm ·c~e ·c6Iculo, o Mldo ni6aió aáual 
doa ~~ da qaa trata O art. i! ael1ll U-10 - Czuadoa 
-- • oaneapondará • úm dou avóoi da - doa laldoa ... 
·cUa. ma-•al• ·a depóaltoa.· · · · 
. . f "!!" . oà. IÍeDa . do' ~VO imobiliz4do, uceto a tarft Daa. 

quaado dett&ludooi A i>roduçto. pod- aer dapndàtb ~ 
~ no próprio ano da aquiaieto. 

f a: O lmpoato da que trata .. ta artico _, -·da. écin· 
formiclada com aa normu aplicáveia àa demaia pea10aa juridl· 
caa.. • 

· JUt; ·1s.. a.· arntidat4rioa. oa ccilld6minoa e oa .,.rc.~roe 
aa uploraçto da l!tividade rural; i:omprovada * ait~ doeu
. III , !!Mftta, peprto o lmpoato da conformidade com o dlapoao 
to -lei. Mpeadamenta, na proporçlo doa.nndlme- que 
__.a cada um. 

ArL 14. O pnjufzo apurado pela .,.._ ft•ic• a pela -
: : !:::.·!.!:..:. .._...:.. .. .: -· - ... .,...a1 .. d..., t.Van u rc•uiLacio ~âloivo 
ol>' •d~ ar~ a'IOt'·bclll· ..,.,...ri.,rn. · · 

. P -rãcrafo llnlco. O diapoato neat.e artiao aplica•M,"Inclual· 
va. ao aaldo di pnjuf&oa ant.erio,..., conotant.e da declaraçiO da 
rea.!lmentoa Nlaüva ao ano-baae de 118i. 
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An. 111. O esceuo de reduçlo por.inveatimentoe eo-uc. 
da clecJara(lo rwlaUva ao ano-baH de 1919 poderj .... compoa• 
Ado com o resultado de atj trta anoa·baaa aacuintaa. . 

AIL. !o. U. vuorea du compenaaçOea a - .t-.du 
. .J!t!a -.- llaica, noa termos doa arta. 14 e 111, deverto .... u~ =---= a&. 

I - em H tratando da prejulzo ocorrido ~ par&ír elo •
bus de lVIIO. em quan&ídade de 8TN resultante da apuraçiO da 
baM de ~~o do imposto; · 

11 ~ ....... tratandO chi pi..jui- animam ... --.,_ de 
1110 oa esmu de reduÇAo. pàr lnv .. tlinantoe,"con-n. da:~. 
clanclo' da Nlldlmanloe ni.Uv~ ao -b- de 1•, ..,. qaa. 
tlciade de BTN aqulvalanta ao quociente resultante da divido 
doe respac&ív011 vai-.· em c:nu:.doe nov- por NCi:i T,Í3:M.' .. ' 

~o .b.ko. A .,e._ flalca q~· ...;:.~ ~ ~ 
de dlcuJo elo imposto. ..-r P!llll aplicaçlo do dlapoa&o. ao .UL. 

I~ penàrj o dlrai&o i· compenaaç&o do tOtal dOII pnjalaOII· · · · · 
.. __ de. nduç&o por lnveatimall&o COft'aapondftta a .;,;::.. ·' 
bus aatar1ora ao da opçto.· 

Aié.' 11. O. nlorài -~ · ·ea&oq- fi...Í. doe rwt nhóe" 
-.tanta. da daclaracaO .Wia&.lva ao _.,...;.baàe de 1• . ......, ;;, : 
praaoa em quanUclacle de 8TN, aquivale~~ta ao eaúoé:lient.i cilitic!O .. 
dlvldlnclo-ee o· rwapertivo 'ri>ontailta,· .m ~· 'llOvoa, · Pllr 
NCd2;40d. . · · 

An. 11. A inctudo, na. apuraçlo do. resultado da .UYicla
de ~. de rendi,.n&oa .•'l~erj<;loa em outra• atlvidadea qv.,. 
1110 .. previataa no art. r.·. com Q obieiivo. de: d~~fril~. ~ C!;i-.= 
bataçlo maia favorecida. conatitul fraude a eujalta o lnfíóa&orT: 
malta· dio 'cell&o a cinq1!entli Poi'" c:eitto é!o valot da difa.Wnçe dO 
impoA•idevldo, - prejulm da·outraa comin~ l.pia. ' 

. •"."":-~ ' :. . . . . . . . . . . . :'. . •• 

An. 11. o dlapoa&o n98 arte. 311 a 3t da Lal D! 1. na. de 21 
de daembro da 1118. apllca·M ao lucro liquido dó 'p.riociO-Iiua 
aparado palu pesaou iaridicaa da que ,tnta o UL. 11. 

An. 20. Na prGiraiii8Çio. upacial relativa à ~ ofi. 
dais de crifi&o ... .Uvldada de politica de preços qrícolu a de 

c:utaio qropacuúio Mrlo prwviatOII, aljm da -· -""aqaivalentaa t· t.tim•~va de arrecadaçlo do Imposto de.llallda 
llObn óit resaltadoa decorrantaa da aUvldada ranl de qaa trata 
aa&aW. 

An. 21. O Poder Eltecutlvo upedlrj o• atoe que .. fiM
rem nacaaárioa l eltacuçlo do diopoo&o neota lei. 

· Art. 22. Eota lei entra em vi11or na data da oue publicaçlo. 
An. 23. Ravocam·ee oa Decrwtoe;Leia n!a 1Q2131, de 30 de 

-bro de 1!Mill, 1.074441, de 20 da janeiro de 1170. os ut.o. 1!, 
4~ a 5! do n.cnto-Lei n! 1.382111, de 2S da dezembro de 1114 e 
clemala di8poeiçoea em contrá.rio. 

Brufila, 12 de ebrU de 1990; lU! da lndepeodbcia a 
1112!' ~ Rapáblica. 

FERNANDO COLLOK . 
Z4Iia M. Cudo.o da MeUtt 
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L!!:! !i~ 7.7"11, 1)[ 10 DE JULHO DE 1181 

AlceN 11 lciaJ~ .. tri'-Ur/4 lftlnel • 
d~ CNI&rlle ,...lli4frltJII •. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, faço oabv que o Con· 
.lfHIO N ac!oll&l decrete e eu oanciono a o quine. Lal: 

CAPITULO I 
BTN Fiacal 

Art. 1~ Fica inotituldo o BTN Fiocal. como nferellclal da 
lnde:uçlo de tribucoo e contribuiçO.. de compelfncia da Unllo. 
· . I 1~ O valor diúio do BTN Fiocat ""' divulaado pela S. 

ciotaria da Racsitl Federal. proJetando a evoluelo da tazli melf· 
aa1 de infisçlo • nfietirli a variaçlo do valor do 86nuo do Te~. 
aouro Nacional .,... BTN, em cada mis. 

I. r O valor do BTN Floul: no primeiro dla "til de cada 
mh. corrapondll'li ao valor do 86nuo do Teaouro Naciolial -
BTN. atualludo monetariamente pua·aiCAt -mo mh, de coa· 

formidade com o f 2~ do art. li~ da Lal .. ~. 7.117. de 1f de jllaho 
de.ltaf. . 

· f 3~ Al4m aaa hip6taua previatle 11-.ta Lai o BTN' ~ 
poderli oer utilizado, como referendai, para a atualisaelo -
túia da contral<ll ou obriaaçO.. aspn..o.· itm m~ nac,ioiUII, 
mtivadoe apóa a data da vlctncla de- Lai. 

t 4~ O diopootO .no parálfafo antarior lllo oe aplica: 
ai b menoalidadfl aocolares: 

bl aoo aiuau4io ra~i:lenclsi1: 
:) .~. :saJtriot. · 
d) · aO• I!Ouw.·atoa aújeito• ao r•l'un• do Deento~Wi .t!' 

2. 300, de 21 de novembro da 198&: . 
··1 aoo p_Nçoo a tarifa• oul>metlclo• a controla ofiCial; 
I) b dema.ia obri&aelifl.- recidaa - lqialaçlo aape

cial, indicada• pelo Ministro da Fazenda. 
f ~~ . (V atodol · 

CAPITULOU 

Correçlo Monotúia 

Art. 1~ Para efeito de determinar o lucro real - baoe de 
dlculo do lmpooiO da Renda doo peuou lurfdlcu -.a CIIÍifto 
elo monatirla du damonotraçO.. financairu urli afatuad& ~ 
acordo com ao :omiaa praviatll naatl Lai. 

&ç~ol 

Diopooiç6aa Oara.ia 
Suboeçlol 

Objatlvo 

AR. S~ A corraç lo monetária da o damonotraç6aa fillancai• 
raa tem por ob~tivo •zpres1ar, em valona ru.i1, 01 elemeJttoe 
petrlmonia.io e 1 b .... de cálculo do lmpoaiO de Renda da cade 
período-beoe. 
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Parqnfo úllic:o. Nlo _, admitido 6 -- jurfdica o&ili· 
ur procediman&o• de cornçlo moa.uria du demonm.ç- ft· 
nuceáu 111M dftcar-rizem oa Mue rnultedoa. - a flaall
dada ela reduzir a ben de c"culo do lmpoa&o ou de poM8rpr e 
MU papmllll&o. 

Sui>Hç~Il 

Davar ela Corricfr · 

Cornçlo 110 PWwo.a ... 
Àl't. 4~ O. efeito• da modiftcaçlo do poder ela co,;,pn da 

aoeda a~c.fonal 1obra o valor doe elemea&ol do patrim6111o e oe 
... ultecloa do perfodo·bue NriD computedoe na datenaln~lo 
do lucro real medlaote 01 MCUlatea JlrOc:t"dimaaiOI: · ·, 

I - co~lo moMUria. DI ocaailo da ~lo ciO 
balanco patrimonial: 

ai du coa&aa do a&ivo permanente a raepec&iYa .._ 
d~lo. amor&izaçiO CMI" aaaatao, a du pro.WO. pan 
ateacMr a perdu provhala DI raallaaciO do VMor ela la
u-&101; 

bl du coa&aa raprauatetlvu do cuao&o doe ~ 
alo clulliftcadoa DO a&ivo parmlllleiiCa: · · · · 

"' ..... Cóli"...,. ft~:''õo~r.tlvu daa APÜC~O.W es O'L"'': 
di du con&aa rap....atetlvu ele~ a fcil

aacadorn ela bana aujeitol 6 cornçlo mon.urt._ aalvo • o 
contraiO previr a laelezaçlo do cr~IIO; 

ol cl,aa coo&aa la'"'-&111 do pa&rimaalo Uqulclo; ·. 
11 elo oa&ru coa&aa que vaallam a nr cla&armlnada 

!!'"lo Podar Ezacatlvo, coaaiclarada a natura• doa liMa " 
valoraa que NIINHJI&am; 

. 11 - nc~No. e... coa&!! •pedal. du coa&rapar&idaa 
doa 8ja- ela cornçlo moa.uria ela que trate o i&allll: 

III - cladaclo. - CIIICUIO do pala da bue, .S. 
aalclo da coata ele que trate o Item II, n clava dar; 

·IV - abaervado o dlapoato aa SeciO III daet.ti 
C.pftalo, dmpu&o DO lacro raal do aalclo da - da qae 
&ra&a o 1- II. M croclor. 

Bona a Valo- IJ•I••doe 
DO Cano do Pvloclo-S... 

Art. ~ O. baaa e dlraltoa do atlvo aajaltol a ~10 -
-*la e oa valo ... rqlatradoa em con&aa do pa&rimaalo l!qaJ. 
elo, baludoe 110 cano do perfodo-bue. aerlo co"'-'cloa m on rta
~te HCWldo a variaçlo do valor elo 8TN Flacal -mia a 
par&ir elo dia do .Utlmo balaaco corriliclo aW o dia - qae a b.&
u for afetuada. a a co11trapar&ida da ~10 -' reclmada 
u coote da que &rate o 1- II elo art1ao aoterior. 

f 1~ Oa baaa e valorn acradcloa ao cuno do periodo
bue aerlo corrilidoa monatariamute HP.ado a variaçiO elo 
valor do BTH Flacal ocorrida a par&ir do acriacimo aW o dia -
qaa a balsa for afatuada. 
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I Jl' Serao com.tdu m011~nce, na forma dao&e 111'&1· 
p, u -tu mlftcadoru corrapoadan&ea - bnl e Yalone 
befz,do.. 

f r O cliopono -te U'&lp 111o .. aplica ..,. ret.clo -
lm6Yala de Ye~~da du _ ..... qw M dacliqu..,. a compra e 
ftllda, Joteamuto, lacorporaçlo I coniU'IJCio da im6Yola. 

Baíanco an&ermecliarlo 
Art. •~ Jtaooalvc:lo o diopooto no artico anterior. a com

elo mon.uria du domonotrac- flnan .. iru oomonte tera ofal· 
too flocalo quando ofa~uada ao flntl do perlodo•ban da lncldan· 
ela do lm-to da. ronda. A lncorporaçlo, -fllllo ou ciolo 6 &em· "*"' coaolderada como encerramento da perfodo-bue de illcl· 
dlacla. 

Parq,afo. álco. Para ofoiito da determinar o lacro ra.J, o 
laCI'ft apurado. ~ "•lilft~ft '!ne- .,.,_ r.t'~~d!l • eneerrá:ent.O 
de periodo b ... de lacldlncla nlo podara .., corrilido mo-· 
rlamen&e: dentro do próprio perfildo.bue em que feri produzido. 

Lacroo oa DiYidendol de 
J'orlc!<lo-8 ... nao anceiradÕ 

lu\. 'i: . ÓS .1 ......... Oll cliridUdoe - Oll cnaí&adoa por 
-da rual&edo da periodo-bue. ainda nlo .,....,ade MdO 
nciHndoe ..,. conte radatora do patrimODio llqlli4o, cajo oaldo 
..ra corri81do moneteriamoote u forma deite IAI. 

B!'...acio oh! Corneio 
Art. I~ Para oe afeito~ duca Lei, coaoldera·M aurcfclo da 

.-ao o porfDclo antro o o11Cimo balulco com.tdo • o b.Juco 
• corrllil:· 

Sl&aaçOM Z.peciala 
Ano- r . Fica o Poder l!::ucatlvoo com bue - objodYoe 

da corneio m~.uria, aacorizado a baizar iiiiCrlcCia: 
I - qaa foram n .... oartu • aplicaclo do elia-to 

-&a lAf 101 .... pl"OIIIclillllnkll .... fae~de COIII~iO, 
lmpleteçlo oa pft-operacloaalo 1 - bnl villculadol u 
JlfOridal. t.6clllcaa- de oocledadea ,..,...doru o compa• 
llhlaa de capl~la: · 
· JÍ :- ;,.!atl•aa ·• outra& al&aoçaa •pedala, bem como 

- nloclo a o-- ofotaadu antro -•o•• jariclicaa 
collpde•. __ troladoru •· -troladu. IOb ...crola -
IDUI CMI Utoclàdu por qa.Jqur fonDL 

Su~&oUI 
~---------- ilaMefohCoclo--~~--c-- ---- ----- --

~. UI. A -lo moaetúla du d=OIIttrOC- flancaio 
,.. 181$. ~; blciM 11 .-6 pra c 1 dlda com bue u •arloclo clibla 
.. Yalor do. BTN Fl8cal. oa de - illclica que riar a - I. 
..._&a lldotado, 

Sub-eç•oiV 

Reeiotro do Atlvo Pormea11&a 

Ar\. 11. O ralfotro do atiYo permaaan&a da eacriturtçlo do 
-*ri!oula&a devo Mr metido· com oboerYAacla du -mteo -= 
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I - cada bem claulficado como lavadlllaato deve 
- acri&ando am aubcoata clla&iata: 

li - oe beae -dO úaobiU&ado dev..,. - q:napadoe .... 
coataa clla&iataa MCUado oue al&urul a u &uu uula de 
depnci8çlo OU llllOrtizaçlo a .... apÜQVeia; 01 illl6vaie. 
• 11 c a1101 J:A.iDenfe • florenaia • u III'OPI'W•cMe ~ 
rim dnulo - nclavadoa ..,. aabcoatao aapandu; 

III - .., apllcoçO.. da racunoe .... daapaa• do adve 
.diferido devam - rqlavadaa - oubcoataa dladaiu, -
pado a aa'urua, oa ampraandlman- ou aUvlda!la a que 
:-: ~"!"!'·!~-- - ~ =------ ~: --:=-::t:~~ç!-:r. -

'""' 1%. O "~&..·ib· .lal • dna llliAW nc~- qaa penal
. Q.1a icle"Uflcar oa bena do lmobilludo a dat.anninar o uo da 
aua aqu~t~lo, o velar oricinel a oa poalftiorae acritlcl- .. 
culto, navallacOaa a balsaa parclala a alaa rafann'-1. 

I 1! Valor oriciael dobam f • lmporUnda- moeda-· 
clonai pala qual a aqllialçlo taaha alclo nclaVada na aacrJWra. 
~ do coatribalata. O. valorae am moeda av..,...&a _.. 
-verUdoa l tasa da cllllblo - vlpr na data ciO de-b-o .......... 

I ~ O laudo que aarvlr da bua ao ncl•vo de navallaçle 
de blu deve lduUflcar oa bana raavallacloa pala toata ..,. q• 
aa&IO wuharadoa a iadlcar 01 uoa da aaalaiçlo a daa IIIOdifl. 
_._ ao - cuoto oricinal. 

A"- IS. Sa o nciaU'o do Imobilizado aací utlafbar ao dilo 
poato ao arUp utarlor, o• !Nina baisadoa -lo coaalderadoa 

. - oa mala aa"- au coataa •= que ..Uvaram nclavadoe. 

Sub-.lo V 

Florae'-1 a Diraitol da aua Ezploraçlo 

Art.. 1•. l!:atlo aajaltoa • corraçlo moa.uria, aoa -
ciM&aLal: 

I - u Ooraetao qaa ... cia&laam ao co~ ·para. -
merdalizaciO, "!'IIIUIDO OQ loduaU'iallzaçiO; 

li - oa dlraUoa convamala da uploraçiO de fiOrwo 
tao,.com pruo de aaploraçiO auparior a doia aa.; · 

ID - u fJoru'-1 daatiaadaa l uploraçiO doa napao
tlvoa &atoo: 

IV - u llorntaa daaU,.adu l protaçiO do aolo a l 
prull"'açlo do melo amblanta. 

Pancnlo IIDico, Pan afeito de corraçiO IIIOIIItArla. coui
daa- .. valor oriclaal daa flona'-1 u lmporUnd&a ar.dva
-• aplléedaa, am cada pariodo,. aa elabo~ do projeto Weo 
11iQo, DO preparo de -· aa aqulalciO da MllliDtoa, ao plaa
lle. u pa · 1&;10, u .tpllada, u aclmloldraç .. da "'"*- • 
a.- • .._ abedan • COMerY~IO de -emm•oede .. ,IC'• 

~.lo li 

Procadlmantoa para a Corraçao 

Sub-tol 
Razio Aaslllar am BTN Fiscal 

A"- 11. Aa -- ju..ofdlcaa aujaltaa l ~bu~lo com 
bua ao lacno raal devarao maatar Livro Razio Aaziliar -
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ltrN Fiacal, ao cluíll aa coataa sujeÍtaa i COft'IIÇio JDO...cbia -
l'lo escrituradas adotanelo·n como uaidade de coata o valor elo 
BTN FIIICal. 

f ~ No periodo-bua em que for iaiclada a ~lo elo 
JtuJo AuiUar em BTN Fiscal, os saldos da abertan du _. 
tu Hl'lo decermlaados medleta a dlvislo do saldo da escritol
~lo ll'allaferielo do ba!IUlco ec.rior pelo valor do BTN Fiscal 
ao dia duM balllDCO. 

f r. A aacritanclo da moVÜJltlataclo du coataa deveri 
- falta em panldaa diliriu a os ~aaç.,...at.oe ao .Ra.d<J Aa
ailial' - BTN Fiscal poderio Hl' feito'l, am cada coata, pelo ta-
tal doe d"-lt.oe • cridit.oe do dia. · 

I r. A pesaoa jarldica que, da IICOrd" com o balllDCO de · 
eacanameaco elo lll&lmo periodo-baaa, po .. alr patrim6aio lfqaJ. 
do - valor iafariOI' ao aqaivaleata a sataeant.oe mil· BTN Fia· 
cala, fica dlepenaada da •crita~lo dllirla do Livro Rado Aa
ailial' em BTN Fiscal, ficaado obricada a .. tatat-la -ca par 
ocàallo do lnantamaa&o elo bUaac:o.a COft'lclr. 

Sub;~;,;ll 

Tren•r,.i~~ dP• L-n~"'!mrnt.l'c da Eacrit.uraelo 
p5ra .:o Razio Au1:.iiar am. 87N Fi#cal . . . ~ 

i'i1cal dos lançamento• da ••crit.uraçlo do ezercício da Cor,... 
cao. 01 valor•• recistradoa ••rao convertido• para nUmero de 
BTN' Fiscaie mediante sua divioló pelo valor do BTN Fiocal, 
obearvadas as secuincao normas: . . ~ : . · · · · 

·: - .., •• ; ... t.c •• ~~~~ ••• li'lu.idaç~s Ou transferfn· 
- ciâ1 de valara• oriundoa da periodo·base anterior terlo 

convertido• para número da BTN Fisi:aio pelo valo.r d011a1:· 
ai no dia do· baiiiiiCci do J)erfoáó-basa ancarior, quando 

nlo ho11ver obricatoriadade d~ con~lo previota no ut. li~;· 
bj DO clia em que' ocorrer qualquer WD dOI eveniOI pr .. 

vilcoa nasce inciso, quando ltouver obricaeoriedade da cor· 
reclci 11reviot. no ~; li~ i · ·- -· 

. li - a• tranofertncias.. no per lodo· baoe, intra con• 
tU ialeitaa' i· coneclo, oerlo convertida• pua nllmero de 
BTN Fioeaia pe!o vslor · d!isl.!ra no dia do balanco do 
perlodo ·b••• anterior:· · · · - · · 
---I li - oa valorea acrescido• b conta& .no uereiclo da 
co~lo ierlo ·convertidos para nllmero d~ BTN Filcala 
pelo va!OI' ducaa ao dia. elo ac:rHeimO; • 

IV - oa ajuacaa. balsa•. !lquldaçoe•·'ou uan.,.,..,_' 
cfea de valoru -.eldoa, no azerclelo àfr -to. ia 
contaa·de lnv•timanco, oerao dtduzldoa doa acmeimoa, 
na ordam cronol6clca' descaa, e conv•rtidoa para nllmero da 
BTN Fiacais pelo valor deecaa no dia •11' que ocomw 
qualquer um daase• ~ventos. 

V - nos Aiustes. baixas. liquidações ou transfer!n· 
ciaa de valores acrescidos. no ezercicio da car~lo. àl 
conta• do ativo diferido, oerlo daduzldoa dOo acruel..,oo, 
na ordem cronolóeica descaa. e convertido• pua númoro de 
BTN Fiscal• pelo valar descaa no dia am que ocorrer 
qualqun um da ... aventoa; . ~. 

VI - 01 ajuacaa, bals... llquidac6U ou tranaferta· 
cfea de .valoru --.:!doa, no azerclclo clã coneclo, ia 
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eontaa do patrim6nio liquido ..... ao deduzidos doa acmci· 
moa. na ordem cronolótlica dacas. o convortidoa para ali· 
moro do BTN Fiscais pelo valor doslal no dia em que oco,.. 
rv qualquer um d••- eventos: 

VIl - o valor do patrim6nio liquido do invaúmento 
om colipdo ou controlada tronaforido do periodo-buo an· 
larior ou reduç6a da10 valor. duranla o ezorclcio da..,,.. 
reçló, pelo recebimento do luc:roa ou dlvidondoa, oorao coa• 
vartidoa para nlimoro do BTN -Fiscais pelo valor desces ao 
dia om qUtl fo.., dioUibuid.,.: 

VIII - oa lucroe ou diviclondoa, recobldoa daranla o 
.periodo-buo, do particlpaçlo oociedria avaliada pelo •
to cle·aqulaiçló, na hlp61aao a que .. rafara o art.. ~ do 
n--Loi a! 2.0'71, do 20 do dozombro do 1183, -ao -
vertidos para nlimoro elo BTN Flacala pelo valor cloocaa ao 
dia do cllotribalçao. 

Sub•~Hlll 

Baiza do Bano do Atlvo Imobilizado 

Art. l7. Na baiza do bena do a&ivo lniobilizado e doo rn· 
pectivos enca,.os serto observada• h MCUintaa oormas: · 

I - o valor do bem baizado sorti do&erminado ,. .. 
clianca o IOIUillla procadimonto: · · 

ai aorlo icloneiflcadoo o valor orlcinal (art. 12. I 1!1 a a 
época da aquiaiçao da bem a aar baisado. inclusivo doa 
~::0:::!:::: :-:- :::t:: -: :-eavaliac:Ges ocorrida~ antes do 
inicio do perlodo-buo: 

III a valor da bem _, convertido para BTN Fiscal 
mediania sua diviala pelo valor doaca no dia da aquiaicla o 
do cada acrucimo ao cuato ou raavaliaçló, o o vaiO.. do 
bem am BTN Flacal aar6 reciatrado como b,ai~_no Ruao . 
Ausillar., BTN Fiscal: · 

c:1 a baiu na oaerituraçiÓ aartl feita P.lo valor· dolalõ 
minado mediallla a muleiplicaçló da valor da bem am BT.N 
Fiscal (alínea bl pelo valar desce ao dia em que a balsa fbr 
afatuado: · 

di .. tiver' havido, no asanlcio da c..~ .o; acriv' .... 
&o CUlto do bem baiudo, &SM acmcimo Hrll adicionado: . 

I - ao valor do baiu do que trata a. al!naa b, pelo 
10u valor om BTN Flac:al: 

2 - ao valor do baiu do que trata a alia a&· c, pala Ha 
valor om cruzadas navoa dacarminado mediania a multlpli• 
cacaa do aou valar aia BTN Fiscal (número 11 pelo valar 
duca na dia am qua a baiu for ofatuada: 

11 ~ a vaiar do dapraclaçló, amortizacao ou uaustao 
l!l~mi!lada ..a!'r"!SI'?Ildoftla ao bem baisada sor' · dacarminll-' 
<'~t medi•!lto. ., M!'Jintc pracadlm.,nta: 

ai com buo na taza a11ual da enc&rKO 1 na época da 
aquiaiçaa o doo acréscimos ao custo o ronaliac(oo do bom 
a aor baisada, aorll dolarminada a percontacom total do de
proc!acla, amartizaçla o osauoUo ali o balanço . do 
pariodo-b&H aacariar; · ' .· 

bl a parco11tapm do quo trata a alinoa a.â.riar Hr6 
aplicada aobro o valor da bem om BTN Fiacal Í>o balanço 
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elo perfado bue et.orior lit.om I. aU11ea bl. • o produw Mr6 
o valor doe lllcafl08 em BTN Fiocal, a nr ~elo 110 
Bulo Aaziliar em BTN Fiocal; 

cl M tlvar havido. 110 azerefcio da co~lo. dadaçlo 
ela qao&u da elapraci~lo. amortlzaçlo ou u:aaouo do liam 
haizado. 01 valono daoou quota• em BTN Fioeal -
acllj:lonadoo ao determinado 1101 tarmoo da allaea utarior, 

di o valor a nr baizado na .. eritu-lo oarj o produto 
doe eJICUIOII azpnoooa am BTN Flaeal Callnea b a C) palo -
valor do BTN Fiaeal ao clla em que a baiza for efeiaada • 

. . Suboaçto IV. 

Qaotu ela Daprac:i~lo. Amortlzaçlo • Ezauotlo. 

An. 11. Aa quo&u de dapraelaçlo, amortlza~lo a u:aa
a Mnlll rqiwadu na eocritura~lo como cuoto ou despua opao 
ncicmal Mrlo datarminadao com ba11 no Razio Auziliar em 
11TH Fioeal, ohMrYadao ao oquint.o• aormu: 

I - a qaot.o eual am BTN "'l~~<:e! o,;l'il <> produto da 
Yzll eaal da dapraeiaçlo ou ""'ortl•sçao, '"' cb pareallta
,._ da azauouo. oobn o valor <io i»m em BTN Fioeal 
·conatant.o elo Bulo Auziliar' am BTN Floeal: 

11 - a quot.o anual am BTN Fioeal oori NCJotrada na 
· i:<onia do •nnrao do.Ruto Auai:;.,.. •"' BTH Fioa.l, • a 

montanta da quot.o a ••r laneado na aocrit11 ac.., oert • 
....... ~.w ~; ..... • t::UI)-Y••••u Ga ·qucsw. em aTN 'F'.c.l 
p•:a !:u:ad~a novoe: · · 

ai pelo valor médio do BTN Fioeal em cada mto. 11 ,.. 
PaLrada em duodécimo• menaaia; · 

bl pelo valor médio do BTN Fiocal ·no ozorefcio da eor
iaclo. 11 rqiotrada por ocaoilo do·balanÇó da ariearnmn

. to do porfodo. 

i 1~ A quo&a eual em BTN Fi-l-11r' IJUttada pnpow
dc:;!::::~ :oo CAIO da porfodo-ba11 ·CI>m dur~lc Inferior a 
cloaa -· a da ·bem aeroocielo ao atlvo, ou dala ba~Qelo. aa 
cano elo parlocloob.... · 

i r No CAIO ela acrisclmo ao cuoto do bana u:lltallt.oo 110 
laldo elo paofcdo b ... a da baao aereecidoo ao atlvo daruta o 
paolodo liaM, a coavarolo da quota om B'Mõ Fioeal para -
doa HYOI ... feit-o - ~rmoe da ·alfa .. a do itaiá IJ 00!1 palo 
nJcw IIMdlo elo BTN Flocal no parlado· êompraoaclldo ntn. o clla 
elo ..:r"'dmo a o clla elo balanço oblo!<> 'da corraçlo. 

Su~lov 
Corraçlc DO Balanço 

A"- 11. Por oeullo elo lavewma11to do baluco, oa 
aaldoa corrilldoe du contai da aoeritur~lo !'Omardal Hrlo c» 
.....mwloa madleta a !»avarolo oara c:nozadoa DOYOI doa 
aaldoa do Rulo AuzlUar em BTN Flaeal, com ba11 ao valor elo 
BTN Flaeal no dia elo balanço a corrip. 

l'ancnfo·IIDico. O. oaldoa du coatao da aocri~lo
rio ajuotadoo aoo oaldoa corricldoa, datanabladoa noo wrmoa 
dao:a artlco. modianta lancam•atGo au pr6prial coataa, euja 
c.:::;;;Ap.utida .•ar' debitada ou cnclltada l conta da OIH trat-o o 
liam li elo art. 4!, azeato a corneio da conta do capital lata-
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~. qae _. cncll&.da l COIIl&a •pedal de ~• de
pl&aL 

s.ç..,ru 
Trlln:t•ceo elo 8alclo CNdor ela Coa&a de ear-eo M-*1& .,_..,, 

Trib~lo aa Jla•ll•o;lo 

.AJt. •• 0 IÜcle cnclor ela coa&a dé -lo C'"J\IIria de 
:gae - o l&aiD II elo an. e _. compa&ado aa dau ••oclo 
ôile J-. ....... - o coalribala&a un opçlo pua 4Jferlr, -
ahtnbda elo cll8poe\o - Soe..,, a lrib~ elo 1-
!aftedoúrlo ... realbaelo. -

Subeet,;ioi1 

Lucro Jaflaclonllrio 
. . 

An. U. Coaaldua·• lacrO lllflaclonúie, - cada perSa da 
N.., o aaldo cndor ela coa&a de coru;eo m011atúla aJvrt da 
pela dlalaaiclo dai •ariocO.. IIIOill\úfu • da nai&al a ..... 
- fúwu:ainl compoa&adq,110 J~~cro llqllido ele perlada beM. 

t 1!' · O aJu&a Mr6 proc8dido medlu&e -.declaçlo. do aalcle 
cnclor ela COIIl&a de cornç.., IDOftdbla. de velar conwpaadoa&a 
A dlf-~ :ooal\iva ... era a aoaa du das_.. flllucelru -
Ú vario;Oea IDODrtiriU -IÍYU I D DOIDD da ncel\U flaaa
ceinl com •• variacO.. mo11e&úíu 1&lvu. 

1 r. Lucro lllfladonúlo ac:umulacle • a IOIDD ele lacró 
lnllilelollúlo do pariodoobua com o aaldo de lucro lllfladoa*fo 
a t,riba&artruafarido do parfoclo-bua 111tarior . 
. : I· :r.. :O lacro lnflaelonúlo a lriba&ar ..n ~-- -
eont.~ upadal elo Livro de Apunceo do Lucro Jlaal, a o ulcle 
tranafarido do parfodo.bua ut.arior 11ft corricfdo IIIODdaria
-~~. - bua aa vario;lo do valor do 8TH Fbeal aacn o 
dia do baluco da aac:arruneta do pariodo-bua 111~or a o dia 
do b•••- do aurdclo ela conac&o. 

SubiDC.., 111. 
• L~ laftadoa*lo ftqUrecle· • 

1ut. &. Em Cada · perfaola N.. coulderazo.-6 ,;..•h•d• 
. -'o8. ele locro lllllacioallrio aeamalado. IIIDPNCIODai 110 Y.S.,. 
;..Iludo lio IÚaDIO período, doa bana a dlnltoa do Ul•o njá-
\oa l -10 IDOilaUria. . 

I 1~ O lacro lnflaelollúlo raalizado 110 per lo da Mr6 
eaJevlado da uordo COID U -~~~- IIOI'IIIU: 

ai Mr6 ddanlllaada a niaclo parealltaal antre o ,.._ 
doa bana a dlnl\oa do a&lvo aujal\oa l corr.;lo mo-*111. 

.. nelf••doa ao. periodo baH. e a IOID& c1M MCQiata yaJGr..: 
t· .;.. I IDidia do yaJor coat.lbU do a&iYO parJDIIIDD&I 110 

IDftlo a ao fliD do parfodo-bua: 

Z - a mldla do oaldo du demais con\U do a&lvo aa
jaí\U l corro;lo monatúla fm. 4~, lllt!ao I, allllau b, e, ti 
ai) 110 húelo a 110 fim do parfodo-bua; 

bl o valor doo beM a dlralto. do l&lvo aujal\oa l co~ 
elo moaaWia realizado 110 parfodo-bua "''a ooma doa 
i..,.U.&eo valo-: 
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1 - amo COilUbO doe im6Yeia aiatea- DO enoqae 
no illlclo do periodo-b ... • baisaclo. ao cano deete; 

:t - valor conUbU. corricfdo --nam.ate aU a da
te da balza. doa demaia beu a ~ do atlvo aQjei- l 
cornçlo monetúla balz•do. ao cano do parioda bue; 

I - quota de de~. •mcrt'MC'Io • aa'U&Ao 
compatadu como cullto ou du- _...:ional do perfodo.. 
bur, 

- · 4 - lucroe ou dividendo., nwbldoe DO pariodo-bue, 
da qaalaqaar partidpaclla aodeUriu Nlfa&radaa camo ln· 
vutlmanto; 

cl o mon&ante do lacnl lnftulo ilrio rulbado DO 
perfodoobaae -' ~ado ....U..te a opl'c-clo da 
percen&apm de que trate a alln• a ....,.. o lacro lnflado
nllrio acumulado (ut. :tl t 1:1. 

t r. O conUibuJnta qae .-r pelo cll&rimallto da &ribata
~ do lacro IIIRaclcmllrio 111to naliaado dneri compaw u doo 
-luçlo do lacnl rui o mon&aate do Incro lnoacioúrio- natt-· 
aedo 1t 1!1 011 o Yalor d&Sannilwlo de -*' com o dia-to DO 
.n. aa .... zd'Dir do lacro lfqaldo do ll&(la&la baae o --te do 
lacro inRadonllrio do pu:Wdo-baae (art..' :tl). 

Alt. 18. A .,.._ furfdlca deveú conalcluu• ....iludo. -
cada pe.riocio-b-. no .minimo Cinco por cen&O do aucro anflac;o. 
lillrio .acumulado. quando o valor aaalm determinado ruul&ar 
oaperiilr ao apurado da acordo com o t I! do artlp anterior. · 

Partarafo · lllllco. . & (acultado ao contribuinte conaideiar 
realizado valor da lucro inOacionllrio auperior ao determinado 
ziã forma dnte artiao ou do f l! do a1t. 22. 

Án. 24. · O aaldo. ~ lucro inOaciOilllriO acumulado. dapola 
de deduzida a parte computada na de&arminaçlo do lucro real. 
amA uanaferido para o perfodo.bue oecuinte. 

Ai( 11. Noa ca- de lncorpo~lo. faalo 011 dalo total. a 
....- faridlca lncorponda. faaloaada ou dndlda devml ·conat
derai iàtecralmante nal'aado o lucro inftadonllrio KOmulldo. 

.• . ' . .. . . 

Na c1a1o pardu. a rHnzaclo oen proporcional l parcela do a&lo 
,. aQjei&o l colftélo .-netllria que. tlvar a ido vartida. , 

A1L lf. · Quando· a -- joridlca claisar de apnoenw 
....._ .. de randlman- - b ... DO lucro rui, o lucro lafla. 
cloaWio .-ulldo .n &ribotedo, ln&acrallll&ftta, ao azardclo 
fln-uo - qoa -nw a al~lo do nlima de &ribu&açlo. 

:"' ~· ·~loiV 

Dla~Garala 

. AiC. 17. Á .,.. ... la;,Mumetô~ralavaate alafluaalll
ooclaidade collPda oa CODtrolada deva - pracadida da cornçlo 
...urta a aval'~lo ·pelo valor de pa&rtmaalo liquido, -
buli ·- balailço patrimonial ou balan- da variflc-clo da 
eolicada ou controlada. levante do na data da allenaç lo ou li qui· 
daçlo OU af.6 lf.inta dia&, DO IDUimO, lftlll& daaaa data. 

Alt. 21. Oa valorea que davam oer computado& na dewr
lllliaeçlo do lucro na1 da parfocloob ... futura. raaiauadoa no LI· 
vro de Aporaçlo do Lucro Real, aarlo corrlaidoa -n•&arfa· 
maate aU o balanço do parlodo-baae - que .-..ar a rnpoJCti· 
va adlçlo. ezdualo ou compeno~lo. 
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S-elo V 

Disposiçi!es Finais • Transitórias oobra Correçlo Mon.Wia 

. Art. 29. A correçio monat.ária da que trata esta Lei oerl 
afawada a partir do balanço l.vantado om 31 da daqmbro de 
1958. 

Art. 30. Para efeito da converolo em número da. BTN. oa 
aaldoa dai conta• sujeita• à carreç&o moneUria. esiatentell em 

.31 de janeiro de 1989, oorlo stualizadoa monetariamente to....,.. 
ãio-Í4 por b ... o valor da OTN de NCzt 6,92 • 
.t -1 1!'. • O. oaldoa du coat.ao ou)oitaa à correçao mone&úla, 
awall.zados 111 forma deste artiiO, oulo coavertidoo ..., alimero 
de BTN madleto a oua divido polo valor do BTN de NCII 
1,00 •. 

f r O. vdoroo acraocidoo lo contas oujeitao t ~lo 
IDOilet6ria, a partir de 1~ da fnuairo a~ 30 de junho da llat, 
serto caftvertidoe ltn numero ae Dll• mh•••·.,. • .... un&IMÍu 
polo valor do BTN Yl,;en .. 1 o ,., ... lo .e. · .._ ·"' · · 

Art. 31. S.rl admitida a conaçt;, n.on~t& ia· >~ide noe 
balanc01 que HrYiram de baoa para incorporaçac., fualo ou d··. 
alo afatuada entra o dia 31 da dezembro de lW a a dato cl4i 
pubUcaclo duta Lei, daode que efatuada ·com base na varlaclo 
do IPC.· 

t 1~ Noo casos em que nlo tenha oido efatuade a correclo 
monet.ária da que trata esta aniao. davarlo ser obnrvedóa oe 
M&Qinte. procedimen.to•, n.o pr~eli'O oa~anço ãe eniQiue•,..alW 
da poriodo·bua oubseqOantol incorporaçlo, fualo ou ciole: 
· · ai a oocladade rooult.anto de fualo. ou a que tenha lao 

corporado outra, afaluarl a corraçlo monat.ária doada· ct 
último baleco da oncarramanto de porfodo-bue da ,_. 
dade fuolozrade ou incorporada. anterior t · fuoao· ou· iacol-
poraç&o: . . 

bl a lileladada ruult.anto de dolo ou a qla tenha áb. 
oarviclo parcala da patrim6alo de ~ada cladlda ef._, 
ri a -lo IIIICIIIeUria doada o último baleço' da eacafta. 
meato da pariodo-bue da dndlda, etorior • dolo: . . ' ..• r aliiciacblda ciudida. afe&uail • ~10 iiloneilria. 
aobno a parcala romu-nta do pacrim6itlo;· élada ·o ·jJ&I. 
iDo balaço da acarrameto cr. parfildo.hua IÍitaicil' t ci-
do. . 

f ~ A parcela dio patrlmaalo llquf6o ciae _ _,_ • 
roault.ado apurado u ID-10. ruolo ou dolo -to ..t 
confclda moaat.ariamaata a partir da dato do ballllCO qae - . 
via de bua • qaalq- IIID claaMe evaatoo. 
· Are. 31,. O. baila o valoroa nclatradoa em coataa da odYO -p;,....,.,.., .. • pa&riJDaalo llc;õU~. baizado~ '"~:·e ~l do · d
ono do Uüa • a dato da iNbUcr.ç:G :!oaQ !.d. ,.,darlo _, ' -
çiO da poo- farldlca. confcldoo IIIOIIáariameato aW o lllk da 
balsa. 

f 1!" A correçlo moaatlrio de que trata nto artlp ' obrio 
pt6ria 1101 cuoo 0111 qua a baixa tollho sido ofatuada 0111 viro 
wda .da traaofadada. a qualquer Ululo, doo bana • vai- para 
o patrfm6111o.da pcuoa fuzídica collpda, coatroladora n _. 
trolada, aob o IDHIDO coatrola ou uiOCI .. du por qualqllal' '-
IDL . 

Novembro de 1995 



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

t r A ~lo llllODeUria de qiM tnta- anlp -
w.da. &omaado-M por ban o valor do BTN vfpata DO ... 4a 
balsa. 

CAPlTOLO III 
-N- _,,. 7W,._.., da,..._. Jaritlleu 

_..., 
l~dellaada 

Ano as. A baM de-dlcalo do lm_.., de nada da ....
- jaridJcu _. coa...nida em BTN FIRa), mediante a~ 
do do valor elo lacro rui. pnalllllklo og arllllrado, põt va&ir 
do BTN Flacal ao dia de aac:arr-&o do peda da b&M de -
apanciO. 

PaNcralo daJco. Noa - de ~ fulo • do 
aiO. o liMe de dlclalo do lmruso de IWDda _. CODverllda-
8TH Fleal. mad••- o diYialo do vab do lacN rui. ... 
,.._ do BTN FIKal u data elo ... ,.neo qae .ma- de ._ l 
opançlo do nlwldo lacro. 

AI'L se. :O valor do lmPM&o "'" eapraeo em 8TN F~ · 
calculado medfaftt. ~ "''"'''Pli<t~en dt !>••• do •"calo. coDvH\1~ . . .,-... -·- ' . .. . . . . .. . . 
.... .. ül _ ............. _ --- _ ............... -- -··-- -··-·· .... •• .............. ~' 
aplicável. · 

Art. 35. O impoato de ~ncia 'r•a parsors j'Jrf,~lcaa~.calCá~: 
lado uaundo o diapoato no artico ~nt.eri<..r .... er~ ~ em pu
c:alaa menaai• aob a for.na de ant.cipeç61a. duOdécimo• oO ·~~ 
tu. . . 

Parãcrafo llnlco. Ao parcelas a que •• refere este arti&o ·.e. 
rao ddermlnadu a recolhidao aeKUndo o dlopoo&o noo uta. r. a 
7! do Decreto-Lei a! 1.364, de 24 de acosto de 1911'7 a no ~ · 
1Ai ll! 2.421, de 1 cie ADnl ae !VOO, IIU&DelKIIDGG-H Que U Nl_. , 
rtadu falta& a OTN. aaua lepolaç&o. ficam aubSiiluldao ·rara 
BTN Flacal. 

AI'L 31. A ban de cálcalo. o valor do lmpoo&o a o de ·c..sa ' 
aat.eclr-çlo. daocUclmo oa quota eerlo eapre•- em 8TN FI• 
cal a" o _.da euo decimal, quando reoaltllrem fradonúltie, 
abudoo•oclo-M aa demala. . . . ' 

t 1! O valor de C!lda ant.ld-lo, duocUclmo ou qao&a ...,. · 
llart iafarlor a dnqO...ta BTN Flacal a o lmpoaso ele valor iafa. 
ri« a cem BTN Fiacal Mr6 p- ele ama IMI vu. ati o dhlmo 
dia oilll elo ..,.. Iludo pua a a.,.....ntiiÇio da daclaraçlo dtl 
NBcllmeD&oa. . . . 

t r. & facultado l pauoa jaridlca &~~tlldpar. lolal oa paro 
da•=eate. o pqa_.,&o doa daocWclmoe ou das ~. claada 
qao o pqar • oala fel&o a partir do dia oepiatll ao elo __.. 
"ma&o do. .rlod&bue. 

An. Ir • 0 vab em cnu&doa DOVOI elo IJDpoo&o a de cada 
ootlldoaclo, duocUcimo oa quota será determinado .....U...tll a 
mahlrllcaelo de Ma valor. es:preeoo em BTN Fiecal. pelo valor 
delta ,.. dai& do pacunento. 

AI'L 38. AI d-.luço.o do impo•to devido, de acordo com a 
dedoroçlo. relativu a iDceB&ivoa flacaio e u dea&inaclae o apli• 
~- •padfleu, tar&O CODVertir'.aa em UUUdOI DOVOI, COID 
bua 110 valor do BTN Flacal da dai& do aea afetivo reco~ 
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te. - coaformidada com u normu refarmta ao p........,to do 
IIDpoRcl: 

I - du pereelu relatlvu a aJltacipaçO.., duocWcl
- oa qualquer outra forma da pqame11to lllltacipado. 
afecuado pala - jurfdfca; 

11 - do ...... do --to davido, determiDado -
baM 110 n!w do BTN 110 ..... fiudo para a •-tacla 
da ~la de Nlldlm ... toa ou no""" da e11"- uc.d
pacla. 

.v&. ». A pardr do nerdclo f!naJlcalrll de ltto, o adido< 
'ial di qua &tala o D"- 21 da Lai 11! 7.4&0, de 23 de duambro de 
0.. blddit6 aobn a parc.1a do lucro real CMI arbhndo qua a• 
_._ aCUto a CÚlqGall&a mil BTN l'iacal. u HCUilltM aUq
IM: 

I - dam - caato aobn • pereela do lucro real .. 
arbftndo que acader a caato e clllqtl.,ta mil BTN Fiacal. 
•" lrUIIl&óa mil BTN Fiacal; 
· 11 - du - Clllllto aobta a pucela do luao real .. u-
llitndo qaa aaetd• a &rnn1.M mil BTN Flaal. 

I ~ A ~ de que trata o iaciao I daata ut1co -' do 
doa- CIIID&o a a de que &tala o iaciao II ..t da qullua-
to. para oe baacoe comerciaaa, ban.eoa ele Jnvutímentoe. baacoe 
de --...volvimellw, cala.d .co.16r.nc..t, >OC ed. da• cb cridit,o, 
flaallcfameato e lavn•imen&<•. toci•daJa de "NGito lmobillirlo, 
a«<adaclaa carntoru, dlttribaidoraa de tlt.aloe e val- -
bi1Wrioa e _ _.. da ana11damento mercaatll. 

1 r O valor do adlci-al previ- 11nta ut1co ..t re
colhido iatacra)lDeata como recalta da Unilo. nlo MDdo _.. 
&ldu qualaqaer deducoa. 

I r. n.. 11 ... 1e... .S. '!"" trata Kt.t aPll!ft - ...,faddoa 
JI'OPOid.onalmallta. quudo o 111lmero de m- do periodo-bua 
for illfari• a cloaa. 

Art. 41t. A coatrepàrtida da ruvallaclo da bca. -ta 
podart nr n'~~uda para --•ar pnjaízot flacala, quulo 
aeana a afe&iva naliuclo do bem qua tlvar aldo ob,leto da n11-
nliacl0. . 

Art. a. O. Omita da ncalta bruta pnvlatoa para &ributà* pelo laao preaWIIido ILai n! 1.4111, '""- 1!1 a para '-ia 
4M mi m-IJAI n! 7.2111, '""- r1 pastam a ta a-. 
- BTN, - --~~- mil BTN a -ata mil BTN, -pac&lo ·-·· Puqnfo dalco. o. Omita da ncaita bruta - caJcaJa. 
doa .......... - bua U ncaltat m.,,.ta, dfvidldu peloa 
Yalona do BTN vipnta'- rupactivoa -· 

~*'" 
Coa&ribulclo Social 

.Art. 41. A coa&ribu~lo aodal da que trata, IAi a! 7 .... 
do U de -.mbro da 1181, nri co11vartlda em B1 N Fitai, -
diante a dfvialo da Mil valor am cruza<iot novos IIDIO valor do 
BTN Flacalno d!~ dn encerramento do periodo·bate d• tua &IIII· 
nc~. 

l 1! CVetadol. 
I :&! N.,hama parcela da contribuiçlo tocial. eacato paro 

cala W.ica, eeri i11farior ao valor da ciaqCienta BTN Fitc:al. 
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I 3! O valor am cruzado• novo• do cade parCala de -ario 
lnúçlo ~ai arA determinado mediante a multlpll_.., de -
valor, up- am BTN Fiocal, pelo valor do BTN Plaal. M 
dlado......,....to. 

1 t! O valor da .......,a do raavalleçlo, balaado ~ e 
panod,..baa, cuJa contrapartida nlo tenha oldo compatecla M 
-altado do uarclclo. davari ar aclldonado ao lucro llq1lkle 

.. _.pena ~lo de b ... _ da cüculo de conUibuiclo aodaL 

S.Çiolll 

Impoo&o aobn o Lucro Llquldo 

Art. 43. O lmpoeto da renda aa fónra a qga aa NleN ó a& 
a ela Laia! 7.71S, da J2 da dezembro da lMI, ari -..nwo 
- BTN Filcal, pelo valor daate no dia do en~to do 
ll&lfodo baa a davari ar - atA o lllümo clla 1Wl do ..
... aabeeqllaate ao do enc;erramento do pariodo-baaa. 

PartJrafo llalco. O valor am cruzadoa IIOYOI do lmJIO!!!I 
&&ri~ madlaate a multlplica~lo da aa valor, ÚPI
ao am BTN Flacal pela valor do BTN Fiacal DO dia do -
t.o. . . 

~.,,v 

Dêdu..;l• d. A .o~a::za.,:lc. M . .:ne . .jri. 

A~ 44. A atualiZaçlo m'onetjria de• duod6cimos· ou quo
teo do lmpoato da Renda. du preotacea da coftUibuiclo oocial 
P11o lmpooto de Rendo na Fonte oobra o lucro liquido aomante 
poclen oar dadu&ida no daterminaclo do lucro reli H o daocWci· 
1110. a qgot.a. a prHt.açiO ou o impo1to na fonte for pqo aW a 
dete elo V&llcimanto. · 

CAPITULO IV . 

. Normu oobrw • Tribut"'lo. d .. Peoa011 Fioicu · 

Art. ..i A s)Útlr da 1! da julho da 1189, O. cllopoatlvoe a 
aCair aaumaradoo da Lei n! 7. 713, de 2% do dezembro. da lMI, 
paaoam a vipru com • oacuinte radaclo: 

. . ' . ·r ::... o. lnciàoa xv e xvm ciO-ui. e: 
, •XV - oe ralldimontoo proveniente• da apo~&~~tedorlll 
. • !*ldo. Uanofertnda para a riHrva l'llllllllar&cla 011 -
·fonia,· pqoa pila Providtncla Socill da T.lnilo. doo &te
doa. do Dilt:rito. Fodanl • doo Municlpioo; atA o valor aqaJ. 
valànte a -D- a cinqOaata BTN, a partir elo ..... am 
qae o conUibulnte complec.ar Hlllftta a cin<» .- de 
lclada, um projalzo da doduclo da porcala illllte provida 
DO art. 26 dute Lei; 

XVIII - a corneio mona&Arla do inve.tl111111-. 
calculada aoo maomo• ladicaa aprovado• para 01 86Daa do 
Toaoaro Nacional - BTN, a dasdo que HU pqamaato 011 
criclito ocorr1:. em intervalo• nlo inieriore1 a trinta cliu:• 

II - w. ~ •• ~iac. I: .r c. i i~ do art. 1.•: 

.n·- a quantia equivalente a trinto BTV por dopea• 
dente. no m••· até o limite de cinco depend~~taa: 

f 7! No caeo do pará&rafo onterior. a. fonte pqadora 
podorA fizu um prazo Pllll'• a el.trl&o do comprovante oa 
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da IDclicaçlo, com vistae a ser lfetuada a deduçlo ao p,._ 
prio mie: apóe nH prazo, a deduçlo pocleri Hr feita ao 
mie HCUiDta, pelo valor corrisido monetariamata com 
bue na variaçlo do BTN ocorrida entre o mie elo ~ 
llllllto e o mil da deduçlo.• 

III - O eapuc do ut. 17 • eeue ff 1~ e 4~: 
•An. 17. O valor de aqufeiçlo de cada bem ou direi· 

to, ezp-10 em cruzado• novoe, aparado de acordó - o 
~ utarior, dever' ••r corricielo mo...tariam-. da 
~ta forma: 

ai ut.IUUJtdo-M a variaçlo da OTN, da data elo pqa
llllllto ati Julllro de 19St; 

bl 11t.llizando-H a variaçlo do BTN, a partir de fev~ 
rlllro de 1189. 

f 1.! Na falta de documento que comprove a data elo 
-ento. no cuo de bena e dlreit.oa adquiricloe ati 11 de 
dezambro de l!IA, a converslo pocjed •• feita pelo valor 
da OTN no mia de dezembro do uo ..., qDe - tfvw 
CODataclo pela primeira vez na d~lo de beu • 

• e No caeo de aquleiçlo com --to parcelado, 
a corneio monetáfia •eri efetivada em relaç&o a cada par
cela.• 

IV - volt 2!. 3~. 4~. &~. 8! • S! do art. :.4: 
•I 2! A. diferença de lmpooto apurada -ne.,•••m•llte 

aâri: CODVen.ida em númert. de BTN mediante aua divialo 
~lo v&!or do BTN vi1ente no mae a que correepondar a di·· . . . . . 
• ennça.· 

1 r Reeultando fraçlo na apuraçlo do númr.-t~ da 
BTN. conaiderar·se·lo ar duu primeira• caeae decimala, 
daeprezando-aa aa outru. 

f 4! A aoma dae diferençu, em BTN, apul'adco '"" 
cada .. UJ!l doe m•••• do ano, eorr11ponderi ao impooto a pa· .... 

I 6! O 1m poeto a pa1ar poder' ear recolhido ca ati· 
•III quotu icuaia. menaaia • 1ueeaaivaa. obHrvado o .... 
p;,~., .. 

. -1 :.:.!thuma quota eeri inferior a trinta e ciDco BTN a 
..: U..~· ••. J de valor inferior a ••tenta BTN eari p- de 
~:ma LJ -·~; 

l:l , ;,':'lain quota ou quota liDica ••r' pqa no m .. 
<h .. !:::l .:.. :. " lubseqCenta ao da percepçlo doa rendlmu· 

el u quotae venceria no último dia útil da cada mie; 
d) ftea facultado ao coatribuiDta antaeipar &otal oa 

parcialmenta, o. pqamento do impoato ou du quotu. 

f 8! O número de BTN da que trata esta utilo Mri 
NCOavertido em moeda nacional pelo valor do BTN no mie 
ele pqameato do imposto O!l quota. 

! 8! O v•l!'r ~'1!11 •l"i1""•ç0f!s. eantribuje6es e doac:O.I 
de que trata o par,crafo anterior ser' convertido em nú.m• 
ro da BTN pelo valor de•te• no mil em que 01 deHm· 
bol1oa forem efetuados.• 
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v- o ar\, 25: 
•AR. 211. O Imposto aer' calculado obiii'Yedo . o ... 

111illw: 
I - 11 o rendimento men111l for de ati 1.400 BTN, ..n 

dedulda uma parcela correspoadoac.t a 420 BTN e eobra o 
ealdo remaneacaac.t blcidir' a allqao&a de 10.,.: 

II - 11 o rendimento menaal for superior a 1.400 
BTN. _, deduzida uma parcela correopoadeac.t a l.D 
BTN e sobre o aaldo rema•"neenw lacldiri a allquo&a de .... 

Par...,.afo daico. O valor do BTN a - coulderedo 
pua afeito dos blcisos I e II ' o vlpac.t DO m .. - qae 01 
nadlmentoa forem percebidos.• 

VI - O f 2! do IR. 211: 
•f 2! As pessoal flalcas ou jurfdicaa ql!e dalurem de 

foraecar aoa beneficiárioa. dentro do pruo, ou fon~acerem 
- laazaddlo, o documento a qiii'M refare ll&a ardao. fi· 
cu10 eujelt.u ao pe~ramento de multa de triaw o daco 
BTN por documanto.• 

\i'Jl - A allD .. c do f 1~ do IR. 311: 
-c) esclualo do valor.· corriaido monetariamente. du 

provia6el adicionada•. Da forma da alíu~ •· q1111 &en.hala 
aido ba;:Eadaa no cu.rao do perfodo·baae. uti.UZ&Ddo-H a va• 
ri~lo c..o BTN Fiacal.• 

VIII - O Ir\. 46 e seu 1 1~: 
•Art. 46. O contribuinte ~ fiai· a .ut p. lli.·tr 

ma i .. de uma conta de caderneta de poupa:n,;a, .nc • .aa .. ,. Jo 
tipo pecUlio. fica obri&ado ao recolhimento menaal a.o tln-' 

posto, • allquota de vint.e e cinco por cento. quando a somo 
doa rendimento• reai1 de todas •• cademetaa ult.rapaaau o 
valor correspondente a quatrocentoa e vinte BTN Vicente 
para o m~s. 

I 1! !'ode!".t: !l~r A-dn .. 1A• dft tnt111l No•,..hi"" • "•f'C"Itfa 
doa rendimentos reais correapondente ao valor de qua~ 
centoa e vinte BTN vi~renc.t para o m6s.• 

IX - O ar\. 113: 
•Art. 113. Oe juro• e aa multas aerlo calculados sobra 

o Imposto 011 quota, obaervado o ae111inte: 
a) quedo ezprssso em BTN aerao conve~dos em cra

udoa 110VOI pelo valor do BTN no m'" do pqamento: 
ft) quedo ezpresso em BTN Fiscal, aerlo coavonldOI 

em c:naudos novos pelo valor do BTN Fiscal ao dlo do poo 
pmnto.• 

AR. 48. A J)&rtlr de 1~ do julho de 1tat, o Plrilrafo olalco 
e art. ao de Lei ~~~ 7. 7311, da t de março de ltat, paaaar' a vlao
nr com a 11111ill&a al&araçlo: 

Parqrato d11lco. Quando o d&ular da co11w for peaoOI 
ffalca. o Imposto de renda aa fo11w blcldlri sobra o Yaloe 
doa juroa c:reditadoa ou pqoa que ezceder ao limita .......U 
de 420 BTN.• 

CAPlTULOV 

Normu sol>re a Tâb.,;;aç•o de AIJ]i~açtJea 7U.IIólUi.·u 
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Art. 47. O rwlldimanto ·real produzido por quu.quer apU· 
-- fillUiceiru de nade fl:u, aufaridaa por qualquer bellefl. 

~ dúio, lnduaiva peaaoa juridlca IHn&a. fica auleito l illcldlacla 
do Impoato ele Renda ll& Foac. u HCUÍilc.a alfqu- de -.lo· 
com a ooncllçlo do beaafldélo a o pruo da o-lo: 

I - beaafldúlo ldaatíflcado: 
•I :16,., q11udo o pruo de o-lo for lafvfilr a tzt.. 

&ad~: 
III 30,., q110do o pruo da o-lo for 1cua1 os au.,.. 

rlot 11 Cria&& dlu a illferior a --&a dlu: 
c:J .,.. qllUido o - êla o-lo for lcual ... - ... 

rlor. -&a dlu; 
n - lleJieflcürio a1o ldaatlflcado: 
•I 10,., qllUido o pruo da -lo for la,__ a trillo 

&a dlu; 
III ..,,._, q110do o pruo da operaçlo for !pai " ...,.. 

rlor. tria&a dlu • laferior • -&a dlu; 
c:t 11,., quudo o pruo da o-lo for 1cua1 n ...,.. 

rlor a -•ata dlu. 

t 1! O dlapoeto - artico aplica·•· &amlMal, u -ce- ele fill&ad...,..to raaliudu - bolau de walorwa, ele ..r. 
cadorfaa. de tu- a uacmalhadaa. 

1 I! O beaaflcUrio ..n conalderaclo ldaatlflcado q1l&lldo a _ ... , 
ai -• u coadiç- do ut. 1!, I • n da Lei la! 

7.711, de 1t de abril de 11D, qaalqaar qaa •Ja o b r "d'" 
rio do readtrnento; oa 

·a, U:Yel" por OOJIKO g,uao ou apascaç., an..r.,••••••••i, 
com ideatífl-lo daa pare... a .. vo:vH:u • ,· .... . .. ·;e , r• ., 
pc. M ,._H da coaformldade com o C:ia1 .,.,_. o •. o "*
r.. 11, da Lei 11! 7. 7111. 

Art.. 411. Aa dfapoalçOU do anlp alllerlor alo abrallpm: ' 
J - u apU-ou - fundoa da cuno pruo, que -

rio Crill11&adu u HCUÍille& alfqao&u. laddanle& aobra oa 
v~ bratoa apropriado& dlarlameac. - quodatu: 

•t doia e melo po:o ~!"!. ~~~"!' • ~n • ..a. ,_ """'"'.._. 
caldo adaalnm&llle 11M ql:óiiu .,_lnatívaa alo ........ 
vela: 

ltl ~ por caato. aoa d-al• c:a-; . 
D - u -- fillucalru laicladaa a &llcerndu 

ao -· cUa. Criba&adea u -lacea alfqu-. apllct
Y&ia aobrw o r&Ddlmellto bruto: 

ai q-&a por callto, qaudo o ball&fidúlo aa ldutf. 
ficar. 

ltl ~ por C&Dto, qaaado o b&lleftdúlo aao • 
ldaatlflcu; . 

m -. Oa. rndlmeatoa eradl&adoa 011 .,.... aobn 
aaJdoe de da~ltoa Dl&lltídoa - c:aclerMtu da JIOIIJIUIÇ&, 
Criba&adoe de coaformldada com u dfapoalcOU do ut. 10 
da 1.aJ 11! 7.731. 

Partcrafo único. Na aituaçlo da qua trata o inciao 11, ... 
rao adicionado• ao valor da ces1Ao ou liquidaçlo. para compor 
a baH da dlculo du Imposto da Renda na Fone., oa randlmell· 
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los periódicos recebidos pelo cadente, liquido• da impoalo, 
· atu&lizados monotariamonte da data do credito ou pqamonlo 
ati a data da cesslo cu !iquitiat::lo. 

· Art. 49. Para fino da lolislaçlo do 1mpo1.., do ~tenda, 
conaidera·ae operaçto de cun.o prazo a aplicaçlo de renda fiza 
de prazo inferior a trinta diaa. contado da data da aquiaiçlo do 
titulo ou ra&lizaçlo da aplicaçlo atá a data da caosao ou Jiqui· 
daç&o. ' 

Art. &O. Con.aidera~ae rendimento real. para fina de impoa• 
lo da ronda na fonte. o valor corraapond~nte I diferença pooi\1· 
v.. entro o valor da cosolo, liquidaçlo ou ra11ate do titulo ou . 

aplicaç&o o o valor do aq11i1içlo corrilido monetarialnante da 
da&a do inicio até a date da cualo, liqoaidaçlo ou raqate. . 

Parqnfo linico. Na dotennlnaçlo do randiiiiOillo raaJ -
rio adicionado• ao valor do cooaao 011 liquidaçlo oo randlmon· 
tos periódico• • quaiaquar outroa randlmontos, pqoa ou cradl· 
&adoo ao cadente o nao aub11111tidoa I IDcidlncia do lmpoalo do 

. IIPda na fonte, corrilidoo monat.ariamo11te na data do pqamea· 
lo ou cridilo atá a data da caodo 011 liquidaçao. 

Art. &1. O lmpoalo da lle11da retido na font.a oobra aplica· 
coa financeira• de renda fiu ••r' con~iderado:" 

I - antacipaçao do devido na daclaraçao. quando o 
bonaficilirio for peuoa juridlca tributada com boa no ln· 
cr!) real; 

11 - raduçao do devido na daclaraçao anual do aJuste 
(Lei n! 1. 713, art. 241. podando o coDtribuinta peoaoa fiaica 
op&ar por conaidor'·lo como devido ozcluaivamanta na 
fonte; 

III - devido azduaivamanta Da fo11ta DOO clamai• ca--· Parqrafo lillico. O lmpoato do Renda retido na loDta -
bra randlmantos dacorrantaa da oporaç- liDaDcairaa illicladu 
a OllCOftaCiaa no lllMmo dia. quedo o bonaliclúlo for po
lflllca. aan davloJo aiduaivamallta 118 foata. 

Art.. AI. FJ.-. ,u,.,...-• .,.. • __.. __ ..,. ..... •-····- .a ......... . 
Do foDte, daoda que atêndidu •• condirOP ... ta.:.~ · id~• rft · • .L 
I!, I a III. da Lei 11! 1.1&1, quaDoo: 

I - na ailiaaçlo praviot.a DO are. 47, I. o bo.,oftci6rio 
do ran11i11111nto for poaaoa j•nldica trib11tada com baoa no 
lucro mi: 

II - DO aituaçao prevista no are. 41, n .•. o vandodnr 
for inotituiçlo fiDancoira, aociadado da arnndamonlo mar
caatll. aociadada corretora da Utuloa a valoroa mobiliúloe 
011 aociadade dlatribuidora da tltulM " vai.,_ ""'hlll•-· 

Are. U. O lmpoato do Renda na foata oobra randlmantoa 
- aplicaçGM ele rondo fiza oer6 retido: 

I .._ pala fnnta pqadora: 
ai am ralaçao la operaçllaa da finuclamanto raaliiO· 

du - bolou ele valoroa, de marcodorlu, da futuroo • U• -llladu. 118 Uquldaçlo; 

III a011 demola -· escaco am ralaclo la apllcaçoaa 
ele fandoa ele curto prazo, na data da caaalo, Uqaldaçlo oa 
roapta do tltolo oa apUcaçao; 

II - palo adminlatrador do fundo do curto prazo, ao 
ato da apropriaçlo dlúia do rendimento bruto ao quotlota. 
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Alto 114. A ruponsabilldade pela r-çao do impoato na 
fonte Incidente na CHIAo, Jiquidaçlo ou nsp&e de C1talo 011 
aplicaçao de renda llza cabe: 

I - ao emitente. ou aceitente, no rn1ate, amortúa
çAo ou convento: 

II - ao cedente. quando pe1soa j!Órfdica; 
III - ao cesslonllrio, pe11oa i~~ldié:a, quando o -

dente for pessoa flsica: 
IV - ao caoslonár•o. inoti.tuiçao finance~ra. quando o 

cedaa&e nlo o fw. 
Alto III. Ficam auleiw ao --ato do Impoato de Jtea. 

da, l allquo&e de vinte • dnco por cento, a -- ffalce • a -
- jaridica alo tribu&eda com b- no lucro ru1. lnclaslve 
~ que a11ferir pnboe Uquldoa nu o--nallndaa au 
llolua de valo-. de marcadoriu, de futuos • uoomelbadu, 
neulvado, ..., nlaçlo l -- ffaica. o dispoato ao art. :a, II, 
da lAi ~ 1.111. 

1 ~ Considen-M pnho Uqaido o nsaitedo poai&ivo aa» 
rido DU --ou coatratos Jiqaidadoe - cada mie, admJ. 
lida a dedacao dos cas&Oe • despesas afetlv_.. ia-lidos, 

-Nrios l raalizaclo das 0--· 
I ~ O palio Jfqaido -' coutitofdo: 

ai IUI caso dos -doa l viste, pela difanaça poeW. 
•• encn o vai<W da &raasmlooao do a&lvo o o - cuto de 
84(ais- corrilido IIJOIIetariamente: 

III ao caso do marca"do de ac-= 
11 au -- ceado por ollleto a OKio, a~ 

poal&in apurada -.o velar das -içOu -•adas 011 
alo uezcldas aW o vOJidznento da opçlo, admitida a corp 
çlo ZDOD•ária do cuato de aqaialclo: 

11 au operac- de aerddo. a ditem;ça poaf&in apao 
roda acn o valor da venda io vil&e ou o -o aMdlo io V\"' 
te u date do aa:ercfcio • o _. fia:ado pare o ea:ercfdo, 
oa a diferença poaitlva entra o -o CIO ea:arCICJO acnsacto 
do prtmlo e o custo oe aqu1aicl0 ccr. ria do 111<JMOaria. 
manca, M for o caso: 

cl ao caso doa -doa a c.nno. a diferença poei&IV8 
apurada entra o valor da venda l vlate ou o PracO aMcllo l 
•iate aa date da Jiquldaclo do contrato a termo • o _. 
- -balecldo; 

di no caso doa marcados futoroa, o rnul&edo liquido 
poeltivo doa alu1tes diários apurados no periodo. 

I ~ S. o contribaiate apurar -al&edo nap&lvo no mio 
-' adznltlda aaa apropriaclo nos m- eab-Qen&es, conill
do.IIIOIMtariamete. 

I .e O imposto davar' ..i - ~ o úl&imo dia 1ltll da 
_primeira qalnzena do ""' eub-Dante tquale em que for aafe. 
rido o pnho líquido. 

I ~ ()pclonalmal'&e. o c.>at&ribainte J)dSN 'faica poderi· 
pqar o impoato anualmente, observado o dWpoato - H ~ a 
·~ do art. Jt da Lal ~ 1.11S. 

I I! O dlepoato no p.,...._fo anterior nlo H apUca -
fondoa em condomfaio • dubal da lnvutimanto. 

I 7! O Podar Ea:acutlvo podar' babiar normal pare apare• 
~ • damons&racAo dos pnhoe lfqaidoe, bem como autorizar a 
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compeonçlo ele perdae entra doi• ou male mel'cadoe ou IDCICI8ll-
, eleda -nelonala, previotoe a .. te art110. · 

t r. A peoaaa jundica tributada com ba~.i Dó lucra -~~· 
llliclo ou arblwado adicionar,, • bue da ~calo do imPOito cor
Nipandente u ouu atividaeleo operacianalo, o rualtado poeW· 
YO ~ da 110m1 alcé&rica doe ruultadae meaaalo auferi· 
doa. durante a perlado·ban. 1111 aperaçiiU ele que ll'ata ute ar-
tãao. . 

t r O lmpooiO da que ll'ata aote artl•o, p..., pela pe
jariclica, -' conaldarado: 

a) anteeipaçlo do devido aa declaraçlo, no CIIIO de 
-- juriclica tributada com bua no lucro -amido ou 
arbitrada; , . 

bl devido udaolvamante aa foote, no CIIIO de -
jariclica laenta. 

ArL 8. A• dadueOe• ele •-•· bam como a compenaa· 
CIO de perdae P...viotea ao artiiO aatariar, oarlo admitida 
ueluh•-te pare u operaçOeo realizadu nae ..,.rcadae or
pnlndaa, pridoe oia 110b 1 ruponnbilldade de iootfcu~IO -
elendeda pelo Podar Ezecutivo a Com abietivao nmelhanc.. -
dai bolou de valorao. de morcadoriu ou da fututo•· 

Are. 67. O caatribuinte peaaoa ffoica podert daduzlr da 
bua da ~calo do impaoto. da que trata o are. 55. em cada mia, 
pftl:el• equivalente 1 quUracaniOa e viaca BTN. 

Parqrafo único. O diopaoto nuca arei10 nla •• aplica aae 
fandoa em condomínio ou clubes de investimento. 

Are. 61. A uualizaçlo manetúia para a dacarminaçlo do 
reaclimeniO real de que trata o are. 50, bem como para a corre
elo da ClllltOI ele equiaiçlo previota no are. 55, t 2~. •ar' realiza• 
da com bua em lnclice de evoluçlo da valor do BTN Fiocal, e a 
ablalizaçlo ......una da valoNI pravlota no are. 55, t 3~. com 
bua aa avoluçlo do valor monaal da BTN. 

Are. •· ~-Ficam udaidoe da lncldlnda da imPOIIO ele reo
da aa foote oa juroe produddoe par letra hlpotecéria eàtltida 
IOb u fonnu udualvamante .. crltural ou nominativa alo 
tnoafarival par endo .. o. quando percebidoa par entidadn de 
)lftVIdloda privada 1 cleade que o &ftulo canha pennanaciclo IOb 
proprieclade da benefi~. inioterruptamaaca, do ialcio ati o 
&lnnlDo elo perioclo de Rulncla doe juroa. 

Are. 10. AI diapaoiçOeo doa aru. 47 1 61 d4ote Lei 1lo 
apliúvela: 

I - u operaçOea de renda fize iniciadas a partir da 
1~ de julho de 1118t. e&ceiO qu~ndo envolveram a compra e 
venda. deflniCiva. de daWnturea com pravialo da pqamea• 
101 periódicoe de rendimento•: 

II - u operaçOea nla campramiooadao que tive...,. 
par abjeto deblnturao com praviolo da pqameniOI pariódl• 
coe de nndimen10e. inde~nÜ•ns.emenc.e ú• ãa .. cie aquiai• 
çlo, que foram liquidada• 1 partir da 1~ da jul"a da 198t: 

III - - ~hoe liquida• aufaridaa em aparacOea an• 
quadradu na are. 66, apurado• a pa,Ur da 1~ da julho da 
11181; 

IV - em relaçto is pessoas jurídica• nlo tribu&.ad•• 
com baae no lucro real • •• iaent.ae. aoa aanho• líquidos 
auferido• e apurado• a partir de 1~ de janeiro de lHO. 
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I 1~ Na eitu-clo da qua trata o iJicioo II. deoce utip, a 
-lo moaetúia do valor de compra da debtntun adquirida 
.., 31 de janeiro de 1181 _, pl'OCidlda: 

ai atli janeiro de lVIII, coaoideraaclo-• o valor ela OTN 
Flocal de NCal 1.12; 

bl com bUI na variaclo do BTH aoo m- de fneni
ró e jullbo da 1181, iJiduoive: 

~! !'Om bUI na evoluçlo do valor do BTN Fillcal a paro 
t1r de 1~ de julho de 1941. 

I 2! Quando a dabtatun tiver aido adquirida apele 31 de 
janeiro de Ulll, a correçlo mo11etliria do valor da aquiaiçlo obo 
aervari6: 

ai a variaçlo pro ""ta no BTN da .l~t~ .d• aquieiçlo 
atli o tlirmlao do ....., em que foi procodlda; 

bl a variaclo do BTN 1101 -- oqubttaa ao de aqaJ. 
elçlo .., jWiho da 1941, iadueive; 

c) a avolucao do valor do BTH FIICal a partir de 1! de 
jalho de 1181. 

1 r E facultado ~o ~'ficjúlo do reacllmeato jlroêlaaido 
por dablatun enquadrada nu dlapoalç- doa 11 I! e I~ ap&ar 
pela kibutaclo doe readlmeatoa produzido& .., o perfodo de 
Oabda de readlmeatoe periódico• ialclado na vldada da K .. 
elida Provll6ria a~ III, da 14 de jullbo da 1181, na fonaa da Ja. 
~lo apllclivelaoa período• reapectivoe. 

CAPITULO VI 
A&ualúaçlo Moaetlirül delNbltoe Flum 

Aft. 11. 0. di6bitoa da qualqaar natarua para. CIIIID a F• 
Mada Nadoaal e 01 d-ITIIltaa da co11ki~ arrecadu pila 
Uailo, quudo alo - atli a data do - ,...cl-to;.arlo 
atoa'Jradoo IIIOilltari._ce, a partir de 1! de Ju1bo de lMt, aã 
fonaa dele. utip. 

1 I! A ataaiJraçlo moaltliria aerli afatoada lllldiaata a 
aaklplicaclo do valor do dlibito - crazadoo aovoo, na data do 
.,.u-=::..,..,l,c,. pc.!o ::,;x:-!::!.;::~ v~!!:=:: .:::-::: : ~!·:!=~~ ~ ... ··-•-··- ~
BTN Fiecal do dia do efeUvo pasamarto ,.1., V8lo• de:· IITN "''~· 
cal do dia em que o d<!bito deveria ler oido pqo. 

I r O. dlibitoa vencido• atli 30 de junho de lta!' ~rrl< 
atoalizadol atli 111a data com ba11 &Ja l .. iolaclo vipnta e. a 
partir dl1! da julho de 1!1111. pelo coeficiellta obtido com a divl
- do valor do BTN Fiocel do dia do pqamallto pelo valor do 
B:l'N da NCII 1.2tlll. 

I r. Pare filll da cobra11ça, o valor doa dlibitol da que ti'&• 
&a ist.e artip, Dio •spre•.oa •m ai:• uu STN r;...:, ;.-:..,..; 
. .., convertido em BT~.· Fiocal. da acordo com 01 oqointaa cri· 
tlirioa: 

ai 01 débitoa vencido• atli ja11eiro de 1911. azprae
em OTN, multlplicalldo-oe o valor por NCal 1,17: 

bl 01 débito• ve11cidoe até janeiro da 19111, e:o:praeeoa 
em craudoe, convertido• em OTN pelo valor delta ao m .. 
do vellcimeato. multiplicalldo-n o valor am OTN por NCII 
1.17: 

el 01 débito• vencido• apóo jeneiro de 1989 e atli 30 da 
ju11ho de 1989. dividindo·•• o valor eni cruzado• llOVOI pelo 
valor do BTN no m6s do ve11cimento: 
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di 01 débito• vencido• apóo 30 da junho de 198!1 oerto 
dividido• pel<;~ v.lor do BTN Fiacal11a data do vencimento. 

Art. &2. · Oa debit<>l c;ue forem objeto de parcelamento ... 
do consolidado• na data de concesslo deate • espreaaoa em 
quantidade da BTN Fiocal. · 

t 1! O valor do débito conoolidedo, upre11o em núm..., 
da BTN Fiocal, '"' dividido pelo número de parcela~ men11la 
concaclidao. 

I 2! O valor de cada parcela mensal. por Õc;ss.ilo do pac:•· 
.ento, ••r' acrescido de juros :u1 forma da lec:isla("~O pert~· 
nente. 

I 3! Para efeito de paaamento. o valor em cruzado• novoa 
de cada parcela me11aal 11rá determinado modiante a mult!Piilt!· 
çlo de nu valor, ezpre11o em nolmero de BTN Flacal, pelO 
valor deote 110 dja do paaamento. 

Ar\. 63. No caoo da parcelamento concadido adminiatral.l· 
vamente, até 30 da junho da 1989, o aaldo devedor ••r' eapre1110 

em BTN Fiocal mediante a diviolo do MO valor, atuallzado ....,. 
natariamente, pelo valor do BTN nuM ..,.. da junho. 

Art. 114. 01 dábitol de qualquer natureza para com " Fa· 
Mnda Nacional, bem como 01 dacorrentll da conUibuiç6n arn
caita~a pela UniiO, 10m prajulzo da rnpectlva liquides a carta
a,· poderio aer inocritoo como Divida Ativa da UniiO, pelo 
valor upreoao em BTN ou BTN, Flacal. 

I 1! O. débito• de que trata 11t1 artlaa. que foram objeto 
da parcelainellto, urlo consolidado• na data de oua conceoalo e 
upreoaoa em quantidade da BTN ou BTN Flacal, aplicando-... 
llleo, no que couber, o cliopoato no anilO anterior. 

f 2!' O ellcaraa referido no art. 1! do Decreto-Lei ~ 1.1121, 
da 21 de outubro de 1161, modificado pelo art. r. do Dacrato-Lai 
ll! ua1. da a de ...,,to de 1m. e art. r. do Dacrato-Lai ~ 
1.1411, da 11 de dezambro da 1984, oerá calculado aobre o -· 
tanta do c!Q,fto, lnclullive muitu, etuallzado IIIOIIItariamenta • 
·~do de j-• multa da mora. 

Art. A. No éaao de lanç...,.nto de offclo, a b... de 
álculo, o lmpo-. aa coutribulç- ..-adida• pela Uailo • 
01 ..necim01lqad podarlo- uprn-- BTN Flecal. 

Pariarafo olnlco. O Mlnlouo di Fuendl poderá dlapeaur 
a COIIRI&ujçlo da crádltoo tributér101, a inacriçiO eu al•li"'mlll• 
to, bem Ullm delanaillar o ...,..lamento, de cWblto de 
qual~ ·- para com a Fuooncla Naciollal, obaarvadoe 01 
critériOI de CUitol de adminlatraçlo e cobrençL 

Ar\. ae. Aa penalidadu praviotaa na INial.,..., t.thnt•rl•. 
IZPftllaa - cruzado• aovoe. nrlo coavertldae ..,. B'rN Flt· 
cal. 

Paréarafo olnlco. Para efeito do dispoeto 11e1ta aroiaa. "' 
valoru aerlo a&uallzadol mODN.ariamente, a partir de fevereiro 
de 1981 eté jUDho di 1981, e divididoa pelo valor do BTN nau 
..... de junho. 

CAP1TULO VII 

Patfamen&o de Tributo• • Concril>ui~tJe• Diversas 

Art. 111. Em relaçlo ao• fatoa pradorea. que vierem a 
ocorrer a partir de 1! di julho de 1989, far·H·' a convento em 
BTN Fiocal do valor: 
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I - elo lmpoatD aobre Proclutca lnduatrializadoa -
!PI. no nono dia da quinzona tuboaqQonle *quota om que 
tiVer ocorrido o fato prador; 

II - do lmpoatc sobre a !Wada !Wtido aa Fon&e -
IRRY. ·no terceiro dia auboaq!len&e *quele em que tivv 
ocorrido o fato aerador~ retaalvado o dispoato no art. 70: 

III - do lmpoatc aobro Operaçllea do CrídiiD. CAmbio 
~ Secura o aobro Operaçlleo relativao a t"ltuloa e Valoru 
Mobiliúioa - IOF: 

ai no &erceiro dia do mta auboaqDenle ao da ocorrlncla 
do fa!D cerador. no caao do operaçOU com ouro. ativo fi· 
naaceiro; 

bl no &erceiro dia oubaeqtlenle lqualo em que ocorrv a 
cobrança ou o rqiatro con~bil do impoe!D. noa demaia ca· 
.a•; 

IV '- da Contribuoc;:a aobre o Açüca. o "' Álcool. ã 
que tratam os Decnt.ot·L«i• u~• 303, ele 28 -.à..,. CeY.a:..·et.o <.i• 
1967. e 1. 712. da 24 de novembro de 1179. • do Adicional 
previa!D no DecretD-IAI n! 1.1162. de 111 de julho de 1182, no 
nono dia do mh aubaeqllenle ao da aua lacidlacla; 

V - daa eoatribulç- pera o Fundo de lnvutlmaato 
Social - FINSOCIAL, para o Procnma da latqraçlo So
cial - PIS o para o Propama de Formaçlo do Patrim6alo 
elo Servidor Pdblleo ...: PASEP. no cercalro dia do mio 
aabeecallell~-~ do fatc praclor; · 

VI - doa demala tribat.M e contribalç- de o!OmP.. 
tbda da Unllo, nao referidoa DHie Lal, aa data doo ,... 
pedlvoo venclmaotoe. · • 

I e A CDDvoralo elo vüor do lmpoe!D oa da coatribuiÇie 
__. falta mecliua • divlalo do valor devida pelo valor do BTN 
Flacal nu dataa flaedu -ta utico-

1 r. O Yalor .., cnwacloo IIDYoo do lmpoa!D aa ·da cilntri
baicle .n detanDiudo mecliuta a maltiplicaçlo de - valow, 
apa 1180 .., BTN Flacal. pelo valor deata na data do pq•m- · 

'lo. '• 
ArS. ti. Oa lmpootoe e contribuic- recolhlcloa - sw

do ar&lp antarior alo utao aajeitoa l ataallzaçlo IISOIIeürla. 

A.-c. a. F!caai ,.Je~w ----. --- _ --- ...... _ · 
'*ia. na f«ma de 11ft. 17, o racolhim~!l&'" q:·' •·;..-, ·r :o· ·• 
do~ -lntaa ,._, 

I - JPI: 
ai a*' o tWclmo dia aubaeqtlenle l qulazena am qua 

ocorrerem ao fetoa pradarea, no caeo de aaídaa de merca
cloriu para a -a ,..tio poocontlmica, relatlvaa aoo proo 
datoa dualfJcacloa aoo c6clicoa 2402.20.1900 a 2402.110.0399; 

bl aW o vJdalmo dia aubaeqtlanta l quinnna em qll<f, 
_,...,...,...,.., .... oe fatoa pradorea, ao cua de aaídu de merc&• 
dariaa para fora do recita.aeoecon6mica. relativaa aos pra
dutca dasaificadoa nos códiaos 2<02.20.9900 e 2~02.90.0399: 

cl aW o .Utima dia da quinzena subseqQenu àquela elil 
qua ocorreram oa fatoa 1vadarea, no caao doa produtos 
claaalflcadoa nu poalç- 2202 • 2203, 4302 e 4304, de TIPI, 
oace\aanda-M oa c6clicoa 2202.10.0100 • 2203.00.0202: 
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di aca o &rqMimo dia ouboeqOanc. à quinzena am que 
ocon wam oe fatoe pradorea. no caeo do• produto~ da11i· 
ficadoo na POiiçlo 1703, ucatuadao ao ambullnciu; 

ai aw o quadracnimo quinto dia ouboeqOanC. à quin· 
uaa am qua &!varem ocorrido oa fato• caradoreo, ao cuo 
doa duoala pndutol; 

II - IUF: 
ai aw o d"=imo dia da quinzena ouboeqOanC. àquela 

em que &lveram ocorrido 01 fato• pradorao; · 
bl na data da remHaa ao astarior, no caao da randi· 

_,toa da ra~idanc.o ou domiciliado• no asc.rior, quiÜido .a 
nm•••• OCOI'nl' an~a do prazo previ ato raa -.Hn~ta a.,tarior: 

III- IOF: 
al aw o último dia útil da Primeira quinzena do mto 

lllboeqOanc. ao da ocorrtncia do fato cara dor, 110 cuo da 
operac&-e com ouro. •tivo financeiro: 

bl aw o lll&lmo dia 11&11 da oamana ouboeqOanc. lquall 
em que ocorrer a cobrança 011 o rqiotro colltábil do la>po~~· 
ao. 11011 demaitl caaoa: 

IV - · ContribuiçO..: 
ai para' o FINSOCIAL. aw o dia quinze do mto oub

qOanta ao da ocorrtncia do fato candor; . 
bl para o PIS a o PASEP. ati o dia das do -IR 

mlllauboaqOenta ao da ocorrt11cia do fato prador, es~ 
feita u moclalldado aapaciala CDacreto·lAI a! 2.441, aro. 
7! a 11!1, cujo prazo aaN o dia quinze do mta ouboeqOaott 
ao da -.tnda do fato prador; 

cl aobn .o Açúcar e o Álcool a raopac&ivo_ adicloa.J. at4 
o lll&lmo dia d&ll do mta lllboeqOallta ao da ocorrtncla do. 
fato praclor. 

Ali. 70. O lmPOito de randa retido na fonta, · pravioto DO 
GL I!, t 1!, do o.cr-Lal a! 2.381. dali da dezembro da llil'f, 
... ri Jhfdo atá O llJ&imo dia d&il dO qllarto mta IUbaaqOaiiCI • do--~ cnto do pariodo-baa. 

t 1! No cuo da ancuramanto da atlvldadH, o llapoato -
á JMCO atá o cWcbno dia nplata ao da astl11çlo da aocladnda 
choO. 

I I! O n1or do ln!poato IIN convar&ldo em BTN FIUcal ..ao v.- claate Dó dia do ancarramanto do pariodoobaaa. 
I Ir O valor am cruaadoa llOVOI do impoato _, dai<Arlnl• 

ada .. ,_ do • r. do art. 17. 
I 41! J: f8Caltado ao contribufnta mtacipar, I.Otal CMI paro 

d•brM, o pqameato do impollo. 

f"APfTULO VIII 

C:>piWiuçlc ti. Lucro• 

Art. 11. A i11corporoçlo ao copital da lllcroo apurado• pala 
Pll- lurfdica, corraopo11danC.1 a banaficlirioo rHiduntal 011 
~lc!Jiadoa 110 astarior, podm nr afatuada aam a bu:ldkda 
Jlo imP.O•to da qua trata o art. t1 do Dacrato-Lal a! li.MC, da :13 
"U'"!Iatambro da 11143. · 
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L f 1! .. .A.Nduclo, dontzo -. ciaco- aub-GnUe a ciaca 
da lncorporaclo, do capital •-&ado aa forma daW ardp, 
para rutltuiclo - a6cloe ou acioaiataa, oujei&an o COIIId
buln&a ao paaamon&o elo imPQ&o dlapaaaado. 

f 2! A bua da c41C11lo do lmpoeto, aa hipd&aH do parqra. 
fo aa&arlor. urll. da&armiu.da awdl•nte ·a apliceciO, aobn o 
vlllor elo capital Ndualelo, da puaa&ac~m que • ·pua~a do -
pl&al ruul&aa&a da IAcorporecao doa 1-a que • rer-
art1ao np-&ar aobn o capital ao&aL 

t S: Pare afeito da ~da bua de álcido, o
pl&al a a Nducao aar1o couldandoa peioa - valona -ncl
doo ..... _,...,... .. ~ a dato da nduciO. 

CAPttULOIX 

a...iWk.., ·IJJJ-to ...... 

An. 12. Ao reatitaiçllea do lmpoato da renda -10 atuall· 
aadu monotoriamaato, pela v.n&ciO do vlllor do BTN F!Ral, 
aw a da&a do MO afatlvo --to 10 coaeribulate.. · 

f 1! O. recunoa fiiWicelroa ....,...poadaatoa - rapu
oadoa ao• bucoo, pela s.cr.arla elo T-NJcfonel, aoe pra. 
&Oa ao&ai>olacidoa pelo ioliAiatzo ·da Fuenda. 

· f 2! A Sacrotaria da Bacei&a Flicloral aav~ relaçio ~ 
nda budria, idaatiflc&lldo oe CODCribulo&aa a quem davam ..r!. 
afatlvadoa oe paaamaatoa. · 

t s: ·o - &ar6 efeito Ubaratdrio ao Toaouro Nacloeal, · 
- - da aua afnivaciO juato l loatitulçiO fillaaceln, 
ruaelvado o dlapoato - H li! • r.. 

t .e A loatitaiçlo flaallCOin 4 IMJIOIIÃvei pelo P.ar=ato 
ao coaCribulll&a pelo valor ciO BTN F'-1 u da&a da quitociO. 
... urolndo o 6111111 fina-Iro da vulaciO moaaWria Ollln, a da&a 
do npuao • • do ofat.ivo ....-to. 

f ~ o-rridoa -. oi&all&a dlu do npuM doa -
- rm-1roa. - que o coaeribubdo tollha -bldo • natio 
taJc1o. e loatimlclo fillllllceln dnol••ll ao T- Nacloaal • 
lmpoadade cornspoadallta, devidamOII&a corrlclda pela v.na; · 
çM do BTN Fl8cal varificeda- part;odo 

f r. · Oxu udo • da• DlacAct _.... 110 i;lerilrafÓ -
rior, o ~ulo&a -baR o valor da reatituiçiO dimo nc&a 
4o Toaouro Nad=•l 

Aft. 'JI.. Zz~ •. U. ~ ~DdlriO - .. 
er..,;e•e• 1111df•m. • emiaaiO ele daerqae oa onlelll budrla t ;· 
favor do COIICribuloca. 

CAPITU:.OX 

Mul&aa A ,jrnco3 do Mora 

ArL 74. O. trib- o coneribuiellotl adminlotrodoa .. P<llo 
MiniaWrlo ~ Fuenda, guo ....... forem p&IIOI até a data do YOII' 
ci-nto. ficarlo oujei&oo à multa de mora de vinte por cenco e o 
luro1 da mora na formo do lelri•loclo oertinente. calculado• oo
bn o valor do tribu&o ou contribuiclo corricido moneteria· 
1~1ente. 

f 1! A multa do moro oerll. reduzida a dez por cenco. quoa· 
do o debico far pqo até a lil~inaa dia li~il do mfo ouboeqQoate 
àquele em que deveria ter oido paco. 
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CAPlTULOXI 

Con.çlo du Obri~açiJeo Concraruaio 

Art. 75. Aa obrlcaçtJee que vencerem a partir da da&a da 
publicaelo dn&a Lei. decorren&aa da conrraw celabradoa !!W J.i 
da J&~~a.lro ·da 1118, vinculado• l variaçlo da OTN aoa quaia nlo 
.. aplique o cllapoe.o ao art. 1! da Lain! 7.174, da a da junho da 
1tae, aar1o aruallsadu: 

ai aW fevereiro da 11ft. pala OTN da NCd 1,17 
multiplicada paio ''rur 1.2111: 

bl a partir daaaa da&a, pala vuiaelo do BTN. 

Par'crafo únic-. No c:aao de o contrato previr f~dice auba• 
tltutivo l OTN. prevalecerá as ta. 

Art. -tz. E.;:a !.ai mtra e.r. \"i&:.,!' =:: dc.ts :!~ ~u:1 i)l!~li:a· 
çlo.-· 

Art. 77. Ravocam·M o incioo III do art. 3! da Lai n!·7.731, 
da t da mareo da uat. a u dlapooieO,• am contraio. 

Brunia, 10 da julho da 19at: 188! da lndopand•ncia G 101! 
da República. 

JOSESARNEY 
Müoon Ferreira da N6b~ 
Joio Balil&a da Abreu 

'.FI N! ll 20R. OE '>.11 DE .JliNHO OE 1991 

lJial* "',_. • t'tttri'C'M ~ da. 
df'mtH'Il'tf'at',._'S fttteMrtra.'" PIJN •frHttJJ fla
c-er• r NIC'wt•"""' 

O PRESIDENTE DA RE,PUBUCA .. 
Faço sal»r q.,. o Conlft!IIO Nacional dft:reta .. ..a unciofto 

a ...,.in&a loi: · · · 

A• i... 1: l"aiá ..::~::..: = ~~:-:=~r 1). l•!oe"" "'!!'al - t••· ct. 
cálculo do lm~ df> renda das pastOU jurídica• - a C"lrftCio 
-ria du d...,..nstraetJes financeiras anuaia, df> q.,. trata a 

_'Wi n! 7.1!11111, da 10 df> julho da 1989, Sf>rá procedida, p parClr 

do mh de fevaNiro da 19tl, com ba11 na variaçÍo nH.'ftlal ele 
ladica Nadoaal da Praçoo ao ConoWftidor CINPCJ. 

f 1! ·A corneio da que trata aa&a artico somente p.'llduslri 
ata~ fiscaia quando afatuada no ancarr.-nt9 do pariodo
bue. 

f 2! A corraçao aplica•ll, inclusiva, - valoreo <lec.....,.. 
tft da corraçlo npacial previa&& no art. :r.' dn&a Lai. 

Art. 2! As JI&SIOU jurldicu tributadas com bue no lucro 
rnl11•~•rlo afawar cornçto rnonae.árla npacial daa contudo 
)Uivo Permanente. com baH em índice que reflita a nível nacio
nal. vAriaç•o ~c!oral d~ preços. 

f 1! A correçlo monHária de que trata esc. arti10 podará 
ser efetuada.. eKchasivalllf!tn~. em balanco especial levantado, 
para esse efeito. em 31 de janeiro de 1991. após a corn:c:lo com 
bau bo BTN Fiscal de Cr$126.8621. 
~.L 2! · A r.orrecao devera ser re&istrada em subconta distinta 
·,a Qt!i &t!';JM\ • .-a o vtllo;- or!;:=.::! d·: ~:T' ou .ji~irn. corriiJ)do mo
....uuta. .. .-.u.., .., i. c,...,,;.!;'.:;;.:rt;~.a :'!rã cri!W'!it~ttf• à conta de ns•,. 
va Hllf>Ci&l. 
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f 3! O valor da reHrva especial, mesmo que i~rpo....SO 
ao capital, deverá Hr computado na determinaçto do lucro mi 
proporcionllimenta ii realizaçlo doo beno ou direico.. mediancf· 
alienac:Ao, d•preciaçac. amortizaçl.o, --exaustio ou baiu a qual· 
quer título. 

f 4! O vllior da correçto especilli, realizado medi- .U. · 
_..,, dapraciaçto, amortiuçlo, euusUo ou baixa a qualqU& 
titulo. podan ser deduzido como custo ou despesa, para efeib 

- de determinaçto do luêro real. 
f 11! O dlspooto nos ft 3! e 4! desl.e" uti&O aplica·w, indu.• 

sive, l determinaçlo da b .. e de cálculo da contribuiçto ...Cid 

(wi n! 7.689'21. de Ui d" dezembro de 19811. e do imPoeto de....,. 
da na fonte incidente oobre o lucro liquido CLei n! 7.713'8, de Zl 
de dezembro de 1988, art. 3111. . .. 

f 6! A correcto de que trata ute arti&O poden ..,. ·rec~u
trada a&j a data do balanço de encerramento do perfodo-bue fie 
19!11, mas referida ii data de 31 de janeiro do 1991. 

f 7! A corr.,çlo especial nto H aplica em nlaçio a ln-1-
timent.os avaliados pelo valor d" patrim6nio liquido. 

f 8! A contrapartida do ajuote do lnvosti!Mnto avlli~ · 
, ;::!: ., .. ~~ :!~ :-~·-!-'"' .. ; ... n~ .. ,~, .. ~o,...ntJI!' tta ~lo .. ~ 
cial efetuado por colipda ou controlada, dnan ..,. ~ 
pela inveotidora. em conta de reauva upecilli, que ten o -
mo tratamento tribul.ário aplic,val à reserva de nauliaçlo. 

Art. 3! A parcela da correçto IIIOIMI.ária du domo..
çOeo financeirao, ralaüva ao perfodo-bue do 1990, que com.. 
pondor l diferença verificada no 11110 de 111110 en&ra a variaçAo do 
Jndice de Preçoo ao Conaumidor CJPQ e a variaçto do BTN Fla
clli, terl o secuinta tratam..nto fiocal: 

J - poden ur deduzida na ~ do lacro.,..,_. 
em quatro perfodoa·baM, a partir de 19113, à .- de 'fi-. • 
cinco _. cento ao ano, quando M tratar da allido de .. dor; 

IJ - Mrl computada na detemúnaçlo do lucro n.J. a p.
tlr do período-beM de 1$93, do ocordo com o crltlrio utllhad: 
pena a cletennl~lo do lucro inflel:lonhlo ,.,J!zotlo, quuclo • 
tratar de allido crador. 

Art. 4! A parcela do corrnçlo ~ eopacilli de que 
trata o I 2! do art. 2! deota lei que corraspoader l dlf--

- rillcada no ano de 11190 aotra a variaçto do Jndlca de ~ • 
Conawnidor (IPCI e a variaçAo do BTN Flaclli nlo ten o -
....,.to pravlato no I 3! daqiNie artf&o, .rvlndo de buo pua a 
deduçto, ,. determin...,iio do lucro n.t, a paRir do periodoo 
b&M de i3S3 de ..;..,.-,;,çã,.~, ......,rüzaçlo, ""a...uo oa baiu a 
qualquer título, doe bens ou direitoo. 

ArL 11! O dia-"> neota lei aplica·-. l corraçto- viria 
du demonatraçOes financeirao, para efeitoo oocietlrioa. 

ArL I! O Poder Executivo reau)am..ntarl, no praro de 
-Mota dlu, o dlopooto neota lei. 

ArL 7! Eata lei entra em VÍIIOf na data de oua puNicaçto 
Art. 8! · Revocam-M as diopooiçOeo em cootririo. 
Brullla, :za de junho de 19!11: 170! da buk&lad' la • 

103! da JleiPÜblica. 
FERNANDO. COLLOR 
MMCílio Mlfiques_Monin 
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Art. )17 • A -stncle •• resoltaCo a •ae! 
ctcio Clscrtotaari: 

J • a recetta •rvta ••• •••••• e serwtc••• 11 
•• .. elos cas ••••••• •• aa.ttaoatos • 11 •••••tos; 

11 • I rocottl lf•oiC_I CU 111411 I IIPWICIIo 

• cose• ••• eorcacortas o sorwtc•• •••••••• • • locro •rutt1 

IIJ • os ••,.••• c• as woiiCas, •• as,.saa fi 
ooacotru, cn.zt;as Coa rocoltu, as "'""' toreis o a•t 
otltrUhll, 1 Htru •••,.••• ••••aclooah; -

lf • 1 l•cre" eroJ.tll .,.racl-1, •• ~"! 
tal o 01'1111 elo ,,..,·ctoolll o • '""" ca coota 41 c••"! 
;!o :aaotlrla (Àrt. III, f Jfll 

' • o ••••ltaCo 41 oaorcfclo aatal •• te,.sto 
- ....... '""talo ,. ••• ll,.ltll 

Yl • •• ••rttcte•cles •• ••_.•tares, ..., .. 1 
eos, ••talstraàrol o ••rtu MAoftctlrtos, 1 11 coatriM! 
cf•• ,. •• taatltelclos; " foiCes H autstlacto • ••ntef! 
Cll ft ..,rotlflll 

YIJ • o l•c•• " er•J•h• "••"• •• ... releio" 
1 o '" 111ta.to ,., •cio •• caettal social. 

t 1t • h aterataacl• •• ru•ltaà •• oaorc! 
elo serlo CII,.Uftsz 

o) •• rocottu o •• •••"aoocos •••IH.ls 11 '! 
•rf141, taH,.aCHt-•t• •• ••• rooltzaci• • _, 11 

•) •• c•st••• 4•••••••• eacart•• ,e ,.,.•••• '! 
'"' t• tocorrtcos, corroseooCotÍtos a 11111 rocei tu o reu~ 

••s••· 
t Zl • O ovoooto co wolor Co ol ... atoa Co ot! 

we .. wfrt .. l 4• aewas awalteções. ret1stre4e c ... reserw1 fe 
ronaltocf• (Art. lU, 1 JV), soaoioco Coeots •• roollzaco iot 
Corl ser c•potaco cooo lucro poro sfolto •• ctstrlhltcl• i; 
ctwtceaces " ,.rttcteacios. 

-··. ---·-- ------ -------------· 
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DECRE1'0-LEI W 2.3f'7, DE 2: DE D~7EM!'RO DE 11117 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. DO uao da lltribr" ,lo qlM Q1e 
confere o artiao 66. itam II. da Constituiçto, 

DECRETA: 

Art. 1! A partir do uerclcio rmancelro de 19111, Dlo IDclclfn o IID· 
~ de Reode daa peuou juridlcu aobn o lucro apurado, DO ancer
ra-- da cada perlodo-baM, pelu aoclacladaa civia de prut-clo de 
•rvlcoa pror .. aioaala relaUvoa ao uercfcio de profiulo , ... ,_ ,... 
plrm qtade ncilltradu DO Rocistro CIYIJ du P .. -. Juridicu a 
cona&ltafdu ucluaivamenta PDI' pea-• flalcu dOIDicllladu DO Pala •. 

I 1! A ap-,uecao do lucro de cada ·per~odo-baM aer6 feita com ob
MrYincla daa leia -laia a flacala, lndualva correç1o ~ 
du clalnonatraç6ea flnancairaa, computando--

I - u ~itaa e rendlmeneo. peloio valona ef.Uv-*e 
rwnidoa no periodo bur. . 

. Il - oa Cll8tM e deapasu opencloaals peloa valona efe. 
uv.m.m. pqoa no·perfodo,bue; · · 

III - u ~ltaa, rwéebidu oa. niO, d1caraentaa da nada 
de beM do aUYo parma-te; 

JV - o valor contjbiJ doa bana do .Uvo pe{llleente IMJi. 
udoa DO cano do·período-baM; 

V - oa =c:araoa de deprecia<;lft ,. emortlu~lo con .. pon• 
dentaa ao Pe.fodo-ba•: 

.VI - u varlacOH. IDO!lftúiU úlvu o puah.u conw
P IDdantaa ao periodo-ba•; 

vn - o aldo da conta tranalt6ria do conwç~o IDGMtúla. 
de que trata o m. r.. n. do Decntq-loi n! :U41, de 21 do JIU!IIo 
do 111'1. ·· 

I ~ A. 8ociaclacl• da que trata - mico Dlo M aplica o diapoao 
to no ut. ~do Deaetvlol n! J.Ul, do 21 da Junho de 11117 • 

. -- - - .. - - - - . - . -- - . - - ·- - - .... - - - - -- --. 
---·---··---------· 

DEI!IH.. 

0t no .. n:dol;lo a ~âYOO da Lei ri' 1.9H. ele 
::0 ele - ele !995. ~ue .._ a lep~oçto 
U"ibuWia fedall.. e cU oucru PIO" :· -. 

O P ll I! S I D E N TE D 4 lll! P Ú I L I C.4 
l1l;o- Q1ll o eoo.,osao Nacioaal docmac co .- a ~ 
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m -.. - quoca. xn:s<u~os .sa ·~da t:m vemiCada....., o m....,. 
subleq&~a~IC ao penadO de :a;n.ar~~ c o Go papmemo. \"CftCCC"Sa no uJ.UtM •JI. Wàl de caaa -

"Ati. JO. -·---··-··-··--·--·--·-·--···-

l'lriiJn(o II!Uco. O clisposlo ...., oni!O :aPlica-"'- - - - di 
empm.Cida ou íom JUO comr:uadO nu COIHbÇ&es do ar~. 10 do Dc:craa-la _. l.$111. di 
26 do - do tm. """' - )llrúlica do clim:o púJ>IIco.. ou ..._ ... ---pública._do __ ou __ _ 

•. "An. 33. o ím- do- do quo ""'" .... Seçlo ..... - -·· 
~ dalllqucxado YUIIC C CUICO parCCIIID ~a- dodii:UID C-.. O UlliiiiO 
dia dtil dOmes r·t : w • ao de~ ôos falos pndareS. 

Ali. J-1. l'ft CICIIO liC P'JI IIOIIIOo a - )andicl ~ -· elo imp011D . 
.,..ao no ma. o Ullopcsm de rena P1J0 ou rauiO na 1.-e socn .aa mca~at. que 
m.azaua a blll ált dlado mt ; ~e Ja caru. :1 ou.l9l. bem como • iaic~~D~~\~01• 
~ elo .,__ n:llb- ao l'n>paala 11e AlímeftiOÇio elo T-. VIII
r._... Dolf;6a - ·~ da CNnr;a e CIO Ado........_ .<Ui-ClllalniS .. 
~a AaYidldl: *udiau 1 Dble uiCIOS 1K limuese rnzm JR'IIIIOfl Da Jlli:rlelá-
~~ . 

AIL3S. ------------~-------

1 r Edo ~··;a rtv do ~·de que·~ os ift... :se 29 a .,e.-s 
~ quo.- oc - ou M' : cr -. -n=uu a_,. 110 
piWjllilal filclll...-. a Plftlr do ... de JIIICII'O dD •a r CC lo. . ' . 

,,. Opaia ID menal.rc!ai\'OaomtldejllldrodaaDO M' ,, lo..,adlft• 
-.--aa~CMl-......U.cleOIICqacr .... ftqao I Ido 

:J~ .._ -"" p:noc1o c mCI'IOr..,-"""' -·"" ...,._ ~ .... za 
f /1"" 0--.o padolt llliur ilii11aç6el pora I rpliCit;IO elo ....... -

rnlp. -

Ati. 36. e- -pdal ai> rqime do lrlbÍJuiçio caa IIUe 110 h1ao tàlaa Cicia 
- fee"iiirioaspeuau)Ur'{dicu: · · · · · · 

~··. Clri:a'reCci111'lGUL 110 ~ ~. seta tammar :.o.limz:& de 
J%.ODO.ODO elo UFIR. ou jAUjKW<IOIW ao IIUIIICIO do meses do~ q--•. 
dOII rJeMC ' · 

X • qaL DO dceam::r da ~. 1eftiWll SUl$ tido ou. n:daido O rr,_... elo ímpoaa. na forma do .... J': 

Xl • f.IIZ tentam ~OS OU xiOliL~ pessoas jurídic:IS: 

XII • "-ujo litulu. :\ÓC'IO ou :t:~oni!tt:l ~icipe com m~ de cinco parcenco dOe~ 
de uma ou nws soe : "de' ~umcso a soma ct&s nxetw tows dessas ctrllftSU u.IJAP&uar a 
li~IC prevtSIO na lnctSO l tJcste :n:tl(): 

;,, Utr -_ ... cuja ~ta decarrenu:: ~ ... cnâa de:: bens 1m~ ~ja ~ .1 cilxl:oem:s 
t%a., cecM da n::cett:a bruta e1.1. illtv•~· nm 4:~ cm que csu. ror supenor a 1.100.~ 

l'lrllpfo olnicO. ·························-·--·--·-·· 

An-37. ·-----····-·······---~------------

,,. ·----·--··------·----------
bi dcmansmrem.. :W:l~ de tJmnçcs ou b~ mensais t~ 3Sl: 

~o.•• quo o ••lor P'ÍO • mencir- da ~ CIO 111m1 nas • c1a - 111 
dk1do d:l conmbasÇZ !oQCQl mcwe o lucnt. ~ forma da le~ c:amadlla till:ll: 01. 
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O.Zl 3 ~:tiSICIII:Iôl Uc pn:JOI7.0~ ti'õC:llS. :1 pamr do mc:s de .W'Ieiro do ráaidD ,.... 
.::~Jea.uno. 

······-·····-·········-··························-······--·--·--···--·····-----·--
·: ..... 40. ····-······································---··---

1 • p:tiO em qUOQ únia ;ui! o Ullimo dia útil do mfs de llliZÇO do a10 lllillooqtlll-•o. 
• positi'VO: - ' 

- II - compensado com o imposlO :a. ser pqo a pani:r do rMs di abril do _. 
sull::lequeate. se ne:auvo. ~ a :1Uem:wva de requerer • .1pos a emrq:a da dadarlçlo 
di n:cdimemos. a n:sutu1ç~ do mon1anre paJO a m1.1ar ... 

--~~~: .. =:::::::::::·_··-_·-·=--.. -._.:::::.:_ ======== 
1 r o dé!bi1o dM ,:m:_tuí1~ a que roe ~en: o parifn!o amenor podlra _. efesado.. 

indepenc:ll::!!=nente de: 5C cem~~ c.~~ os recursos para sua cabnnça. .apQI o dlclnD 41: 

.t) um .mo de: 2t1 venc:imento. se em valor inferior a 5.000 trftlt. par dlwdal: 

bl dois anos de seu \'Cf~C1:meftto. se mpenor ao linrile !d'aido aa llíaa. •a•. IIII 
podeDdO exeocr a vm.e e anca por a:mo dO IIJC:Z'O real. ;ma de compagda aa dD:Iuçlo. 

l '1' ·Os ~juizos dcbiwlos em ptmJO inferiala. - o ..._ -
esWielecidol no l'rilnfo .. ..,.,. <om<111e <mo clcdadveis q.- - -
esp>QdoAos ....,_ pcn ..,. cobronça. 

1·11. Os d!!bilos • que,. 10fere • :llin= "h" do li" n5o ~os..
~ iiaultoeu •••• "b", ·"·· ·~·.·,·e "h"~· t r. 

Aft. .a: .. As pe:tM&S }undia.'\. c:ut: recen:s- coc3J. no~~ ua::ri:ar. alia si. ifUI* ou •ntênor a 12.000.lXMJ de UFIR. ~ ~#. por ocasdD di ennp da 
·ler:' ~ di reacauncntaL p:to ~11mc de mnu~ com Dae no lucra pc "' 

"An.S3. ···-------------------

~ ~ O imi'Gqt~-e!.: n:n::a .~c::!~ ~r.,',.::,.~;.;.~ ~11!'!:' !!·: ~:.• ·.~ : ... ;!,~1.1 ;~ iJ ,tlf1mu .iiõl· 
~Ja ~~'ucme .1.,1.:0.:~lo":tlrCI:t::l:t~·l:o~:t>r.~~n~~.~ ~ 

'""-ft. S6. As ~;~nttic.:a" .S.·\:.;:rJo :o:.:.···~iu.u. 1~·' • .... ··u··. ;11:1. utrl 4o :ttC• d~ 
m~. Ck'Ct~ de R:n.:un.:ntor:J."; tJCrnr.r.Mr·a•LJu ,:.~ · .. ~~~.1::~.-.. •.••. -::·._ .• o .a:o-.;"':~01110 -· 

M.:\n. ~7 .. ~plicam-~ 3 ('o..arnhu!"~ ~».JC"rõd ,;:lt:te u i.:.n.r.' .•. .;: ::.;~ 5.o;IJ, :!c IMI ~ 
memí%01õ n:snna de ~::iu : ·~ 1'-';::nu:nrn ~':\,:!t'Cl~c:l•·• ra:·:r. •· .:.~~c· X n:na; ~ 
J)OIOo1$ Junlihc:~ rtll:'lUSJve r.u qt.: ...c ret:nt .ln .usooqo na Jr.. ~i iillnnaas a na.o,e li&: 
.:.11cw.;, c OL" 3.hODOtU prewt5l3." na. lc:;n'(,lac:~:o ..:m \'t~;r. \:Om :; .J::::n<:éc~ ua~ 01'! 
ena L!!L · 

~r .~I).Q,W da." ~s:l."'õ ruridi:l~ do: u~ :rat! ,. ·r.·:~: c; r!i ..:t~ .ll"':. }6. l ,.~ dc:'l 
dlcul~o~ d.1 .:amnhwç:io ~;;&a: .:~li'Tt:.'it:•~=Oc::r.l J" ll:o:r ~•:;:.-:-."·::'!' .:.l ~!'hc':x::» do 

pcn:cnlual de nove por ~ntO o;onre 3. n:éc:n:~. f'l:"J13 l:u-..adóa. 41~:t.n ... ,,, ~~: v ~a.'"u. ~lo valor 
~ acUuçucs !'1C:V1SW no .ut. :.9. 

·.~. til. ~ p~mu» ..!to:rnt'<u!dn,. ""'~ "' r :nr.: -!.! !:.:.:~-: .:. •.:..·-.:tC'ot\. :t.UJ\~ de: 
,"'~Se ~o~ da:- q.:JJ.kit.õer -,~. t.":".t:tu ..u,etou~ .. :•1 .. ~:1.:~~ .::- unpmao . .a. illiquuu 
~vinte c etnco porccn1n. e":tdu...,~:srncnce rt: ~·orne. 
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·AR. 71. Ftca ai'\JICn'QOb a r:o~ au ir.:poso l!·; re:<da na fonte ~ 
T"d'r'MIDI dr .. cactiCS li~ de n:nd!. rJU OU dt: r::1ê.& ~:Ww:! quudo O 
befte{ldjtio ciO !eldimernn dcc:ilr.lrl r ..... popdCr.L - ........ ""'~ .. entldallc ......... 

.. ·""- 76. o impoMo de n:iiCb n:lldo na toare .10~ .. n::adia11Cft101 - •• i a 

as ela reaU liu c ~ n.~ ro&NYCL lolU P:IO scure "~ ~~~s :CqllidaS IIIUSiiL 

--------·---------·--·-------

··-----
AR. 11. O re:ifDe de lribuuda prc;vwo ~ Upuu!.J r.Jo se aplic: aos 

"""''i=m·m ou pabOIIiquldOS: 

·1 .•..,. apllc:o;Oos llaancclr:l.• ae ..- r.u de litul.ln=tc 11= •nnr.oiçla lllwlocirL 
~ soc:iedade: de Jll!!ftl"'. prad•ci:t c: ~tah~·.2~. ~ :arrean * UbllaL --c dmlrio.- diSiniMndan de dlulos < .::~ .... - .. -· f""dlzs moma: nu•· 

f #' Pira a uoaci>çCes de _...a e emp!O>rimo. .,.. - o .-
1(qaidcl auferida& D&1 ~ a1naccar:u: :\Criu tn~ .!.: !Omla dl:ftaitiwa. l 
alfq8ala dr: "ffM t ~,ar ccmo ~ a .,... oe dlculo prcv:m "tt m. ~-• . 

- ·AR. 89. Serto 01ptiad.u mWw de md t:T-tR e rJe dc:e.~ L: "'FIL par mCI 'oo 
frlçSo ck .:ansa. U pes30aS jundlaL '-'".P ~turaç:io-M ~mo ,.,..: l.:1rTO Caiu 1:ut. •5. 
padlr.lfo W11cot. respecuv:uncmc. coau.v:r anw supc:nar :a nove:t~ dUS. coarada •I** 
do lliWIIO més.o.""...-. · 

I 1• O prazo preYLUO nesrc W,o r.Ja ~nc:ficia u pessou, }Wi4;1ias qac te watefelll -
du rqru de redllilo ou s:r:spe:mio dos mbU~ ae Que u;ua o :ut. 3 c · 

f 21"' 1f n1:1 tqlllariDÇSD nO pf:o ~"~o na in.1mac.'io :x~..ai;t· o qm:MICS4C 
,tla.I!Ulll.l: em ccm par a:zua ~Dre o "·~nr :uucnormc:!l.tc :achC.lCO . ..;..;:::! :ut:JUizO do cltspQao 

·""·""' ~1. . . . 

..... 90. ····-···-··-·····---···-·-·········--· ........ -

. • A.rt. 1 :' O valor do ITR ckver.l r.cr ~;o 3lé o úlumo dl3 tili1 do mis subSeqlienre 
~lc em que o contntKnnte Cor nottficadO . 

. -\n. 91·r····---····--··-··--·····----····•····-···--··-··--..,
Pmp:l!O UniCO. ···-····-·····-···--··········-·-··-······-····-···-------

. • ;&.2) o- ele c:lda .......... ~por- ciO_ .... --· do 
juroa <qlllYIIealclá W&- mensal de apiOÇiD ciO T_,-......... & 0!
.Mobí.üD fedenllnrnnL alatladcs a ~ ..:... cWa do defenmema at o tn11a IIIIII".GI' 111 
do papmano. e de um por ccmo ret:w~m ao ma em qu1 o P'P m..,. .
d-

~ An. 9,. ..u em~ 1nôu=.r.:tt uwlm:s de P'ftltnmU Esoecwa di ~ 
.~pnwaacs .até l de JUnftO ae 199). pela Com•YM ~ Concas&o oe aa.ftCioa fis:ula 
Pra,...w "'-"" oo Ex- · BEI'lEX. ~ com- o ...,- r
venfiadO em um pmoc»otwe eam o lucro n:2l detcrmtnadO nõs tets aac»-akr..d.artO 
sumequertteS. ltu:lcpc:nelesuememe da dLuntluaçto de lum:Ja ou diYidmdOia .. ldclOI 011 
iCIOftti&&L.. - - . 

...... :- o ~ .. ol&!ea "b" ciO • J" ciO ... 4] da Lei .. 1.911. do 1995. 
~se~ 101 ~a ~lau:vos a: 
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I . · opor: IÇI!eS de Oftl!ll'!sâmoL ou qaalq.- fanu dl---10 di-

11 • " .çJo de tlluloo c - -- de .._ nu. c:ojot - .. 
em.,... oejl - ,._ .idicl de din:ilo público '"'...._ JGó o ---pa-. SOCI8II8dl: de economia mlltL ou sua subsiâi*ia: 

m • ruac~o~odminisa:ldos pcrqaa~q.-dai-Juricliasrcierlclu.,_IL 
Pmpo!o o!olco. ~ 1:1111- :úlnDJida pelo~ aa .,_ "11" di· I 3" 4o .._ 

~3 doe i.ei a" 8.911. de 1995. a pa~<ela ile ~10 COli I • P » IIIOIQ di{--- do 
. m. lO do llocml>-l<ó o" U91. de Ui de dczemlll'O de 1977. 

Att. ,. o SlldD c:n:c~eor da coma c11 comç5o ..-.di qao .... o·*'-a do 
m. .-da La a"7.799. de lO dejullloGo 1989. 'l"fttlol ponirdo do- I 11 la 
di 1995.- '""'~ .. ~ áo 1 ........... podlodo o . -· ... 
- do dispoolo ftOI anL ~· C 8" - Ld. a IIÜIIIIIÇtO do lucro W' I lia 1110 - . 

Pmpo!o o!olco. o d~....,. ..!i10 oplica-oo. .....-; u po.-~a 
qoa .. - o t 6" do m.l7 da La a"l.911. ~ 1995 •. 

AI!. if' Conlidr:n.« lua"a in:tllcioúrio. eni cada aaa n5ene1Mt. o llldo cildar tta 
CU1111 di comçJo IIIOIIOdri&. ajus&odo pela dlmil!aiçto dai vanaç&s = I IIII da-1 
cilllpQM~cocnpm..tuna~dOha:ra....,dO- n' ''? 

f I" ~ • .,_, :10 ajasle - a clodllçlo. do saldo . ..-dll ixioàl dt 
~ r tiila. dC valar '"" • :r ~ .dir- - ..... a ..... dai ..._ 4 =r-':.:- raOIIIdnu pl.'lli'nl e ; ~ dll ~ r • i= ~ • 

f~ O lucro iallao:ioMrio alribuur •cnticpado .,._._.. áo Una di 
.~ do Lr.lc:nt RaL e o Wdo rr=stcricte da ma nleed'rict a.riDr -' CCIII!~ 
m nm. COIII bale na va"iaçJQ ~ valar da URJt vmfic3da ciuN O pru.ft ....... 
» Otrbai.IDço. de mz M'O dO lM<?''r'"''rio ~e o dia~ • do~ dD 
-da-.çiA. ... - ···- -·. . . 

Are. ,. Em ada ~'=ffrio co . 2 -~•&. raliail .,.. dli·lacia 
ia:f1ll:iodrio pupcx ·..,,, ao valer. n=ürado ao me11110 ,penoda. dai • • dailal 4D llift 
iuJ!"!!!!l éom:r;;la - . . 

1 l' O lucro intlaciaairio rcUiudo'e.' eH& uà n' '( io"-'·~ da ..-.-u...,._...,,_ . . . 
., ---•. rdaç» ]ICI'CCIIIIIIICIIIn:<> ..... dos'-.~ cio

sujci1os l~ moDetiriL n:aliDdo no aaa nleecrltM;-e~~~~ wknl: 

.. 11 a .-a do valor condbil do 111vo ...........,. no inicio e oo llaal do -

~2) a média elos saJdoS. no· iaM:io e no . (G. do aao a' 11 io. dll coaas 
ttpiUCiillliYU 4o CUSIO dos lmóYets • CbssúadOI no ltiYO penDIIIm& da COIIIII 
... ~"'. •mvu das apllcX&:s em ouro.= conw aepzantltlvas ..e Mían' 1 a faiA da a 
de belll su)Citos a com:ç:o monot4na. salvo se o COZI....., proYir • •lldelloçto cio ClttliiO. e de 
oans CGIHII que \'efttwn a la' determa~ peto Poder &eculmr~ .f'Utdenda a DIIIIIIU a 
bens ou valores que acpaeemcm: · · · . 

bJ o valor dos bens e din:uas dO aaavo su}ltitol à ~ maaedria. ralir:lda ao 
aao r'=d'frio. scn a saiU dos sepnnle:S ,.~ 

· b.ll..,..<amtbildosimc!Yeis.......,..oo_oo_do_ t tl"oe 
,..._ 00 ...... -..: 

~.zl.-COII~ c:omJido ........,._:ufa-da boiu. ---· cl:ftilos do lli"IO sujelli» à comçto monet:V'ia. bõa:udol no cano dO •a ,.,....'rio; 
b.J) quow ~ ~ :IIDCirUZ:IÇto e ......ao. comp ' """" CDO au 

despes&~ do ano-alcodmo: 

b.•> lucros ou dividendm. nxebidos no 1110<aletldlrio. de ~ ,.. · 'jiiÇ(Ia 
socsedri:u re~ como anvesumemo; 

cl o montante do lucro inOxiocW'io r=.li:udo do ano-caJeadúkt at deumlialdo 
med:wue a apl~ da pen:enw:em de: que U31a a lline& •.;a· JGbn o lucro iatllciorúno do 
mesmo &nO-QlendMia: 
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dl a pen:eriQJ'Cftl de que tr:1r2 a alínea ·:r." scrt r.ambem :q)iicad&. em. cm& ano. sobre 
o lacro tnflacu)nano. :r.pur:100 nos :utOSo<'Ziend.&no oantenOJH. escewaao o luao uú'l.lclmanc 
acuanliado .. cuaena: em. 31 de deJzmbrO de 199-t. 

f r o-que- 1'010 diferi...,.., da ... ..._ do lucrD iallal:ioaárlo 
ala ~ cSewen c:ocnPQW" na determa~ do lt~::D real o monwue do luao infllcionano 
raüzadO (J 1., ou o valor detemnftldo de acordo com o disposto no art. 6•. e ezctuir do lul:ro 
Uqaida dO ano ~11end"rio o monwne do lucnJ mflaaocW1o do própriO :ma lrnd'lrio. 

Atr.. 6• A peuoa jur!dica· ~ considerar :ulizado em .cada ana mlmclfrio. no 
mfaimo. dez parcemo do lucro anflaclonano. quandO c valor. :wam dc:u:rmmado. n::sul&ar suncncr 
ao apuradO u íorm:ado_l t• dom. s-. 

~o úmca. A ral~ de que cr.ua esrc atUJO aplica-se. indulive. ao valor 
dolacn>~--nopn>pno~. 

AtL ,. Naa QIÕI 'de lroc:ocpaw;ioo rUs&o.. cislo toC&i ·ou awacillo de 
asiYidades. .• - jur!dia ~ IU51onada. aodldl ou que ..-..r ao- <leoa:> 
CO"ri • u uucJr.Waeme reaJizlciO o laau lllflxlonano ~CUmulado. 

f I" Na cislo paNL a ..:iüziçlo Xlt prapo~Qoaalt panzla do - sujcim l 
,cmnç~o-.,que.u-.Sidoverâda. . . . · . . 

. ' . f r Pira os ereiull- omao~ cOnside!'a·selucn> inllxionmo glaclo ....... 
do lucro ~ de ~ utenorcs. cornpao monewumeme. dcduzid:1 du 
~ :ra'jry"" 

An. .. · ,. ~-dê•· ·.se jaiÍe;ro :dé. 1m~· • """- iunmà de-' CÕ!Ii!dér:tr 
· tallZid6 ót-h'meáte • .' no minÍma. l!JlO do 11x.:ro tnllJCtoaano. \:ompso ~ 
......., em cada ano olemt1no anrenor. · · · · · · 

·. ~ . ·~o liiDi:o. ·.Á· PltCOia n:óliiada na lonna desle OftiiO in,q,m a- de 
~!l'!iiiÍpaiiGde ...... ~- - ....... · .. 

_ Alt. 9' .,. P,.... jurfCIICa que uw:r Wdo de lucro in~ i. iri-e ..,.e iOer 
1 ar lribullda ~o IQI:n) atbltDda devera :14tcionar esse saldo. c:ompào monccanameme. .t' tiue 
de- do impoii.O de.-.. 

Alt. 10: A pamr de 1• de i;.;.;, ele 1996. • bue de d~CU!o do.~ 4ii-. 
em Cid& m!s. de que U'3& o m. :!! da L.ca n• a. 981. de 1995. ser;t dercmitnlda medilna: a 
'~ do perceatual ex ues c meto .P!X cento ~ :1 n:ccua bnna re;u:cradl na etm1U"2;~ 
ouf<ridllllllliYidade. . . . 

I t• ~ .. teC~JintCJ aúvidadcs. o pacemua~ de que U":Ka este aniJO .n de: 

I) um· poio C:ent0 ~ :l n:c:eità bfuQ ~;fig. :tuÍericb ~ rnendl de c:clalbald\.cl: 
b) tr& e meio por cento r.nbte ;a reeettz brut:r mensai auferida na pn:sraç;io Qe • 

<cMC:OS h~ta!õft!: . 

· clono .por c:ento sobte il•rec:elta bruta- men:sal.micnda Sdba:; premç:IO* JaV1ç:os 
t:n ;eal. lftC'lusrve SOàre os Jei'YIÇOS de a:nsponc. excelo o de c::p; · . ~ ... . . 
• • , .•• d) dez. PDI' cemo'-sotn 2.'rê=m ·tmna-aufetida c:om :a mVidad. . ._pra~ 
c:umulaliva e. c;allâ:DUI. de .ta'YIÇOI da aaeaona erediUcia. rnerndolópta. ·&esda .dt..crediro. 
.selO;Io c rucos. actnum.Rrw;iO de COIUII a papr e a --ecet~er. compra de cti:alal Cftdilórial 
-de -mcn:aouapnzooude~ deSCMÇOScJ«tonnt6J. 

c) vinil por cemo sobre :a fteeiw bruCa messa~; mfcrida com as lli.Yidlda de: · 

. . . e. t) praat::SD • ~ c:uja ~w remunere. c:ssencialrDenl o eun:icio 
~por"""" oos !OCIOL de proí!SI6el que~ de twnli~ pruf- leplmalfa 
.:upla;c 

. e.ll irue:u r wçlo de neJdCiOL da l.dmin.Jsu:lçia de im.6ftiJ. loc:lçll1 oa 
admiDislllçiD de bclll m-

n rime e cinco por cesua sobre a. r1:eeua bnna meaal auferida r.::lDl a C1:11ôio ~ -do qualqUer llllllftZL 

1 r No caso de lllividldes divemi"!Cidas. ..n. apliado o pem:nma~canapoo
a Cldl.uividldil. 

. I 3" lU l'OOOIW .,..,..,..., ... de lllividlde incemivada nJo c:omporto I - de 
c&Dlo do im!>O"" na ~ de benet'iCio • que a - J!ll'idia. su- ao rqunc de 
tn~ com base no lucro reaL fizer JUL 

SOS 
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·.-\4. 11. O lucro r=! ou att:nlndo cb. pe:aoa JunCia CSW2 su}CUO a wa adx:lonaJ. do 
unpos&a de renda a aliquoc.a oe: 

r - dez por c:eato sobn: a p~la do lucro re3l que UÍU'IpUSir RS liO.OOO.UO &&I 
RS 7!0.000.00: 

11 - qwnze por cemo SObre :1. p:.m:la do lucro ~~~ que u.luap.usar RS 730.000.1)): 

III ~ c1ez por a:n10 "'""' a pom:1a do luao umlrlda q110 ol- RS 15.000.00 
>tt RS 65.000.00; 

IV - quin~- por cento sobre ~ pm:cla do luao mriftdo q~ ulll'lpalrr RS 
6S.OOO.OO. 

1 1• Os limiteS previ~ nos incisos I e n ser1c pwpoccion&is ao mbaera de meta 
cnosccmdCS do &110<~ qll&lldo o poricdo de :~puroçilo ror mfcnar. doz ....... 

t r O valar do adicional ...-a n:calhido ime~ niD - perm
~deduçees. 

""- t:l. o~- .tu. '.ií·.:· si"" L= ..- s.91t.1c t99s • .;pni-t ue Jt ... 
-dti99S. 

M. 11 A ponir de I" de -· dt 1995. ao.iuft,o de que ,_ & &llla "c" de 
~-do., r• da Lei o" U•7. de Z1 de J&IICUV dt 1990. com a....._ cloda poto .._ 
6"<11, Lolo" 1-"0. dt li dt janoinl de •-· e pelo.._ 90 da Lei o"l.911. da 1995.' ó lrt.lol; .. 
;.-L e o., 9t.~o dnieo; :lllnca.·a.r-. da Lei o"l.m. de-1995. -.....-•: liiaar-.:: I I I dos-. Espooa&J·dt L~ e de CUIIódia, SEUC ..-a lllulae r--.. 

• M. 14. Ou •· .,..,. e...,_ de cap;aai dlsaniiÚidal.-à Poft;i.d. i• ciO Jiaáo·,j;,· · 
199!. pdoa Fuadal: dt luwed~~r~ana lmabdimcJ e "Fundos de tn~uaemo Culbnt· O AnfiDco .. 
fiCAaT, solt qaaiqlm' fonn& C qualquer Qt.ll .q& O beftcticüno.. SU,Jeltaftl·· ;l !ftC' '' ·, do, 
..,_ ... - aaaaaoe a :lltqaaade deZ para:nao. 

. Porqnfo dnico. 11c iaia- !=idetiiDI......,. dcsll>omp.~ o diJII!3I!IO no. 
""'76dll.cio"1.91l.de 1995. 

M. 16. A -de dleaalo di, ,...;.ibuio;Jo -.1 _..o luao. ~ nepaiva. 
;:-~-~vi·!-í .. lõl:tii do do .,.. I 11 io de 1995. padatl ., CUiiij 1 
~ c:aa.-·-- ..,......, Jl dt _ .... dt 1994. ... o 
-do.,.._""~~ peta adiçjlae-~ aa ~da 
..,... itl ';' m:iiL 1bwi..Xc:mua~,r 'I lo•' çkiiiCLobll:l'ndoo-1*-ic 
_dl......,d&_par....__..,., SI di Lei o"l.911.de 1995. 

. Parqnro-o~-~~~~ ... -. opllca b- joa1dicll ... 
haaa Cll - • - ........ esiJidoo pela rq;.t1r;1a ll&e&L comp-ioo <11, - dt 

-aap~va- ............. ;' 
.ArL JL Es&a Lei eacra cm vt.,.. na- da& ct:: sua pubik:a;too p; ' · t cfc:ila& a 

ponirde l"dejandnadei99S.......,aoiiN: 10.11. IS e l6.qatJOoduljrlodeilouponird& I" 
.__.,.. dll1996.. c osans. llc 14. cant d'ciec.._ft:.'I:PCCiinmc:D~C. a JllftU' de t• de abrü e t• di 
~dii99S.. 
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ArL 19. lt&•opmaa ,. ; ·:!eaeraCOIMnirioL~of3"dalll. 
.U.ot.rdoan.ll.o ...... ICM.IOS.I07ollldaLci .. l.911.do 1995. --o-IV 
do t r do an. 7" UIIAilnl.lS6. de~ de_..., do 1991.ol.l57.clo 1 do-do 1990. 
o -IV do t Z' do an. fi' c1a Lei .. 1.210. de 19 do jalllo ao 1991. • a .. _ "4" do t r do ... 
4"doLci .. _7:965.clo22do-clol919 • 

.,_ ... ZO da j uatle do 1995; 174" do ~~~~~~--elo. 107' do 

'~ 
/ I , ... __ 

/ .... 
(_ ' 

. .:.._ 

lZ1' N• 4 .5CG - DI: !O 11: cproorl&eio andi:blt:L. furto. oor ,tn
pl·ea~os ou tercear.oa. ouando houyer 
anquCnco aun::umt.do naa lê-ra.ta, d• 
le;:r~~ IJ::UJ.1JiJ&&ta 0\l oua.udo ;aure. 
&.tn~ queaa pu· zue a auton.daa 
policiAl. 

G~acliGl 

Dto1~ 16bre o tMJtilll:to qu recai !.O~'G 
'" n4d&J: a ;rontttos de tua:UILU 
•atcTe&. 

""· n. S6o O!l<ftc~<o~Wa .., .... 
- - .-oJ>U&OdU - ........ accadr1N .. a.U•MIAdl Cla. emprtsa e & 
IIW&II~ d& ~Q foale proo 
llllt.ora. 

ti• .... --.... -
- .. -· -· • rui!AÇio 4a U'aniiÇ6n; OU CIMf ;611 tzilidu 
pll& ...... ela -...-. ' 

I 1'. AA dtar ,. apa etcoo•s &dlftl· 
Uc:&l ÃO h Uln&!S ou IIOlZil:lU DO· 
Upo 41 ~ aw • ou a&.l• -lia .... prOA •• 

1 3". -Dto llrio ciOdUU .. II eomo 
clapau oo pro;..- - _okl..._ 

t: 4'. No cuo Uct rmprts& lndlYl• 
dual. a adnuntsua.c3o d.l tmpOst.o po. 

••,.. lmJIUII11&r u -- .,_,. dC caCUIU' da emprtU. que n!io fore&A 
•••m--amc:uce pn:n.uaa· u.t. lU como 
Oc:duç{.la a.daubda:o. r.c tQG não puder 
pronr a relaçAo d:L d&:.z;lJd& c:um a. 
~"•ultule ao cmprta. 

I St. O:i p.1~•r.entQI: da qu:uq~atr 
D.õltun:ZII a UlUlar. IOC:io ut1 dirifeuw. 
Ga VJIIprí:s:L. CMI a pclrCRt& dOa IDD• 
11K*. poderio aer •wpupadoli pc:LI 
OQatJJÜa&r..a.ç:áa Q.., dDp6ito. 11 O COD• 
\:'&bltaut~ n;Jo "~nr: 

ao 110 écso de c:ompeDM~Ia por 
rrabaJbo &UAuutaco. .a.uelJDaaloo -01 

LEI N! &.081. DE 13 DE JP"LHO DE 1910 

Di.,._ ,.,.. o ER.du&O da Cri.tae8 • 
do 4.dolaceace. • dá ouuu ,.,ifllat:ia. 

- - ..... - -- ..... - - -4- -- - .. - - - - - -- - - - . 

Art. 280. Os collUibuinta do imposto de reada podlrio 
abaeer da reada bruta 100'!1. Icem por ceawl do valor claa doa• 
çOH feitas- fuacloa coauoladoa pelo• ConMihoa Mwlicipaia. 

, Eauduúo e Nacional doa Direicoa da Crieça e do Adoleacenw. 
, obeervado o·M~UiJ~tr. · · 

I - limite de 10'!1. !dez por co11tol da ror.da brua para pes· 
10& f~ica: ' 

II - limite da $ ~ !cinco por cento I da re11da brua para 

- juricliA:a. f 1! M doduç6ea a que se relere este artico alo eltlo su· 
jeitu ii outro~ limite• osabelecidoo na lelislaçao do imposco de 
nada. nem ezcluem ou reduzem outros beneficio• ou abatimeD• 
- e doduçOH em vi110r. de maneira especial as doaçóes a e11ti· 
-dacM. de utilidede pública. 
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. f ~ O. CoDHihoa Mwúcipais. Estaduais e N..:ional d". 
Dlniea da CriaDca • do Adoluceace fixarao criteri" da uUJi. 

~ zac:ao. ~~&nvn de pJa..o. da aplicac:ao du doacon subaidiadu e 
demais recai~. aplicando neceosariamente percelltual pare iq• 
caacivo ao acolbimellto, sob a forma de IUarda. de criaaca ou 
adolucaace. órflo ou abandonado, na forma do disposto no ut. 
2Z'J, f :r.. VI. da CoJUOtitui;to Federal. 

LEI N! 8.313. DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991 

R•rW.C. pftltl!itJitM • La; ~ 1 . .,. 
d• 2 • iuJ.Jto • z-. iaM.i&la • I'2C1J1w 
Nodaul de A- ó CaiCIIra lhoue/e d4l 
OUUU: Jll'OYidfltciU. 

O l'RESIDENTE DA REPUBLICA 
F~SG saber que o Coacnsso N acioaal decreta e ell saacioao 

a ...,.me. lei: 

CAPITULO I 

Dia-içOU Preliminares 

Are. 1! Fies laatltuído o ~ Nac:loaal de Apoie t 
Cultura tPronacl, com a flnall.qada da capear e caaalizar __. 
-pare o aetor de modo a: 

I - contribuir pare facüitar, a todoe. oe _. pare o 
Uwe -ao u foacea da cultun • o plello e:urc1cio doe dfralcoe 
cultunia: 

II.- promover e at1mu1u a ~aalln;t= da Pi )11 ;'a 
cultural e arci.cica bruilein, c- valoriza;to de - Jna. 
maaoa • coacelidoe locaül; 

III - apoiar, valoriz8r e cllflmd.lr o coajuato daa 111&111'
taçGu culturaia • HUI rupectlvoa criadoru; 

IV - protepr ~ UP.I'ftlllee aulturaJa doe I"IPGe ,._.. 
cl«n da aocWdada bruilalra t rupouãveia pelo pi~ da 
cultura ~loaal: 

V - aalvquarclar a aobrevivtBcia e o Rorewi!MI!to doe 
modoa da criar, fuer a viver da aociedada bruilalra; 

VI - prwHrftl' oa. btaa macerfala e ilaateriala do pGrio 
1116alo cultural • hlat6rlco. briallelro; 

VII - d-volver a coa..:lfacria ia&araacioaala o nê; !o 
- valorea culturaia ~·-povoa ou~ 

\'lb -. udmu4t a produç&o e difuilo da beaa culmnla .,. 
valor uidveraal, formadoras e iaformadorea de coahedmaa&o, 
cultura e memória: 

IX ...: priorizar o produto cultural o~ do Púa. 
Are. 2! O Proaac ••' impiemeatado através doe Hl'lliDtea 

mecaa~: 

I - Fuado N..:lonal da Cultura tFNCI: 
II - ·Fuad" da Iaveatimeato Cultural e Anlatico IF!eutl; 

III - lnceDtivo a projetoa culturaia. 
Parásrafo lillico. O. iltcaativoa criad" pela p- lei 

aomeate seria coacedidoa a projetoa culturaia que vi- a ui-
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~ utlllzacto • circu1açlo públicU doe beu eukanls .._ 
r.pd&all-. v..t.da a caacnalo de iacadvo a·obra, Jll'od ' lo 
- ou ouuoe deco:aea-• .s-inadoe ou cln:uztac:ritoe a m
cui'" privedoa ou a co1eçCIM pardcul-. 

Art. 3! Para c:um~ du fillallàadn u- -
lirt. 1! data leL oa projatoe culturala -cujo favor - capea
doe e·caDIIlizadoa oa - do Proaac a&ellderto, pelo -. 
um ~ HIUÍII- objetivoe: · 

I - illceativo l fonDaçJo ania&lea • cultural. mecfl•ntr. 

c) GtJfH"é:'.: .• ~"'J ·-~"" 1·.-i:--:~ ":: :·:·t").~a. J;:~~:~,,~...- 1 e t.~aL~~-~-~ no 
RtaAH "lu n.~ .·-~-· .... · .·· .. · .... -r~,-.. ;-;..:·_. ·.···!·k:-:: '-l!"'••'!".lb-i:-.•!1: 
ou V'itr;,nr.~·:-~o: ~ ... , :. -··-:~·· ·"· l"':: ·=. !. 

bJ canl"'e-.;:,e .. :f• .::. -....:~;:· .. ~.: . ..: •·• ··=··~~:"'\!'~·=· .· :: .. . :.::. .... artistn~. \k•;· 
a.lcos e sua-. •.·b~:'l~- i'Ü:'õ\1!1. ~~~t.ir.:.-~:n• \:'!U.~i!. .. ~i• s d• a.rtl's c:ini• 
-:a• em can::":J~!.I.:. ,. !:.-...... ~·ha~'" r-~~Ll.7.-ad~4 \U\ hra~il: 

c' in!lt~i;;.-;z·~ -~ n~~ ... :-ur;.~:l~ :_,_,~a 'tJ.!"".:'..s de- •: ..... rri.wr cultur:tl ou 
vtistic:~ ... •t"!!'i~;t::..:. · . .-: r. {..;-:-;·:-~-;·:,, :!Z:~:p.citt~b-~e;.\!) .. ~riei~oa-
mento t:t- ~"!'.·"=---~·~ • ... -~··: . -"\ .._ · .~·-~:-~. ·:~.). ·.,.;,:,~·-·~t,'rl~1~~:.n!i t.!.e
ensfno '!le!T. (;n:t h.:.···.: ~a.~ ; 

ti - (..-~.-:.-··":."'! , ··~ ~;.i·~h.i.b-: ~·, ... i;1u.u-ai ~ .,rtv~t.•:.·'l, m~r':'!~tt-: 

•t"Pr,d,;r;J~ ... ..a -:r~~:·.\~ ... _.; .... c:- "":l~e-!~ ..:•~:t~=s tormP.'S di! re· 
prod.uC:lo funt':•;:.; ... r:·"-:-::f•t::t 1ij'! r·:"rfrll~ cu:t~t:·:!l; 

b' f'dir.:l(':. :•• ._. ....... ~ ~~.~ :•··.·:t:~ .~-: ~~::!:-,;:;1~ h•:.õ:1stta,, ils letrna 
• às 11~5: 

ct .. :?nnt.,:-. r. :!' ·:-:.~-.:- • --:~_-:-. ··;-;~v:.i_, ~~ :t=te. ~..;pe-tit·ules 
de &rtPS •·f"'.t!it:·, • .- ! • ···· .. · • · :· ~ .... 1.--:.·.:~: ~ · ·-

d) C!Jbe•·•:::·.- .;~- •I:··· &.o·~~~.:; •:-:m t!'11:.1.'SP.,~'!'TP. ·• ~e)J.uro di! obje--
t.Oii de valor("~~::-·~!"!) ·'-:-··~;,\ ·:':~""- : C"~p:o~'t;:)'?~ p':ihHcas no Pt:is I! 
nc exterior: 

r-t re~li~~!-;·v· -!.· : :•.v,.,: ~'· ... ~>":::f.;·.·.:~" .-! .. ~rte e ~!lpetftculos 
de artr'J c:~!!!"'"'l·' :-:-:1 ":.•'r..-.:·::'"'~.! ....... . 

Iii - prtSI!n ;ç~o i! ~ir~.3::.., civ ~atfu:tUr.io &rtistico, c~tu· 
ral • histórico. u·~~ediance: 

at con,tru(_".f.o. tormaçtc..o. •Jr,sa;z3ç!o. manutenç.io. amplia· · 
c;le • equipamento àe muieua. bibliotecas~ arquivo. e outras or· 
pnizaçde1 cu!tw"ais. bem cc.mc, dll!l suaa coleçóes e- acervos; 

b) conattrvMic;-Ao 111 natsUTa.çll.n de predi~t. monumento•. lo· 
ci'adouros, sitins v •lemai• .:!:;1J;.a~os. inclu-tive naturais~ tomba· 
doa peloa Pod,._ Plibhco:o: 

cl restaura~llo de obr .. d .. •rtu e beM mónia • imóveia de 
""'onhecido valor cultural: · 

di prote;l.o· <lo f"lelore. do art••anato • dólll tradiçóes popa· 
lares nacionais: 

I\" - ettbmuh, ao r.onhe~:im!tnto dos l,:'='ns e v:dorecs cultu· 
ra.i1. mediante: 

•) distribuiç~o çatuita i! ;:(!biica de inar~ssos para espgà~ 
cu.toe culturais e anittic:os; 

b) levantamento·•· estudos e ~squisas .nn ârea da cultura • 
da arte·e de se•.zs \."á.riot setm,l!ntoS:. 

cl fornecim<.:lt<> de :Ócurso~ p.ora o F~(" • · p:>ra fundaç6es 
culturais com fin:.: !~Q~t;lti.•:o~ t:'J .poua mu5~!:.::;. !:ib:iotecas • .:1r· 
quivos ou OUtrl\l: 41!.:\ti:la•.ie.• ·i:..:. .. r~ter ,;t:ltur.:!~ 
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V - apoio a outr.:s ati..,idaries cu!tur,;~,ís e &rtilticu. me
diante: 

- ai realizt~..ç.tO-dc ilis:tófo• calturais no paiH ll"'-t'lo-eZtarior. ia· 
clu•ive atravé!l do fornecimento rle p~s.sagans; . 

bl eontrotac!o de aerviças ;>ara elaboraçao de prOjetoa cul· 
turais; 

c) açOes tiio previstas nos mcfsos anteriores e consideradu 
ralnantn pela Secretaria da Cultura da Pre•id6ncia da Rapú• 
bllca ISEC/PRI, ouvida a Comiaaao Nacional de Ineant.ivo à 
Cultura ICNICI . 

CAPITULO II 

Do Fundo Nacional da Cultura IFNCI 

Art. 4! Fica ratificado o Fundo de Promocao Cultural. 
criado pela Lai n! 7.SOII, de 2 de julhct d• 1988, que paaaanl a 
denominar·M Fundo Nacional da Cultura tFNCI, com o objetivo 
de captar e dntioar racunoa para projeto& culturm com
pativeia com u flnalidadft do Pronac e de: 
t I - Htimular a dlaUibuiçto rqtonal eqQitativa doe ,.. 

·.c:uraoa a Mrem aplicad.,. ~W-execuçto de projeto& culturaia e 
G11siica.; , · 
L ·n -- favorecer a viaao intareetadual, estimulando pro~ 
que explorem propa.taa culturaia conjunta&, de enfoque repo. 
nal; 

III - apoiar projeto& dotadoa de conteúdo cultural que en
fatizem o aperfeiçoamento profiaaional e artíatico d.,. -
human.,. na ma de cultura. a criatividade e a diversidade cul
tural braailaira; 

IV - contribuir para a pnArvaçto e protaçto do patJim6. 
nio cultural e hlltórico braailelro; 

V - favorecer pro~ que ataDdam àa ll«ftaidadea da 
produçto cultural e aoe in- da coletividade. aí cooaidera• 
doe oa niveia qualitativ.,. e quantitativ.,. de atendimento& àa 
"-n•nd•• ca1tanill matartw, o ~ maltipUcador a proo 
,!-. auan. de- U~ICIM *io-cultunia e a priclrizaçao de 
pnjatoa - "-a ..u.cieu e calcaraW com - pa.albi'"'Nh 
de .S..SYOhl MO com IWCIDW ~prioa. 

t 1: O FNC-' ~pela Swcretarla da~ 
da PNaúYada da Repáblica ISECIPRI e prido por aeu·titalar, 
8111 I lftdo por QJil comitl conati&ufdo doa ~ da 
SEC/PR e a prarld"de du fttidad• aapervlalonadu. para 
camprime- do Procra:ma de Trabaíbo Annal aprovado pela 
O.i~aiO Nacional de IDaBtiYo l Culture CCNICI de que traa 
o lld. 32 deata !ai. MPQdo oa princípioa eatabelacidoi ii.,. .arô 
aoe 1! e 3! da m•m• 

t 2! Oa rwcanos do FNC MriO apllcad.,. em projetoa cal· 
tarai& aubmetia com - de entidade auperviaionada ~ 
petenta aa ma do projeto, ao comlt6 uaeaaor, na forma que 
cliapuHI' o ncw••ement;o 

t a! Oa pro~ aprovada. ...ao acompanhadoa a evtllao 
a tec:Dic:amenta pelu entidades aupervirioaadu, cabendo a 
eaeuç4o fiuacelra l SEC/PR. 

t .4! Sempra que _.úlo, u entidad• rupervialonadaa 
utillzarto peritoa para aúliM e - sobra .,. projetoa, pero 
miSicla a iDdenlzaçlo de dftpeaea com o dealocamanto. qaendo 
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hoanr. e raapec:tlvoa pró-labore e ajuda de custos, confo....,. fi· 
car defillido no reculamento. 

: 1 6! O Secretário da Cultura da Preaid6ncia da República 
dealpari a unidade da eotrutura buica da SEC/PR que fwlclo. 
...n como aacreu.ria executiva do FNC. 

1 r. 01 ncuraoo do FNC D.lo poderao ser utilizada& para 
daepeoa da ma>utençlo adminiatr.ativa da SEC/PR. 

t 1! Ao término do projeto, a SEC/PR efetuará uma ava· 
llaçto fmal de forma a verificar a fiel aplicaçlo doa -
obeen'aado •• nonnu e procedimento• a serem definido• no ,... 
plamento deata lei, bem como a lepalaçlo em vi;or. 

f 8! As inatituiç6ea públicas ou privada• recebedora• da 
racuraoa do FNC e eltecutoras de projeto& culturais, cuja avalia
çto final nlo for aprovada pela SEC/PR, 11oa termO& do pará. 
lr&fo anterior. fica. lo inabilitada• pelo prazo de tris anoa ao 
recebimento de novos recursos, ou enquanto a SEC/PR n1o 
praceder a r!a•·aliaçlo do parecer inicial . 

. \rt. 5! O FNC é um fundo de natur .. ~ contébü. com pra
zo I tdeterminado de duraçlo, que funcionará sob aa formu da 
apoio a fundo perdido ou de empréstimos. reembolúvail, COD
forme estabelecer o reculamento. e constituído doa aeauinta ra
~= 

I - recurooa do Tesouro Naciollal; 
II - doaçóel. noa termos da lepalaç&o viat ate; 

III - lepdoa; 
IV - aubvenç6aa a auxílios de entidade& de qualquer Da· 

turua. inclu.ive de orpniamoa intemacionais; 
v - saldos nlo utilizada& Da uaçuçlo doa projeeõe r 

que H rafarem o Capitulo IV e o presente capítulo deeta lal; . 
VI - davoluçlo da recurso& da projatoa pravlatoa ao 

Capitulo IV • no praHnte copltulo desta lei, a nlo loicladoa 011 
illterrompidoa. com ou um juata cau~; 

VII - um por cento da arrecadaçlo doa Fu11doa da lav
timantoa Reaionaia, a que H refere a Lei n! 8.187111, da 11 da Ja
neiro da 1991, obedecida na aplicaçlo a respectiva orlpm po-
crliflca repoftai; · 
- VIII - um por canto da arrecadaç&o bruu das 1~ f .. 
clarail, dedazindo-M Hta valor do moatante destiudo aoo pzt.. 

-DÚOai 

IX· - reembolso du operaçdea de ampriatfmo raal!zect11 
atravú do !~o. a lttulo da finaaciamento raambolúvaJ. ob
-.loa critérios da ramuaaraçlo que, DO miníma Jhaa -
va o valor real; • 

X - resultado du apllcaç6aa em Utuloa públ~ fade
rala, obedecida a I.Palaçto vipnte sobre a matéria; 

XI - converalo da divida extema com enddadaa a clro 
...,.. aatranpiroa, unicamente mediante doaç6aa, DO limite a aar 
fiz ado paio Miaiotro da Ecoaomia, F uenda a Planajamanto, alto 
Ul'Yadu aa normas a proceclimeatoo do Banco Central do Bra
•U: 
~ - oaldoa da axarcicioa anterioreo; 

XIII - recursos de ouuu fontes. 

Art. 8! O FNC financlari a~ oitenta por cento elo .
cocai da cada projeto, mecllanto comprovaçAo, por parte elo-
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ponante, ainda Qlle pa01oa jurícllca da direito plibllc:o. da cJr. 
cún1üncia de dispor do montan~ remannc1n~ ou ·~ habill· 
tado à ob~nçlo do reopactivo financiamento, atravéa ék outn 
fon~ davidamant1 identificada. e:.<ceco Quanto aoe recunoe COIII 
de.cinaçio especificada na oripm. 

f 1! (Vetadol 
f 2! Poderio Hr con1ideradoa, para efeito da touli•açlo 

do valor reotan~. bano • serviçoa ofarecido1 paio pro~ 
pua implamencaçlo do projeto, a HNm dovidamante avaliadoe 
~»la SEC/PR. 

Art. 7! A SEC/PR emmulari. através do FNC. a COIIIpoo 
siçio, por parti da iDatituiçO.. fiDancairu, do c~ para fi. 
nanciamento de projetes culturais. que levem em conca o cará• 
ter social da iniciativa. mediante critt!rio•. normu. aarantiu e 
taxas d• juros especiais a serem aprovados pelo Baaco Central 
do Brasil. 

CAPITULO III 

Dos Fundos da Invastimanto Cultural 
e Artistico tFicartl 

• AJt. 8! Fica autorizada a constituiçlo do Fundoa do In• 
véetimel!tQ. Cultural e Artistico IFicartl, sob c forma da cem
domínio. Hm paraonalidada jurídica, cuactarizando colllWlhlo 
da recurso• destinados à aplicaçlo em projetoa culturaia a 
artiaticoa. 

Art. 9! Sio considerado• proi!!CO• culturaia 1 lrtiltic01, 
pua fina da aplicaçlo d1 racunoa doa Ficart. aWm de outroe 
que uaim venham a Mr daclaradoa pala CNIC: 

I - a produçlo comercial da instrumantol mu1ieala, bem 
como da diacoa. fitu, videoa, filmea 1 oucru formu di nproo 
duç&o fonovidaolll1iflcu: 

II - a produçlo comercial da espatáculoa ~acraia. de daa- · 
ça. moiaica, canto. circo • damaia atividadll conct-: 

III - a adiçlo comercial da obru ralativu àa clfnclu, àa 
1- e àa -· bem como da obrai da rofarlncla e outru de 
cUnho cultunl: 

IV - c:onstruc1o. roatauraçlo, roparaçto ou aquipn u 

ct. aa1as • outroe ambi- dmin1doe a atividadee COIII objeCio 
voe calwraia. ct. propri•d•de ct. antídad .. com fiDa lucrati-= 

v - - atiYicladn comarciaíe ou IDdustriala. de m. 
- cultural. · ualm -kàndae pala SEC/PR. oavida a 
CNIC. 

Art. 10. Com~ à Comiaalo da Valoru Mo~ -
vida a SEC/PR. cllacipliaar a conatituiçlo, o funcioaemanio ~ 
admiDiatraçlo doe Ficart. obaarvadu u dil-içOII cla&à-laiit 
aa normaa praia aplicávaia - fuadoa di iDvmi-nto. 1 

Art. 11. Aa quotu doe F.icart. amitldaa lllftPN ...to a r
l:DI nominativa on aecrituraL.con.citUIID vai.,... mobillúiOI -
jeitos ao rqime da Lei n! 6.:185131. di 7 da dulmbro da 1111. 

Art: 12. O titular daa quotu di Ficare: 
I - alo poderi uarcer qualquer direito real sobre oe 

bana • diroitoa íntecran- do patrim6nio do fundo: 
II - nlo responda puaoalmen~ por qualquer obripçlo Je. 

p1 ou concratual. rolatlvamaa~ aoo amprnncllmentoe do fuDdo 
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ou da instituie&o administradora, salvo quanto à obripçto de 
papmento do valor inteJII'al das quotas subiiCI'itas. 

Art. 13. A instituiçao adnúlliatradora de Fican coms-ce: 
- I - repi'esenU·Io ativa e passivamente. judicial a extraia-

- dlcialmente: 
II - responder pesooalmente pela evlcç&o da direito, ll& 

eventualidade da liquidaç&o deote. 
-- - Art. 14. Os rendimento• e pnhoo de capital auferidoe ... 

too Fican flcam·iaentoo do impoato sobre ope~ de créclilo. 
clmbio • neuro. auim como do im-to 10~ rende • pro
toe de qualquer ll&tureza. 

Art. 15. Os randlmentoa e pnhoa de capital ciiaUibaicloe 
peloo Flcart, oob qllalquer forma. aujeitam·M à lllcitÜDCI& do 
impoato oobre a renda na fonte à aliquata de vinte e cinco por 
cento. 

ParãJII'afo único. Ficam excluídoo da incidfncis na fonte 
de que trata esta artiao. 01 rendimento• distrlbuidoo a benefi· 

ciária peoaaa jurídica tributada com bm no lucro real. oo quaia 
daverao oer computados na declaraç&o anual de rendimentos. 

Art. 16. Oo pnhoo de capital auferido• pór peaooas f!olcas 
ou jurídicas nllo tributadas com base no lucro real. indualve 
iaeatao, decorrente• da alienaç&a ou reopte de quotaa doa FI· 
cart, ouieitam·M à incidlncia do imposto aabra a renda. à m
ma alfquota prevista para a tributaç.to de rendimentos obtldoa 
na alienaçllo ou rtapta da quotas da fundo• mútuoa de cç6n. 

I 1! Conaidara·M sanha de capital a diferença pooltlva en· 
tre o valor de c•••Ao ou re•sate da quota e o c:u..to médio afu.al'i-" 
zado da aplicaçlo, obMrvadaa ão datal de aplicaçao. rnpte ou 
ceoslo, nos 1ermoa da lqislaç&o pertinente. 

f 2! O sanha de capital aerã apurado em relaçao a cada 
reopte ou ceesllo. aendo permitida a compenaaç&o do prejuízo 
bavido em Um& operaello COai: 'o lucro obtido 111D Outra, da ID

ID& ou diferente Hpécie, deade que de renda variãvet. dencro do 
-mo eaueicio fiscal. . 

f 3! O impoato Mrã pqo a" o último dia útil da primalra 
qulazena do mh tuboeqQente lquele em que o 1anho de capital 
foi marettdo. 

f 4! Os rendlmentoo e pnhoo da capital a que ae raf
o caput deeta art1ao e o art1ao anterior, quando auferidoa por 
iaveetidoNI reeidell- ou doallcülada. no aaterlor, eujei.rua-

l tributaç&o pelo lmpoato oobra a renda. noa termoa da lqúla
çiO apllellvel a eata dUH de contribuin-. 

Art. 17. O tratam&Jito flacal pravlato noa artilna priCJilee· 
CM -nte illcilà oobre oa randimentoa dacorreJlCM da apllca
CIJM em Flcart que atendam a todoe oa requlaltoe previatoa u 
pr11 Ma lel e ll& -~va repiamenraç&o a aer baluda pela 
Coml .. lo de Valorea MobUI&rioa. 

Par&lrafo lilllco. Os rendlmentoa a canhoa de capital aafe. 
rida. por Flcart, qua dalaam de atendar aoa requiaitoe ftpadfl
- âeHe tipo de fUildo, aujeltar•M-&o l tributaç.to prav!IU no 
udp 41 da Lei ll! 7.113141, de 22 da dulllllbro da 1111. 
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CAPlTULOIV 

Do Ia~entivo a Projotoe Culturaia 
Are. 18. Com o objetivo de incentivar u atividadeoo culm

raU, a Unito facultará u puoou flaicu ou jundlcu a opeto pela 
apUcacto de parcela• do impooto 'oobre a renda a titulo de ~ 
Ç(lee ou patrocúlioo, tanto no apoio dlnto a pro~ cd1tvaia 
apneelltlldo• por pe1aou fíoicu ou por puaou jaridlcu ele -
tumza cultural, de carátu privado, como atravH ele co~ 
çOa ao FNC, noo termooo do art. 5~, illcíeo U, duta lei. delde 
que 01 pro;eto. atandam aos critérioo eatabelecidOI ao -.. 1! 
data lei, em torao doo quaia serll dada prioridade de ~ 
pelaCNIC. 

Are. 11. 0• proietoe culturaia previ- nuta lei MriO 
apneelltlldoe * SEC/PR. ou a quem alta delepr a a&ribalçao. 
acompanhados de planilha de custos. para aprovaeao ele teu a• 
quadramento nos objetivos do Pronac e posterior encaminha• 
manto a CNIC para decisao final. 

f 1! No prazo máximo de noventa dia• do seu recebimento 
poderá a SEC/PR notificar o proponente do proj- de DAo fa
zet jus ao• beneficias pretendidoa, informando oe motivoe da 
deci•'!'· 
~ f 2! Da notificaçao a que se refere o parqrafo aoterior, 

calÕenr reç!ltso a CNIC, que deverá decidir no prazo de H-
dila. · · 

I 3! (Vetadol 
f •~ (Vetadol 
f 5~ (Vetadol 
I 6! A aprovaçio oomenta terll eficácia apóa publlç~ doi! 

ato offc:ial contendo o titulo do projaeo aprovado • a illlltlwlciO 
por ele reeponali.val, o valor autoriado para obcnçlo da doaclo 
ou patroc1Jlio a· o pruo de validada da autorizaclo. 

I 7: A SEC/PR publicarll anualmente. -" 21 ele fnweflv. 
o tDOiltanta ele racunoa autoriudOI ao a:uáclo ._. Pila 
CNIC, DOI tarmoa do dl1p01to naata lei. devidamente dlKrfml. 
nadoa por benaflclllrio. 

Are. 20. Oa projeto• aproviodoa na forma do udco -* 
-· durante aua u:ec:w;lo, acompanhadoe • avaliadoo pela 
SEC/PR ou por quam receber a eletapçlo deitai atrilndcOae. 

. t 1~ A SEC/PR, aiiÓII o térmillo da aucuclo doe pro~ 
pravl•toa n•- U'tilo· elev•ll. DO prazo da HÍI ...._ ,...,. 
w:aa avallaclo fiDal da ·&pligçlo correta doa racursoa racabldoo, 

podando inabUitar uua . responoli.vaia pelo prazo .c!Jl até C>'ds 
&Doa o. 

f 2! Da decislo da SEC/PR caberll recurao * CNIC, ~ 
dacidir!i no prazo de Hllanta diu. 

f 3! O Tribun.al de Contaa da Unilo induiri em HU pare
cer pnivio 10bre ao contaa do Preoidente da República aollliM 
relativa a avaliaçlo de que trata eote artipl. 

-Art. 21. As entidades incentivadoras a captadoraa da que 
trata este Capitulo deverao comunicar. na forma que venha a 
ser estipulada pelo Ministerio da Economia. Fuenda • Planeia• 
manto, e SECIPR. os apartes financeiros realizado• e recebi
doa, bem como u entidades captadoru efetuar a comprovaçAo 
da oua aplicaçto. 

N9v~mbro de 1995 



Novembro de 1995 ... ANAIS DO SENADO FEDERAL 

M. 22. Oa projetoa enquadrado• noa objetivoa desta lei 
...., poderllo aer objeto de apreciaçao aubjetiva quanto ao Mil 
valor artiatico 011 cultural. 

Art. 23. Pua .,. fina desta lei, cóuidara•M: 
I - (Vetadol 

- U - pati'OCÚÜO: a transferlncia de owneririo, com flaali• 
___ dade promocional 011 a cobertura, pelo coDUibllinte do im_.o 

aobn a renda a provan- de quelq11er IW:IIft&a. da ...-, 011 a 
utlll••elo da bem móvel 011 imóvel do MU patrim6nlo, - a 
Cl'allafilrilu:ia da domúUo, pua a nelizael,o, por oatra P8MM 
fiaica 011 jurídica da atividada cultural com 011 Mm f!a-Udw 
lucndva pnvilte no art. 3! daR& lei • 
. · Art. 41. O Poder Esacatlvo, 110 prazo da .e.MDt& diu. no 
plpment••á a pnsente lei. · 

Art. 42. Eeta lei entra am vi110r na data da aua publicaeto. 
Art. 43. Ravopm•M aa diapoaiç,.. em contrário. 

&ufila. 23 de dezembro da 19t1: 170! da Indapendlncia • 
101! da República. 

FERNANDO COLLOR 
Jarbu PuaarilJbo 

IJ1!t • a.2111 - • 11 - JIOU '*Cl .,,. 
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··-·--&parado D& UlliOI Cf· ti au'111 W 

o -.. da lllpllllllca 
....... tlllt o O" c - lfaciDad' -· .. -·----~·· Art. 1• A - dD - de 1111. &1110-... de ln&. ...... .._ 
JIUtiiUcu • u meWedw dlt eaano
mla 11111ta. Jlelll CIDID8 u MIU nbiS-· 
dJI.na& oa ClualaiDa' o~ em~ 

IDOIIfPDU.dee O IIW 'zal de .... 
opa ct-e• QQe ewz M • ..,. 
ma JIII'OPIH"Çia 4• a .-a _..... 
...... .Uftd&du ............... 

-~----

C .., rt.• 1 5tl • de Zl. ce da zeBro, de .,. 7 

AlteTa a le1lslaçio do iapoate 
sobn a read.a 

O Prealdente da FlepObllca ,,.. 
uso das atribulçõe• que lhe confere o artiao ss. itea 11. 4a 

Constituição. e ceado ea vista a necessidade da adaptar a ta1i1 
iação do !aposto sobre a renda às inovações da lai de soctada: 
eles por açôei,:(Lei n• 6.,o.t. de 15 d~ dazeabro de U16). 

DECRETA: 

Art. 1' - O iaposto sobre o lucTo das pes
soas jurldic:s da~icill,~as ne País. inetuSive firaás Ou • .,,e. 
sas lndivi~ais cqu!raT~~;s ~ ~c~~oas juTidicas. sará cobra .. 
n.os te11101 da laaislação ea viaor, ca. as alta rações desce Dec~ 
... lei. 
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CJ.PrTIILO I 

CONTII.UINT!S ! USPONSIV!JS 

Ses ia 

Cail.trlbuiu•• T~tbu.tados •• Coaiuato 

--- - -- -- ---- - - .. - - -- .. - .. - - -- - -
.Art. 1t • C.Ui .. n-oe lucn .-, ~leno;le 

• 1- 11 ....... ••rclcie ajiiiC- ,.,, lliCI•Ie ... -
•• Yal ... et 

J - • parte ... receltu n-celru(al't'\17) 
4W eaca•l' ...... ,. ... liaaacetru Carc. 17. ·,.,.. úalce); 

11 • os rea4l .. acoa • ,rejuC&oa ... pnrticl• 
peçNo IIICiiCbtao; I 

lll • oo reoutt• .. • ••• oprracieaato. 

I 1• • Aflicaa-se •• lucre da ezploraçla: 

... a) •• lt .. ções M q_. crat• «: ·anlao• 1• 
• z• ~ o.cr.te-tei •• t.s••· .. zt .. jul-• 4e 1177: 

., u liiiiÇMI ..,.,.,, .. , ,.tos arU .. s U • 
.. l.ei a• I,ZJt, .. U .. J•IU ... lHJ; SI, .. l.ei a• I.SII,ole 
11 ole wMn ole 1111; U, .. Doente-lei •• 711, dé u o1e a • 
... ce o1e ltll;e 1•, o1e Decnce•tei a• t.·za. • zo .. •1• o1e 
1t7e; . 

c) a n~le q_.att,ueta .. l-se• .. -
crac• •• arclaoa U ... l.ei •• •.zst. de l7 .. juUe o1e 1111 ; 
JS, 4e l.ei •• s.s11, .. 11 ole oucu•n .. ltlt; u ... Decnce • 
lei •• 751, .. 11 .. -te ole 1111 • artlaos •• a,,_,.. Decn • 
M•lei a• t.••· ole SO 4IÍ ........ de un. 

-- -~- 2• • O Yalor à-azcluaio 4o lucro corr~~
, .... ca a ezpel'taçiea iaceat:iYaàa..Jleri dectrwiaaM ••lute a 
.,11~1•. 1oltn • lucn d.a ezploraçio .. que trata esta arttao • 

.. ,.l'ceataa .. 1aa1 i nlaçio. ao ..... período. eatn 1 rece! 
ta 1l,ai4a de._ .... aaa·ezportaçiet iaceatiwadas e o total 4a 
recei.Ca lt~uiú .. nadei de-pessoa jurí•tca. 

I 3• - O walor elo lapotto que cleiar .. ur 
, ... •• :l'irtu• ua beaçiea •• .,_ trata o I 1• aio poârl t•r 
4istri-ul._ a01 s&cios e coastituirã reserwa de capital da ,. •• 
soa jur[•tca. que toMate po4êri ser utUlzaU ,para alttoi'Çio .. 
pnjulzoa ou &U8U.Ce 4e ca,it~l social. 

.. l ... no' 
I •• • Coaat .. raa-se •t•cribulçio 4o Y&lor 
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a) a .,..Utulçio da capital aos okleo. • 
cas• da n"'Sie ~ capital oodal. ati o -•u•• do a-••

tace-nçi• da noena; 
•> a panU .. elo aceno lfqotelo da ooclo .. • 

.. fiiMI"fl ... atf o walu elo oaldo da """""da capital. 

I s•' • A t..-oe"iacla .. ~opoote aos 11 
-J• • ,. l-rta pena .. llncie a ohlpçfo .. nceDor, c• rt 
lecle i t-niacta ~otnlnol' ... • "-te ,,. a ,.. ... J ... t~co 
u ....... ...., .. ,. ..... •• , ... ,ar .... tacla.ct ... ._. •• •t 
lln • liiCft ~nrillat ... c- .... lanto .. ••ttclfno. 

--- - --- --- -- --- --- ----
DECJIETO.LEIN!1.730, DE17DEOIITiniiiODram . 

Allrln a ' I" • r' • iatJIIO.JfO NbN a ntlda da ,_..,..ltlrldlcu • .U ...,_ pcoe:&Ms -0 PIM' jJ•II O. ltatJúblJca. DO UO dU atribuic:Oet: CI'M 1M coafen. e udp Jl. - U. 
4a C=rftMtct. 4lla-..: 

Ali. !! ... Jt u,,, u .....,, .. ~ ao Dll::nto-W a! 1--. • a ... 
-da1tn: 

-

1-0.......,..l!.r er.u...,_.. ... .,.....,.~pnr-=-a......_l"'ldacM: 
•ti: ••'fc .... Jacredau ....... 

u •' c'Ie M Qu ~nu. • udaDe 11 da Lei a• t.111. • n • ...._ 
clolWI;MdaWI~UCII.clolldo-bntclo1-DdoDou•lol~-·ll· 
...-•l-=l!deDicnto-lllla!l .• de•c&e...-delt'l't;el!ardeDic:AeW 
a: l.IN, cloBdol1dlooclo1177: 

... --··~do --do--.. --,, .. Lol ~ 
u., • n •-do 1MI: • da lAia: •·- dou do-...,... .. a 
•o wloi~1M.doll•-•-

cl alooacaauqoo onra•-• de-.... ... ~ m. •••-
4o181:. 

dloo- do qoo.....,. oo-- 1: ol! do a.a..loi ~ 1.111. .. ., 
·-·1171: ... ...._ ........... _ .. ____ eor• 
Dw:• ... ~ 1 .... cl8 .......... de11'75. . 

' 12 O ..... àaclaeledeiGCNCDii .............. :r r 'e• 
........... I' .......... r ur "·ed· ... dsrt-hdJ C' a • 

••• R ...... -- ... -~ m.6de--.......... I -·---...-...-·--do---...... , 4 1M ....... u..w.--....c~a...-. .. 
ad I I 1 •••• 'hed ................... UqDda • .._ - ..-. 
~ 

te o.-••-~•doizarda ____ ... _• 
,....._ de ..- uacaa u ~etru •· b. c • • • I 1~ ... ooe~ert .... ..,., fta 
.. .._ • ~tn. ,...,.... deeapi&al da,...... tancBca. q~ -...-. 

.. --..--da ... oi '··--·---· 11-c.. ,. .... .......,.pruqrafeeuafti8e11: 
rtr o..__flocoi•-•-D .. Lola:a.-.•u•

-. 4e 1-. • • d• D uetvW a! 7&1. de 11 ct..,... 4e 1•. coa a..._.. 
......... -e""-.... ... ~ uw. do a o1o l1dloo do 1m,-._.. 
~ ..._ •-..... M nade ca1cuJade--. • hlc:N 4a aplenc't ,.,.... ----... --...-... ............. __ -.... 

m-o.-•pa-.awlcoruco.a ....... ndacle.flc:ucletao 1 dx._ ....... · 

.-. •• Ao-IIUCldu da ---do ............ -e-- ........ coa ...... aa dlt .. ;P Cll clel_.. fML MI ..... e 

~--·· IV-O ....... S:elo_:ll_o_cam•--
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•Z' E•qaalcluerceeo.MI'IiedicioaM.a .. tucnUq.W.clea..:ic:ie.puael-. 
• dr i•••• •~ reaL a.,.,.; ... pan IM"Iacle .-uci&MCieMC.,.,_ • ..,.. 
.,..._, z drNqiedeqgecn&aee..nic-21.•; 

Y-O~ U U ...U.. .11 paaa a •icvar co.a e ...-.w INillacle. ficaMe'n• c 1 ---UI: •li- Ãcie" deNcie aa aquieic.Ae de div..ci t .... .-u .- c.M .W. 
--~~~· ~~-• u ..crita-cte comet'dal H coa&riiNia&&. nc~.-. • ~.-.... 
._ ...uciN fiulle*inM de 1m • 1M. u dM-ieecle de,.,......_-: · 

VI- Oud81ae.,....fel! ,....,.,.i......,co.a ..... iaeereüc.le: 
•Ali. .. A co.uai!Nnida de ,....._ de "alar ele IMa M w... .. •eee.. 

&a. IIÍii -yilaMle de •••• ••UillcM bueMa - ••• ... *"Me ie ~ r • 
ta a! t.tiM. 4e 16 ele ~lln cM 11'71. ale Mrâ COIIIH"edP .. lw:a nel _.. 
_.... aaacMa .. COM& 4e ,.,....., de naw.aiede. 

ll! o..._u....,..,...~·Mudrt-i· c' ...... ,... 

.. - ...... ··-- qee • rHin'e ,_ •• ,. ....... ----- c..-u& ..W. • ZCM4 u.;,.u,....,. . 
· \lj-cada ...... '"iJo..,._, eo•oataateclee.....-.Mvelw .. ..._._......._ 

quec.abeidoNa& • .:..ulo .. periodo. i.cltalivelllfdiaalr. 
1-•''r'C .. IObqua.IQUM'fot!IIC 
1--.,IO'Cie.amortia:-e~Goue&au&Ao::. 
3 - beias ""'õ)e~im•;:t~ 
,_t~ulU'::,doeô:IY:)'~D"~.o: " .... ~ .. ~·.-:.,..,ir~":!iaaqWNII ........... 

1:3Jiiral8•"' 

V11-0~oáiolco•n::ii0~1' .. ,..",."·.-:'4C''"'"'=.t·.\.;"..O.:.o~~~•cM: 
-.fu6crafe1illlce, . O"'all'lf'À n•V..'"Y._ -:3.-aci .... ~::a,uf:l.l.MddcfiiW ......... 

ctolanerul: . 
..-::; ... 'W ... .U.ec .. 0t1 11411'ü~ dar PJCIC.p.,.a. wc'-"ria " ._ •I&MI:w ..

büditu.,......uawtuiiz•'llr. 
tl....- c..,.... ... f« udiiaada !'tra a:.~~ 4.:.. r......_ ..a.L ..,_ 

Pfiiiüâa~iPMw• . 
d ,_ nlila ~·:.&C .. .._ -~W ~ttl.a ;JCl~ .. G~ l-=rM. tlf?i1 f 
~ • fL!il:lc[JIC"I 1 I'IIOIDi.._ P.ft• ~ocu..""i*-w. -..u l:on'IK~ • ..,.. • 
ct- • .,...._ 80biliatia .O..dn~J.G& .:..:m o .. llllt.ute o:. uhtl' W "- .. a&!-:> 
.. ·o;• 

.U p••tM~eiauãrna:ta ao •a4 , .. _.U:..aclo. M ~•ri"lok. fi•• .. .- • ..
ivWiell 4• ~a,oe..,. hf'tOiôe ow ;,.,.. "'"".rat:.atto:. ,.,:zits• • ... ._ ._ --. • 
==-~ ldta ;,. "".m.- J&,...., c;o.-,z .. ., ~-~ ~ .......... 

'\o,U-!'0,.........l!4o~.:tiDUM&W~f,l:dM&_...,lAWt.àclli: 
~ Z Ae n~.·t\OO<f• p.n iavf~"'Uh::.;. aO':ta~··• -..~ ~ .. ,.. 

4ucae • úapo~ c-.. ~ .;:.J61., IK.o.""t:-.w.: •:r..:~.ar.•~ o~~a "" "~ • .. 
;111-.f~ IM:Q-C4!'Jõoce-.. • .. ., ·"···-~:'·"t. !'!'itr._, ~··!·• !"'..;.J•:- ?U~ ....... 
~ p ce1se •• rl~.i~td,...Je 44 l•,:c;., .--:. -:~c •t•-•: 

•• r.rllfr-r.~·Ja:, ... ·~=·• ~ .. ~; 1.• t:# ·:a::-.tJ~\ .:""" ... ~H··:o~ ~~~ aw.•Ulaaà ... · 
ta ab,..tr pr.;j:.;~.-... ., .Jv. ~=- :.tc.,:t~r·: i• ...... :::.-.;:J••"""".:·:.t.l"l •JZIMn.-"' cüagoMe 

... ., •• , ..;: " .f! _::0•· ..... -~·" .. ~·: ';.0..0 - .•• -- - ~ 

lA.- SAI't rtYO("',..;do•·l~ :.~!' "'-'"l"t..:"' .::.· -. ::. .. ··'·" .. ;,(:, •• : •' .••-.t""'L.i·'tmiiiGJtCj..,..l! e 
aaaalDU:all'do'f!.II"D&--JStõ1Qc.., , . .,. ... znt•..)~· ·'"· 1,... r-o~ot-:n ... 1 o1 :.._w:•·· .~·~ 

.. 1! tl <~co~·:.(,a,_.. !\ivn.rta-io, 'i·~~-~~- a)l)d:-11 'llfit.;)tl.QI' • ·eoe,"wcu·o ... 
· 1,):..-i\&i&o .-s,. tUna p-t-,~·~ )\lt:.cii~ ;r~.-. .01~00 :':'!'ill! ~ .... :.rr.lo '.;ser·- ...... -
~b COeveiw ~C'III'~~. t.;;oO!U4t!J "Cl~~ds ~"!.I"S.'""• • (f•.:O~H"' .......... e,.... 

. f.cU..MO cia •m~nV&e. 3.U0ui..- · 
Ale. ~ Ne d«'Cicio fiD.uceuo .. quo • ;:Ü.O~ IUftd.i:t. 4.a.. .... -................ 

,.... 4e ra4'•a•toe t10a tta .. .,. aa.uo ru1-.. ~ ,..w.., (o ~~ in%1&~:.~...,_ • UiRIM'.., 
ráe4H ""e ia&lrpal..an .... "laerasm::cwns!..-'r.l:uWl._ 

AIL.3! Na ....,!ucla da iucn ru& MfaaDI ..,, ... ~~ M •••11111.., 
Jl' ' Macri:Ma• ,.U. Wcia'-.'O mbu&.á.n&. 

AR. e O C8Uitllaíae ~ ôedNJ~" ccr.:.o ev.tc~~ ""d:hllf-.a 01*--..l. - _. 
.... 'd ...... -....uu:.. 4atiaale • ~I!I!WiwU '"""".. ... • 
ne 1110 0W1 fiM• e fUiM t18 ....a..._ .. , ........ 

11~ 0-------·--._...... -MIM_.,...._ 1M---. N 4iu Q·fl•r!&s a._. :e dva' Qtei1;o aa Íl*& • ~ .. . 
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t~ Ao.laapotWociu ·-•-debiUdoo.,._.. ....... ol_M_powd .... . 
Are.. r. O CGMribvmre ~ed. !Md.uU~ CWI:Kl ~ ~u 4,.rpua opuu: dt ai a "'""' 

... ten~~Mia. por ~ llb baltiZlÇCt. ,an D .. :nwtnM de ~llf"'.acOeo a -P ' 

..,... 411N u. u_.. o Ll.m.ic• •o•alltcU c!e '!ie~oeo:ih•liücM. 
Parit~Nfo Uaic:o. A Jllfdutio ~N'&dieilla .. ,• • Q<:e .-~iii"2Co1" p:;u "ri t f" ... 

,.... aflli a c~aYpr;vitte par• • .,..._csa declariiCto u n~ ..... .-Q.•Uww,.Miu•• 
s .... - .... ......-..foii""mada. 

A& r. O llaillt .uic-.o doa cLtdtiCãs • ..,ab.b.eu!o ~ sr.ico 12 de Wl a! t.lft. • 
~ M ....,.. de 1111. ... c--.~ MbN • rtcaoiEa itQuid& f!u VM4M tle ..... fa. ----....uu. 
- Ad. 'I! woe C& ... de cisto patrial"ou &.Õc.&l. o lu~ tiqtddo ........ - ....... -

-.......,_.b .... ft& toeitclade cizld.ida. ado i.IDSI(.oeto. u ;iaca 43 ciMO. àMa ale'*""- IIWe 
~ ...a uillul:aU u peuoa jiU'idica que aeeltt'W!P eeu ~ propu; ir •· 
& ... ~ .. U8fC1C&ll ~~11&1'0 COtttlatJf'&tlliD'- d PftVGO·bae U me1 t·je ... - . . PIII'Qrafo Uaieo· O .S.Ntário. da a...c..'c• i"'r.lv.at IN~ft.oi .unar ... r .,._ • .... ~ ............. ~, 

AK. 1: O 4.1.,.._ u• ai~ i • íf de ~:a~ U':.ta o •n!F &~ e ....... I! a t!' 
...._ aplictftl a parear do pprodo-b&M nlttiv" • ., '!',urc~ ~ .... .,~9in U l* • o...._. 
t.8 ... UWac6M UI a IX do arU1o 1~ .. a partw ~~ )f:riioclo-")Uf. fti&&i.Ye .. ......._ • 
-clellll. 

AIL ..... I .... d.úJ E ';'TI - COIUdrit. •perl·=-... I~ .... •D aleW~l..lll,cleadecta..bredrllm • 
.....U..- 17 ela ..._bro de 1171: lW. ela ....,.dhri• e tl' ela ftttiN'a 

LEI !P. 1.11ft, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1911 

~~-- .... 
.... du - Jarldla. • .,. -pcau "d'l• 'v 

:r~ Aber que o Pnaiclaà da RepllbUca !~dotou a Medida Prnt
lldria 11!' 21, da 1911, qae o eo-.o Nacicmal apzovoa, • 1111 HIUDbeno 
La-· ._ld•n ... do S.udq,Fedaral. pua 011 efútotl do dUpoào ao 
JIUIIpalo dllico do ut. 62 da Coud~. Federal, promaJao a ...-.. 
tet.i: . 

Are. 1! Fica lDatitafda coatribaiçlo eocial .obre o lucro du ....
- Jaridf-·~ ao "naad-..,co da MCI!ridadlo IOdü.. 

Are. r .i. bÜe da ú~c:ulo da c08tribatç.O' o vaiÓr dÓ nea~Ydo 
do audcio, aac. da snvialo pua o impoaeo de nada. 

t 1! Pua eféico do dispoaco a .. co artico: 
•I Hri couiderado o NÍoultado do Pftiodo-b- .acenado 

ua 11 da cluembro de cada aao; 
bl ao - de illcorporaçlo, faaao. cialo oa eacuram8!!to 

·""11• ~tcladu. a bue de c&lcalo ' o Naultado aparado ao -
pecdvo balaaço; 

cl o Naultado do periodo-b-. aparado com obaerv&ada da 
leci•'"flo coawcial, •-' ajuacado pela: 

L uclaalo do Naultado poaitivo da avàliaçlo de illvwtil• 
-- pelo valor de patrim6a.io Uquldo; 

2. udaalo dOII Jacroe • divideadoa derivadoa de illveati• 
m8!!tM av•lladOII pelo cuaco da aqaiaiçlo, que -ham ateio _. 
paeadoa como receita; 

a. adudo do lacn dei:ornate de espot'CIIÇIIM ÜICIIdlfto 
du, de que luta o art. 1~. t 1! do Dec:a~Lei 11!' :uu, da 10 cllr 
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'-llo de 11181, apurad_~ ._cki o ~ no an. 11 do 
Decate lAin! 1.1511, de ~:a da dezembro da 117'7, a ~ 
poat,adon8; 

4.. adlçlo ào raaultado naptivo da avaliaçlo de illnild
- palo valor de patrim61lio Uquido. 

f 2! No cuo de -- jluídlca deaobripda de aacritunçlo _. 
Ubll. a b ... de dlculo da COiltribafclo cornspolldari a de: por ~ 
ela -'ta brata aufarida no P&riodo de 1! de ianairo a 31 de duanltiro 
de cada -· raaalvado o dlapoate ll& alíllea b do parqnto antaricjr.; 

_ Aá. ~ A aUqaoca da colltribafciO 6 de oito por cento. 
Paricnfo lilllco. No azuefclo de liU, u lnatltalcO:. rafericlu no 

ut. 1! do Deerato-lAl n! 2.421, de 7 da abril de 1188, pquto a colllri• 
buiciO l aUqaoca de dou por canto. · 

Aá. 4! SIO COiltribuilltu u paaaou jandicaa domiciliada: ao 
pu. a u qu U... alo aquipuadu pala latrU~IO tributúla. 

Alto e A COiltribulclo -..mu ~ convertida ..,. nllmeio de Obri· 
pea. do T- Nacional - Ol'N, media,.. a dlvialo da - valor 
..,. cruzado: palO ,;~da wna OTN. vlpnc. ao mM. dê anc:en&11181lte 
do periodo.b ... da aaa apuraelo. 

t 1! A contribaiçlo urt Paa&..,. "is ---·-:caúaipala a 
coiiMCildYu, ._, .. ..,. nlilllaN da Ol'N. vanclvU. no último dia 
lltil da abril a Ml<llllbro da cada uerc1cio ftuncairo. 

f 2! No c:uo do ut. 2!, I 1!, :Un• b, a contribafclo .adal dann ' 
- P&ft. "' o 11WIIIo dia 11tiJ do ""' aa"-O&n~<~ 10 da incorponçloo 
fualo, clalo ou -te da advicladai. . · 
~S:. 0: valor:: ela c:ontribuiclo aoclala da cada parcela- u• pna-- nlllllaN da arN"'. _... caaa dadlllal quando raaalCao 

rem .fratioalrioa.abudcm•n~ .. u d·-·•• · 
t e NanhUIII& puala, a:o:c:ate parc:ala llafca. udinlüror 10 •:klr 

dedaaarN. .. 
f e o valor - eruudoa da cada puala .... datermlnado ...... 

dlanc. a mul&l~lo da aau valor, a:o:pr&MO &III nlilllaN da OTN, paio 
valor da OTN no""' da aau ~te. · · . 

AIL e A ~lo a ftl'ca"••elo ela con&ribuielo aoclal ckt 
qaa &rata :ata lu compa~<~ ~ Seu ataria ela a-lta Fadanl. 
· · Pan.rafo ·11nlco. . Aplicam·• ~ con&ribaiçlo aocla1. llO qua coube, 

u dlapoúeO&a ela lacla'aclo do lmpoate dá rancla rafarantu ~ ad•ln1e
triocfo, ao lanc&lllftto, ~ conauita. 1 c:Dbranca. .ta panalldádaa. la Iii" · 
ra~~tiu • ao pra c ••• admbúatrativo. 

Alto 7! Oa 6..- ela Sa ataria de· a-lta Fadanl · anvlariÓ -.. ~ 
Proc:aradoriaa da Fazancla Nacionât oa cl.omonatratiYOO da cWbitea da· 
contribafclo da qaa trata :ata Lei. para fina da apuraelo a inacrielo .... 
DlYicla Adva ela Ullilo • 
. ··. 1 1! 0a cWbitoa da que &ra&a ..w art~p pod.ao, ..., -luiso· da 
,_pac:dva Uquidaa a c:uuu, aer inac:ritoa &III Divida Adn palo valor· 
a:o:praaao am OTN. 

I 2! F~-' à c:onveralo do d4blte na fonna pravlata no ~ 
fo anterior c:om baaa no valor da arN no m6a da aau Yancllllante. 

Ari. S! A coa&ribafclo aoclal ur' davlda a partir.Qo ~ 
apurado no pariodoob ... a Hlr anc:errado - 31 da daumbro da lllf. 

Alto 9! Ficam mantlclal u con&ribuleO&a pravl- na loicfal"lcloe 
- vlpr, lnddanl<la liobn a folha da aalúloa • a da qaa &rata o 
Daaeeo-IAin! l.NO, da 26 de maio da 11lU. a all&t&CO&a poaleri-. ln· 
ddantlo 10bra o fatur&lll&llte da: -praaaa. com fund•mante no ut. 1J6, 
I. ela Conatltulclo Fadaral. 
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ArL 10. A pudr do um:ido financeiro · ele 1111. u s-ror· 
jarfdlcu pqrdo o lm~ dr nada l rUquota ele RiDU - -
bn o ldcrO na! oa rrbitrrdo, apurrdo em collfol'lllidrele com a laclala-

. CIO tribacúia. - pnjuúo do rdidonal dr qua - .or -· 1! r ~ 
do Daas~Lai 11! :uu, dr ao ele -"» ele 1111. 

ArL 1L Em raJaeao - ,..- Pi•<~'"- ocorridor - 1! dr la· 
... a 11 ele cleumbro' ele lHI. fic:a al&enda para G,Jii~ ltrillta • ciDeo 
-*lmor - CIIDtol a rUqaota dr qar tratam or lt.aaa Jl, III r V elo 
1UL 1! do D-rto Lai 11! 1.4411, dr III ele jaDho ele lJII, ..,.. a rrclcla 
drda palo D-rtu Lai 11! 1.441, dr 11 dr ju)llo ele lJII. · 

ArL U. Elia Lai ratra em Yipr DI data ele rua pubU~Ia. 
.•. ArL JJ. R&Yopm·rr u dia-~ em coatririo. 
· • · · Srordo Fedrnl, 16 ele clerrmbro dr 1118; 167! dr JadrpadiDclr r 
10r. ela llapdblica. 

HUMBERTO LUCENA 

LEI N! 11.212, DE 24 DE JULHO DE 1911 

Di•J1161 :10DN • orplliue., da S.Uf'i.. 
dMI# SoeiaJ. i.n•u&ui Pl•no de Cu.tteio • tU 
ouuu rnvvidiiJciu. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 
Faço ra~ q~ o Coaaresro Nacional decreta e eu ranciono 

a repinu !ri:.' 

LEI ORGÃNICA D'A SEGURIDADE SOCIAL 

TlTULOI 
Coaceituaç&o r Principior Conrtitucionair 

- - . - - --- -- -- - -- -- - -

CAPITULO IV . 

Da Contribuição da Empresa 

.' · Art. 22. fJI. contribuição a car&o da empresa. destinada a 
Seeuridade Social. além do disposto no art. 23. é de: 

I - 20~ (vinte por centol sobre o total das remuneracóes 
pa&ar <'U creditadas. a qualquer titulo. no decorrer do mes. aor 
seeurador empre&ador. empresarios. trabalhadores .avulsos e 
autónomos que lhr presum se..Viços: 

-II - para o financiamento da complementacio dar presta· 
çóes por acidente do trabalho. dos seeuintes percentuais. inci· 
dentes sobre o total das remuneraçóes pa&as ou creditadas. no 

·decorrei· do mes. aos seeurados empre&ados e trabalhadores 
a.vuiror: · 

ai 1% fum por centol para as empresas em cuja atividade 
preponderante o ri1co de acidentes do 'trabalho seja considerado 
leve; 

bl 2% fdois por centol para as empresas em cuja atividadr 
preponderante esse risco seja considerado médio: 

cl 3% ltrfr por centol para ar empresas em cuja atividade 
preponderante esrr risco seja considerado &rave. 
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-·- -----.--------
LEI N. 5.1'13.- DE :13 C& OOTtlBRO l:::!: 1~58 

DisiiÕu liJIN d N'!t"-ttuu '\",~bult.d" So:.::io.!!ll ~ •r .tlf\;1 normas 
::enN d.u uirci'O Lribnl.âd.v ;'JJlfc;i.Td'$ ii 1..tú-:"• .::::.t:&~att e 

!lliw.:Jetpiuli 

u:o-&c;lo Prellu1IJ= 

.3.rt. t• F.st.& Lat rtt;:u.l:1. c:om lunC::r.~en:o na I:aun~ C.lastftr.:ciorull a. 11 (•) 
du ,. d'l' c.!:~m!:lro d'l t!~3. o JL')tenu r.nb'.l!a:lO t~:\:,;.::n:.i õJ esu.belec.. com. tt,m; 
dr..r:lf'lU"í t'O IU1.iaU ~. i .. t'!:kl X'l, Gli."W,& "'b", ~ Cc::..:!lt;~ta·:l~ PwciiiQL Rt non:cu 
t;•nt:. tt.! rli.-=!t~ tdbur~o'LIJ apllciveis t! Ht•l~. :u:~ _t'.;l_a:.~c_ so Oistrt:O F'e:tc-..1. 
o GCJ:s Mt=•"·:itJta.. asu JO!•;juuu ~ re:-p;,:cu"·"' 1.:;.:, .. ~ ... ; • .J c{..~tl~ • ...,r.a.,Wd\";1 
ou r-::u;·· · · =:.-.r. 

U•!RO l'lli~IEBtO 
~[.:t1.'.ia.U. ·~t..;..: L".UUO ::.t".Ct..:;:t.i.L 

·-· - - - -- - . 
':t'.i.'T!W tt 

c-.saJ;..õtin:..ia T~-!but \rl, 

c:.l't'rOL!J :u: 
LknU::c;....a ..Z.:. (,'~uqr,·ti:m:U 'l"lli• .. :;;.r;.:. 

__ ... ___ . ____ _ 

s:zc.:o IV 
O:tnõtàl. ~tod.:düiadca •l!J E:.~iuc:iol 

------- ·------ -·--- ------,-
• t~. !ii. O l'lat•ll•• de!,\ l·'a:--!'lrt.l õ!l.6ldW..t crm~.hh•ir O·"'t'":.cldu hibt1Wnt• t::t· 

tír.c~• ,... .,.q 5 let.'h~•• omu~. t:t,ra~thL': 

C.\P!"l.Cr..O V 
.Eclpodo c:o '·r~rtUo ;J.'&ibu~iu 

------------------------------

-·-----
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Ll:r .... .,. - - • - .... =·---~ C ,.. r f'' • J...WO * 
.,._eu oura JUCddf"dsr. 

..;. _____ --------

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

.art. n. o - s.o. -.. ut. "· ... ..,..,. ... do :tll:lplltil da .... 
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Ata da 199ª- Sessão Deliberativa Ordinária 
em 28 de novembro de 1995 

1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Levy Dias, Ney Suassuna e Jefferson Peres 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrad.e - Antônio Carlos Magalhães 
- Antônio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Bel
lo Parga - Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Ca
sildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão -
Eduardo S~licy - Elcio Alvares - Emma Fernan
des - Epitácio Cafeteira- Emandes Amorim - Es
peridião Amin- Fernando Bezerra- Flaviano Melo 
- Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gui- · 
lherrne Palmeira -Humberto Lucena - [ris Rezen
de - Jader Barbalho -Jefferson Peres - João 
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -
José Alves - José Bianco José Eduardo Outra -
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda - José Sarney - Júlio Campos - Jú
nia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha 
- Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara
Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Marina 
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor 
J(nior - Ney Suassuna - Odacir Soares -Osmar 
Dias - Pedro Piva '-- Pedro Simon - Ramez T ebet 
- Roberto Freire - Roberto Requião - Romero 
Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha lima -
Sérgio Machado - Valmir Campelo - Vilson Klei
nübing -Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Jef
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

Offcio do 1 Q Secretário da C/!unara dos 
Deputados, encaminhando à rev~o do Se
nado autr:Jgrafos das seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N2128, DE 1995 
(W 4.773194, na Casa de origem) 

(De iniciativas do Presidente da RepúbliCa) 

Autoriza o Banco Central do Brasil, 
autarquia vinculada ao Ministério da Fa
zenda, doar o imóvel que menciona, no 
Municlpio do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decrela: 
Art 12 FK:a o Banco Centrai do Brasü autorizado 

a doar à União, sem encargos, para uso do Ministério 
Público Federái, os salões r1's 1201, 1301, 1401, 
1501, 1601,1701,1801,1901 e2001, correspondentes 
a nove pavimentos, do 122 ao 202 andar do imóvefloca
rlZado na Rua Uruguaiana li' 17 4, na Cidade do Rio de 
Janeiro, RJ, com área. limites e confrontações constan
~da~de~~ooW~oode~ 
las da Cidade do Rio de Janeiro, RJ, às fls. 60v do livro 
li' 2625, em 31 de jtiho de 1978, e registrada sob os r1's 
13-{)2024,11-11932, 13-02025,6-18282, 6-18283,6-
18284, 6-18285, 6-18286 e 6-18287, no livro do Re
gistro Geral de Imóveis do Cartório do 22 Offcio da 
Coman:a do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janei
ro, em 21 de dezembro de 1978. 

Art 22 Esia lei entra em vigor na data de sua · 
publicação. 

MENSAGEM NO 826, DE 13 DE OUTUBRO DE 1!Í94 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos terroos do art 61 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên-
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Esltlo da Fazenda, o texto do proje
to de lei que "Autoriza o Banco Central do Brasil, au
tarquia vinctiada ao Ministério da Fazeriâa, a doar o 
imóvel que menciona, no Município do Rio de Janei
ro, Estado do Rio de Janeiro". 

Brasí1'13, 13 de oU!Jlro de 1994. -Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 326/MF, DE 7 DE 
OUTUBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA FAZENDA 

Excelenõssimo Senhor Presidente da República, 
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Em razão da inadequabilidade das instalações Arl 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
do Banco Central do Brasil e com a finalidade de publicação. 
preservar o desenvolvimento de suas atividades es- Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 
pacificas, notadamente as inerentes aos serviços do 
meio cir!:Uante, foram construídos ou adquiridos 
imóveis em-diversas Capitais do País. 

2. Na medida em que se operava a transfe
rência de unidades para novas instalações, alguns 
imóveis até então utilizados foram sendO desocu
pados, por se tornarem inservfveis às atividades 
fins daquela Autarquia, dentre os quais se jnserem 
os nove pavimentos - 12" ao 20" - do edifício si
tuado na rua Uruguaiana, 17 4, na cidade do Rio 
de Janeiro- RJ. 

3. Como a posse do tal bem acarreta vários in
convenientes, particularmente quando repre
sentativos de ônus de conservação, manutenção e 
vigilância, o Banco Central do Brasil vem cedendo o 
uso do citado imóvel a órgãos pCtllicos federais, 
ocupando o Ministério Público Federal a quase tota
lidade dos pavimentos. 

4. Assim sendo, e considerando ainda a impor
tância do ediffcio para desenvolvimento das ativida
des afetas ao referido Ministério Público, bem como 
a conveniência de vincular a propriedade do prédio a 
quem efetivamente exerce o controle sobre ele, pa
rece aconselhável a doação do referido bem à União. 
para uso da Procuradoria-Geral da República 

5. Nessas condições, tenho a honra de subme
ter a elevada consideração de Vossa Excelência o 
incluso Projeto de Lei, que autoriza o doação do 
imóvel que especifica, de propriedade do Banco 
Central do Brasil. 

Respeitosamente, - Clro Ferreira Gomes, Mi
nistro de Estado da Fazenda. 

(A ComiSslJo de Consütuição, Justiça 
. e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 129, DE 1995 
(n<' 517/95, na Casa de origem) 

Prorroga a vigência da Lei n~ 8.989, 
de 24 de fevereiro de 1995, que dispOe 
sobre a lsençao do Imposto sobre Produ
tos Industrializados - IPI na aquisição de 
automóveis para utilização no transporte 
autOnomo de passageiros, bem como 
por pessoas portadoras de deficiência n. 
slca, e dã outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 A Lei n<' 8.989, de 24 de fevereiro de 

1995, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1996. 

Justificaçao 

Foi estabelecida até 31 de dezembro de t995 
a vigência da Lei n<' 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995, que concedeu isenção do IPI na <l:lUisição de 
veículos por taxistas e deficientes físicos. 

Referida lei resultou da aprovação da Medida 
Provisória n<' 856, d~ 1995, que por sua vez consti
tuía reedição da Medida Provisória n" 790, de 29-12-
94. Portanto, o beneficio estava em vigor desde o 
inicio do ano. 

Acontece que alguns fatos ocorridos no início 
do ano dificultaram a aquisição dos veículos pelos 
taxistas. Primeiro, houve falta de automóveis para 
entrega imediata nas montadoras. Segundo, a não 
renovação da isenção do ICMS, que elevou signifi
cativamente o preço dos veículos. 

Com iss<Y. a demanda por táxis acabou ficando 
reprimida neste primeiro quadrimestre do ano, o que 
certamente levará a um aquecimento da demanda 
no segundo semestre e concentração das vendas no 
final do ano, tendo em vista que a isenção está pre
vista para vigorar até 31-12-95. 

Assim, para evitar um desequillbrio no merca
do, frustrando o objetivo pretendido com o beneficio 
institufdo pela Lei n" 8.989/95, propomos a sua pror
rogação até 31 de dezembro de 1996. 

Tendo em vista o alcance social da medida 
proposta, solicitamos o apoio dos nobres Parlamen
tares para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1995. - · 
Deputado Francisco Domelfes. 

. LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995 

Faço saber que o Presidente da Re
pública adotou a Medida Provisória n• 
856, de 1995, que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu, José Samey, Presidente 
do Senado Federa~ para os efeitos do 
disposto no parágrafo único do art 62 da 
Constituiçao Federal, promulgo a seguin
te Lei: 

Art. 12 Ficam isentos do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI) os automóveis de passagei
ros de fabricação nacional de até 127 HP de potên

. cia bruta (SAE), quando adquiridos por: 
I - motoristas profissionais que, mi data da pu

blicação deste Lei exerçam comprovadamente em 
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veículo de sua propriedade atividade de condutor 
autõnomo de passageiros, na condição de titular de 
autorização, permissão ou concessão do poder cem
cedente e que destinem o automóvel à utilização na 
categoria de aluguel (táxi); 

11 - motoristas profissionais autõnomos titula
res de autorização, permissão ou concessão para 
exploração do serviço de transporte individual de 
passageiros (táxi), impedidos de continuar exer
cendo essa atividade em virtude de destruição 
completa, furto ou roubo do veículo, desde que 
destinem o veiculo adquirido à utilização na cate
goria de aluguel (táxi); 

III - cooperativas de trabalho que sejam per
missionárias ou concessionárias de transporte plbli
co de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), 
desde que tais veículos se destinem à u!Jlização 
nessa atividade; 

IV - pessoas que, em razão de serem portado
ras de deficiência física, não possam dirigir automó
veis comuns. 

Art 22 O benefício previsiO no art 12 somente 
poderá ser utilizado uma única vez.. 

Arl 3" A isenção será reconhecida pela Secre
taria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, 
mediante prévia verificação de que o adquirente 
preenche os requisitos previsiOs nesta Lei. 

Arl 49. Fica assegurada a manutenção do cré
dito do Imposto sobre Produtos Industrializados (I PI) 
relativo às matérias-primas, aos produtos interme
diários e ao material de embalagem efetivamente 
utilizados na industrialização dos produtos referidos 
nesta Lei. 

Arl 50- O imposto incidirá normalmente sobre 
quasquer acessórios opcionais que não sejam equi
pamenllls originais do veículo adquirido. 

Art 62 A alienação do veiculo, adquirido nos 
termos desta Lei ou das Leis nºs 8.199, de 28 de ju
nho de 1991, e 8.843, de 1 O de janeiro de 1994, an
tes de três anos contados da data de sua aquisição, 
a pessoas que não satisfaçam às condições e aos 
requisitos estabelecidos nos referidos diplomas le
gais, acarretará o pagamento pelo alienante do tribu
to dispensado, atualizado na forma de legislação tri
butária 

Parágrafo único. A inobseiVâncla do disposiO 
neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagameniO 
de multa e juros moralórios previsiOs na legislação 
em vigor para a hipótese de fraude ou falta de paga
menlo do imposiO devido. 

Arl 7" No caso de falecimeniO ou incapacita
\ ção do motorista profissional alcançado pelos inci-

sos I e 11 do art 12 desta Lei, sem que tenha efetiva
mente adquirido veículo profissional, o direito será 
transferido ao cônjuge, ou ao herdeiro designado 
por esse ou pelo juízo, desde que seja motorista 
profissional habilitado e destine o veículo ao serliço 
de táxi. 

Art ao Ficam convalidados os aiOs praticados 
com base na Medida Provisória n" 790, de 29 de de
zembro de 1994. 

Arl 92 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, vigorando até 31 de dezembro de 1995. 

Arl 1 O. Revogam-se as Leis nºs 8.199, de 
1991 , e 8.843, de 1994. 

Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995, 1749. 
da Independência e 1 072 da República - Senador 
José Samey, Presidente. 

MEDIDA PROVISÓRIA NO 856, 
DE 26 DE JANEIRO DE 1995 

DispOe sobre isençao do Imposto 
sobre "Produtos Industrializados (IPI) na 
aquisição de automóveis para utliizaçâo 
no transporte autOnomo de passageiros, 
bem como por pessoas portadoras de de
ficiência física e aos destinados ao trans
porte escolar, e dá outras providências. 

MEDIDA PROVISÓRIA NO 790, 
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994 

DispOe sobre isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) na. 
aquisição de automóveis para utllizaçâo 
ao transporte autOnomo de passageiros, 
bem como por pessoas portadoras ele de
ficiência ffsica e aos destinados" ao trans
porte escolar, e dá outras providências. 

(A Comisslio de Assuntos Econômi-
cos.) 

OF[CIO 

DO DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL 

N" 520/95, de 23 do corrente, referente ao Re
querimeniO n" 1.446, de 1995, de informações, do 
Senador José RoberiO Arruda 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

,5Z)-
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PARECER NO 783, DE 1995 

- Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Diversos n2 88, 

·de 1995, que trata da "questao de ordem 
suscitada pelo Senador Eduardo Suplicy, 
na ·sessao conjunta de 2!H-95, sobre pedi
do de verificação de quorum no Senado". 

Relator: Senador Jefferson PereS 

1 - Relatório 

É submetido ao exame desta Comissão o Di
versos nO 88, de 1995, que trata da "questão de or
dem suscitada pelo Senador Eduardo S~licy. na 
sessão conjunta de 28-6-95, sobre pedido de verifi
cação de quorum no Senado". 

Trata a matéria de recurso impetrado pelo Se
nhor Senador Eduardo S~licy contra deéisão do 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso 
Nacional, na forma do disposto no § 1 ~ do. art. 132 
do Regimento Comum, sobre questão de ordem le
vantada na sessão conjunta de 28 de junho de 1995. 

Naquela sessão, requereu o senhor Senador 
Eduardo Suplicy verificação de quorum, o que foi in
deferido pelo Senhor Presidenle, com base no § 32 do 
art. 45 do Regimento Comum. que delennina que •pro
cedida a verificação de votação, e havendo número le
gal não será pennitida nova verificação antes do de
~ de 1 (uma) hora", uma vez que não havia ainda 
transcorrido o interstfcio desde a verilicação solicita
da pelo Senhor Deputado Anindo C~inaglia. 

Levantou, então, o Senador requeren1e, ques
tão de ordem, argumentando que era a primeira vez, 
naquela sessão, que se fazia verilicação de quorum 
no Senado Federal, tendo em vista que a an1erior 
fora solicitada na Câmara dos Deputados, não se 
aplicando, no caso, o citado § 32 do art. 45 do Regi
mento Comum. 

A Presidência não aceitou a questão de ordem, 
sob o argumento que o Regimento Comum não faz 
distinção se o pedido de verificaçao foi efeluado em 
uma ou outra Casa do Congresso Nacional. Em deoor
rência, recorreu o ilustre Senador a esta Comissão. 

É o relatório. 

11 -Voto do Relator 

Tem, a interposição do presente recurso, fun
damento regimental no art. 132,§ 1~. do Regimento 
Comum do Congresso Nacional. 

Quanto ao mérito, trata-se de matéria já exami
nada por esta Comissão, em sessão realizada no 
dia 11 de maio de 1994, quando foi aprovado o Pa

. recer nO 134, de 1994, da lavrado eminenle Senador 

Josaphat Marinho. Assim se manifestou o ilustre par-. 
lamentar, jurista festejado, em seu brilhante parecer: 

•o Regimento Comum enucia no § 32 
do seu art. 45 que, "procedida a verificação 
de votação, havendo número legal não será 
permitida nova verificação anles do decurso 
de 1 (uma)hora•. Isto significa que nova veri
ficação pode ser feita uma hora depois, in
dependentemenle da Casa que haja requeri
do a primeira verificação. Se a sessão é 
conjuntà, não há porque distínguir camara. e 
Senado para efeito de procedimento que, 
adotado abrange as duas Casas, como a 
verilicação de votação. 

Nas sessões conjuntas não há, pois, 
que distinguir. A nova verificação dar-se-á 
após o decurso de uma hora, quer tenha 
sido solicitada a anterior por membro da Câ
mara ou do Senado. As duas Casas votam 
seguidalnenle, na mesma sessão conjunta. 
A origem do pedido, por deputado ou sena
dor, não deve influir na apuração do prazo. 
Não há motivo para a distínção pretenãlda. • 

Não vemos razão para alterar o entendimento 
já adotado por esta Comissão, mas, ao contrário, im
põe-se confirmá-lo, pela clareza do parecer acima 
transcrito, que afasta qualquer dúvida no tocante à 
matéria. 

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos 
pelo indeferimento do recurso in1erposto pelo Se
nhor Senador Eduardo S~licy. contra a negação da 
questão de ordem levantada, na sessão conjunta de . 
28-6-95, sobre pedido de verificação de quorum no 
senado", objeto do Diversos nO 88, de 1995 

Sala das Comissões, em 22 de novembro de 
1995. - lrls Rezencte, Presidente - Jefferson Pe
res, Relator- José lgnáclo -Romeu Tuma -José 
Blanco - Jefferson Peres - ArlindÕ Porto - Lúcio 
Alcãntara - Ney Suassuma - Francelina Pereira -
Ronaldo c. Uma-José E. Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercfcio, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguin1e 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ofí
cio lido irá à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercrcio, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguin1e: 
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OF. N" 696195-GLPFL 

Brasília, 23 de novembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tendo em vista minha ausência dos trabalhos 

da Casa no período de 27-11 a 14-12-95, designado 
que fui, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, para participar, como Observador Parla
mentar, da 5Qll Reunião da ONU, designo, para 
exercer as !unções de Lfder do PFL, nesse período, 
o nobre Senador Edison Lobão. 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do Partido da Frente Uberai-PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Ofi
cio lido irá à publicação. 

SObre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DOSENADON2316, DE 1995 

Define a auiDrldade policial mencio
nada no art 69 da Lei n2 9.099, de 26 de se-
1embro de 1995 e dá outras providências. 

.O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Para os fins previstos na Lei nO 9.099, 

de 26 de setembro de 1995, a "autoridade policial" 
mencionada em seu art 69 fica entendida como 
aquela a que se refere o artigo 144, § 42-, da Consti
tuição Federal. 

Art 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
plillicação. 

Art 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A recente edição da Lei nO 9.099, de 26 de se
tembro de 1995, em que pese a finalidade a que se 
dispõe e que deve ser sempre levada em conta, 
trouxe indefinição quanto a aspecto nela previsto e 
que respeita a atuação da autoridade policial, uma 
vez que não se definiu, para os fins daquele Diploma 
Legal, o que se deveria entender por "autoridade pa
Rcial", havendo mesmo aqueles que entendem ser 
qualquer uma das autoridades com poder de polícia. 

Todavia, e, em face do conceito expresso na 
Constituição Federal, em seu artigo 144, § 42-, às po
lícias civis são atribuídas as funções concernentes à 
polícia juãJCiãria e apuração de infrações penais. 

Desta forma, convém que se defina, por Lei 
Federal, a matéria, em que pese a previsão constitu
cional, com vistas a evitar-se interpretação Ci!Ue pos
sa contrariar aquela norma superior. 

. Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Senador Romeu Tuma. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº- 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 

DispOe sobre a Julzados Especiais 
Cíveis e Criminais e da outras Providên
cias. 

Art 69. A autoridade policial que tomar conhe
cimento da ocorrência lavrará termo circustánciado e 
o .encaminhará imediatamente ao Juizado, com o 
autor do fato e a vitima providenciando-se as requisi
ções dos exames periciais necessãrios. 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO V 

Da Defesa do Estado e das 
lnstltulçoes Democráticas 

CAPITULO III 

Da Segurança Pública 
(art 144) 

Art 144. A Segurança pública, dever do estado, 
direi1o e responsabilidade de todos ; é exercida para a 
preservação da ordem p(blica e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio alravés dos seguintes órgão:~: 

I - polícia federal; 
11 - polícia rodoviãria federai; 
III- polícia ferroviária federal; 
IV - policiais civis; 
V - policiais miliatres e corpos de bombeiros 

militares. 

§ 42- Às polícias civis, dirigidas por delegados 
de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a com
petência da união, as funções de polícia judiciãria e 
a apuração de infrações penais exceto as militares. 

(A Comi:>Sao de Constituiçllo, Justiça e 
Cidadania Decisão Tenninativa) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pro
jeto que acaba de ser lido vai a publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Peres. 
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10 lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N21.503, DE 1995 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50,.§ 1°, da Cons

tituição Federal, solicite esta Casa ao Exrrl" Sr. Mi
nistro das Minas e Energia, Dr. Raimundo Mendes 
de Britto, as seguintes informações, de competência 
da Petrobras: 

- O montante çfos gas!os das companhias aé
reas brasileiras com combustivel adquirido da Petro
bras, ano a ano, de 1990 até novembro de 1995; 

- Se houver dívida pendente dessas compa
nhias para com a Petrobras, declinar o seu montan
te, especificando, ainda, o quan.tum, pertinente a 
cada urna delas; 

- Condições estabelecidas entre as partes, Go
verno e companhias aéreas, para o pagamen!o des
sa virtual dívida pendente. 

O esclarecimento dos quesitos propostos são 
efetivamente importantes para que esta Casa tome 
conhecimento dos valores pecuniários que compa
nhias aéreas brasileiras dispendem, à guisa de aqui
sição de combustível, via Petrobras, e em que medi
da concorrem, reciprocamente, tais companhias e 
Governo Federal para com o acréscimo das suas 
respectivas receitas. E ainda mais, caracterizando
se o nlvel de adimplência das companhias aéreas 
para com o Governo, aquilatar-se-à o quan!o este se 
faz coerente ao dispender grande volume de recur
sos na aquisição, junto a essas mesmas compa
nhias, de passagens aéreas destinadas aos seus ór
gãos tutelados. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Atenciosamente, Senador Jolio Rocha. 

(A Mesa, para decisllo.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimen!o lido será despachado à Mesa,para deci
são, nos termos do inciso III do art 216 do Regimen
to Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Peres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N21.504, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art 336, 

letra b, do Regimen!o Interno, para o Proje!o de Re
solução n"- ... 128/95(Mensagem n"-325, de 1995, n"-
1.056195, na origem), que au!oriza a República Fe
derativa do Brasil a contratar operação de crédito 

externo jun!o ao Banco Internacional para Recons
truçã(Le Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$ 
99,000,000.00, para financiamento parcial do proje!o 
de descentraização do transporte ferroviário metro
politano de Belo Horizonte. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Senadora Júnia Marise - Senador Francellno Pe
reira - Senador Arlindo Porto - Senador Elclo Al
vares - Senador Ronaldo Cunha Lima Senador 
Eduardo Suplicy - Senador Ney Suassuna - Se
nador José Roberto Arruda. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Este 
requerimento será votado após a Ordem do Dia, na 
forma do dispos!o no art 340, 11, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu c Ofício nO 1.683, de 1995, de 24 
do corrente, do Procurador-Geral da República, en
caminhando cópias de Relatórios Preliminares das 
Perfcias Técnicas Contábeis e Médicas, realizadas 
em procedimen!lls instauradcs na Procuradoria da 
República no tstado de São ~'aulo, em atendimen!o 
às recomendações da Comissão Parlamentar de In
quérito destinada a apurar irregularidades no 
INAMPS/SUS. f'iversos n2128, de 1995) 

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle. • 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -~!;..e 
a mesa, ofício que será ~do pelo Sr. 1• Secretálio 
em exercício, Senador Je!fê"Son Peres. .... 

É lido o seguinte: 

SGM/P 1420 

Brasília, 27 de novembro de 1995 · 
Senhor Presidente; 
Tenho a honra &:comunicar a Vossa Excelên

cia, em atenção ao Ofíéio n" 1.1 08/95, da Uderança· 
do Bloco Panamen!al' PFL/PTB, cópia anexa, a indi
cação do Deputado José Rocha, como ti!Uar, para 
integrar a ComissãO, Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e FiscalizaÇão em substituição ao Deputa-
do Jonival Lucas. · 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de a,:'.i-6Ço.- Ronaldo Perim, 1° Vice
Presidente no exerc'cio da Presidência 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ofí
cio lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Apemir Andra

de. (Pausa) 
Concedo à palavra ao Senador Jefferson Peres. 
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V. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamen1o. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não sei se 
está encerrada, com a demissão do Dr. Francisco 
Graziano, a crise gerada pela escuta telefônica do 
assessor presidencial. Pode ser o encerramento ou 
não. Não sei que desdobramentos ainda poderá ter 
esse episódio, que poderia ter-se encerrado. logo se 
o Governo tivesse tornado as prontas e enérgicas 
providências que o caso requeria Infelizmente, pre
feriu-se, inicialmente, ocultar fatos, o que não deixa 
de ser grave, e contemporizar, em razão, talvez, de 
amizades pessoais, que não podem e não devem 
pesar nas razões de Estado. As razões de Estado 
têm que sobrepairar às pessoas. 

O poder é cruel e tem que ser cruel. Ainda que 
o coração sangre, um chefe de Estado, um chefe de 
Governo tem que assinar ates de demissão e ates 
punitivos até dos seus amigos mais chegados. 

Não importa indagar, fazer considerações so
bre a pessoa do Dr. FranciscO Graziano, a respeito 
de quem sempre tive as melhores informações. 
Mas ele errou - e errou gravemente - ao receber, 
por vias tortas, as fitas gravadas e levá-las ao Pre
sidente da República - já nem levo em conta a hi
pótese pior, de ele ter sido o mentor das gravaçõ
es, o que ainda não está esclarecido. Mas só o fato 
de tê-las obtido de um funcionário subaHemo e as 
ter levado ao Presidente da República, para usá-las 
como arma contra um seu desafeto em Palácio, já 
é algo que, ao chegar ao conhecimento do Presi
dente da República, deveria ter sido tratado da 
maneira como a situação exigia. Creio que o Pre
sidente também errou quando não perguntou ao 
Dr. Graziano todas as circunstâncias que cerca
vam a obtenção daquela fita. O Governo conten
tou-se, talvez, com a informação de que havia au
torização judicial. Mesmo nesse caso, deveria per
guntar e querer saber sobre todas - repito -, todas 
as circmstãncias. De onde partiu a ordem para a 
gravação? Era do conhecimento da cúpula da Po
lícia Federal~ Havia sido comunicado ao Ministro 
da Justiça? Receber as fitas, mandá-las rodar sem 
querer informar-se minuciosamente sobre tudo 
isso? A meu ver, o Presidente, pode-se até dizer 
que foi de boa-fé, errou. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex~ 
um aparte Senador Jefferson Peres? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe já 
. o aparte Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Prezado Senador 
Jefferson Péres, V. Ex" tem razão quando diz que 
muitas vezes urna autoridade, no caso o Presidente 
da República, deve viver momentos de dilace~W a 
alma quando eventualmente demite um funcionário 
que preza muito, que lhe é leal. V. Ex~ mencionou 
que poderá ter sido o Sr. Francisco Graziano, ex
Presidente do Incra, responsável por indicar a ne
cessidade de se gravarem os telefonemas de seu 
desafeto. No entantb, é preciso ressaltar que isso 
não está comprovado. Francisco Graziaito afirmou 
peremptoriamente que não é correta a versão de 
que teria solicitado tais gravações. Também não se
ria correta a versão segundo a qual a denúncia anó
nima teria partido dele. Ao ccntrârio, Graziano asse- . 
verou que não teve participação em tais aconteci
mentos. Ele confirmou, no entanto, ser de sua res
ponsabilidade o fato de que; urna vez tendo tornado 
conhecimento do relatório da Polfcia Federal - nisoo 
foi transparente -, que chegou às suas mãos por in
termédio de seu chefe de gabinete, Paulo Chelotti, 
que tem relações com a Polícia Federal - é irmão do 
Diretor da Polícia Federal-, e "desconhecendo provi
dências tornadas sobre o caso, sentiu-se no dever 
de consciência e de lealdade para com o Presidente, 
em defesa do interesse público, de relatar e mostrar 
os fatos a Sua Excelência Considero que o Sr. 
Francisco Graziano teve atitude digna ao tomar a ini
ciativa de se afastar de seu cargo e revelar corno 
tudo aconteceu. Pelo menos até prova em contrário, 
teve um procedimento que me pareceu correto. Não 
obstante o fato de que tenho sido crítico em relação 
à maneira pela qual o Govern:~ Fernando Henrique é . 
lento na realização das suas r.letas de reforma agrá
ria, é preciso registrar que nesses dois meses em 
que esteve à frente do INCR~ Francisco Graziano 
deu outro dinamismo à questão da reforma agrária 
S. 8", ao tomar posse como Presidente do INCRA, 
disse que a reforma agrária era urna obra inacabada 
- talvez a mais importante - de todos os governos. E 
passou a ter um diálogo com todos os segmentos 
que se estão preocupando com essa ques!ão. Foi 
aos locais de conflito, corno o Pontal do Paranapa
nema; foi ao Piauí na semana passada, iria hoje ao 
Pará Estabeleceu diâlogo diretos com os trabalha
dores sem-terra, com os fazendeiros, proprietârios 
de terras, com os chefes dos Executivos municipais 
e estaduais em cada lugar. Sem dúvida, pelo menos 
nos pareceu, estava dando um dinamismo que vinha 
sendo reconhecido por todas as partes. É possível 
até que os proprietârios de terra, que ainda ontem 
manifestaram-se em Presidente Prudente, tenham 
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tido preocupação no sentido de que acabasse logo 
o conflito. ,<>,ssim se expressaram: "Queremos o 
fim do conflito sobre a terra". Isso, no entanto, r.ão 
é questão que simplesmente se queira e se pro
clame; trata-se de uma questão de resolver. 
Nesse sentido, pareceu-me que .Francisco Gra
ziano estava até com autorização do Presidente 
para ir adiante nessa tarefa. Temo, Senador Jef
ferson Péres, reconhecendo a dignidade com 
que se portou o ex-Presidente do Incra, que ve
nha a ocorrer um retrocesso nessa área. Cada 
vez que ocorre um problema tal como esse, re
cordo-me sempre da atitude do Primeiro-Ministro 
da Alemanha, Willy Brandt, que se constituiu 
num caso exemplar. Explico: quando seu auxiliar 
foi flagrado realizando espionagem para o Go
verno da Alemanha Oriental, embora ele não 
soubesse dos fatos, disse o seguinte: "essa pes
soa, meu assessor, funcionário sobre o qual eu 
tenho responsabilidade, estava fazendo isso 
sem meu conhecimento; por isso, renuncio ao 
meu mandato". Trata-se de um caso exemplar 
de renúncia de uma pessoa ao seu posto, ainda 
que diretamente não tivesse toda a responsabili
dade. No entanto, assumiu a responsabilidade, 
porque uma pessoa que estava sob sua responsa
bilidade, uma pessoa da sua confiança cometeu 
algo que não poderia ter ocorrido. Com relação a 
esse caso, acho que não sabemos tudo que se 
passou ainda com o Ministro da Aeronáutica, com 
o Presidente do Incra, mas é importante registrar a 
dignidade daqueles que renoociarn aos seus man
datos diante das circunstâncias que espero ve
nham a ser esclarecidas. 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy. No entan1D, em nenhum 
momento afirmei que o Dr. Francisco Graziano é o 
men1Dr da gravação. Fiz a ressaiva 'mesmo na hipó
tese". Como salientei de início, tenho as melhores 
informações sobre o Dr. Francisco Grazíano. Tam
bém lamento a sua demissão. S. Sl! parecia o ho
mem indicado a levar a cabo uma reforma agrária 
efetiva, para valer. t possível que o processo sofra 
um retardamento em conseqüência disso. Mas ao 
ponto em que chegou o episódio, a presença dele 
comprometia, constrangia a própria autoridade do 
Presidente da República. Portanto, ele tinha que ser 
exonerado, da mesma forma como foi exonerado o 
Ministro da Aeronáutica sem talvez ter culpa. Come
teu a imprudência - inegavelmente foi imprudência -
de hospedar-se, de pernoitar na casa de um empre
sário que tinha negócios com o Sivam, que tinha in-

teresses na Pasta da Aeronáutica. Evidentemente 
ele foi imprudente. Todos os oficiais da AeronáuÍica 
com os quais tive conta1D atestaram-me, avalizaram
me a probidade do Ministro Mauro Gandra. Mas, ao 
cometer - repito - aquela imprudência, S. Ex~ tinha 
que deixar o cargo. E o Presidente, se mantivesse o 
Dr. Francisco Graziano, que tinha erra:lo também, es
taria agindo com dois pesos e duas medidas em rela
ção ao Ministro militar e com o seu amigo assessor. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permita-me V. 
E~ um aparte, nobre Senador Jefferson Peres? 

O SR. JEFFERSON PERES - Ouço o aparte 
do nobre Senador José Eduardo Outra Só lhe peço 
que seja breve, porque o tempo flui. 

O Sr. José Eduardo Outra - Serei breve nobre 
Senador. Concordo com V. Ex• de que a posição do 
Dr. Francisco Graziano tomou-se insustentável, o 
que, aliás, lamento. Muitos gostaram. Não é à toa 
que, segundo a imprensa, a manifestação que es
tava aconteceAdo em Presidente Prudente acabou 
se transformando em comemoração pela queda do 
Dr. Francisco Graziano - acredito que dentro do 
Governo muitos também gostaram. O que quero 
ressaltar é que a questão do grampo·tem tomado 
a cena da questão que, a meu ver, é a principal: 
se havia ou não tráfico de influência próximo ao 
Palácio do Planalto. Até agora o Se> nado não se 
entendeu sobre a nossa ação em relação a esse 
episódio. Os jornais de hoje estão clivulgando di
vergências entre as Lideranças dcs dois maiores 
Partidos desta Casa sobre as atribuições dessa 
supercomissão, ou seja, se vai ir.vestigar a ques
tão do tráfico de influência, ou se se restringirá às · 
questões técnicas do caso Sivarn, que demons
tram uma certa lentidão do própri<>. Senado em to
mar uma posição a respeito do assUllo. bevo re
gistrar que foi aprovada na Comi~o de Assuntos 
Econômicos, na semana passada, a oitiva do Em
baixador e a do presidente da Líder, e até agora não 
fizemos nada A Cllmara dos Deputados, salvo en
gano, já ouviu, ou pelo menos estava previs1D ouvir 
alguns deles. Não adianta, neste momento, reclamar 
que a Cllmara foi mais ágil. Na medida em que o 
Senado não tenha a necessária agilidade, a outra 
Casa do Congresso Nacional acaba exercendo esse 
papel. Acho que devem ser esclarecidas as ques10-
es relativas ao grampo, mas o principal é se estava 
ou não havendo tráfico de influência próximo ao Pa
lácio do Planal10. Essa pergunta ainda não está res
pondida. Muito obrigado. 

O SR. JEFFERSON PERES- V. Exf. se anteci
pou a mim, nobre Senador José Eduardo Outra. la 
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dizer que essa questão do grampo - que é grave -
não deve, no entanto, nos afastar da questão prin
cipal, que é o tráfico de influência em torno do 
Projeto Sivam e do contrato com a Raytheon. Con
cordo também que o Senado está sendo lento. ln
felizmente,· questões circmstanciais impediram
nos de sermos ágeis. V. Ex• sabe que quem já de
veria estar apurando essa questão seria a própria 
Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, infeliz
mente, o fato de o Presidente da Comissão ter 
sido o Relator, que deu causa à toda essa celeu
ma, fizesse com que, no mínimo, esta Comissão, a 
CAE, apenas apurasse. Dai a criação da superco
·missão, que se instala hoje para estabelecer os 
procedimentos. 

Discordo frontalmente do PMDB, pois, segundo 
leio nos jornais, quer que a Comissão se atenha à 
parte técnica do Sivam. A meu ver, a Comissão 
deve ser investigativa sim. Erroora não tenha os po
deres de uma CPI, ela pode investigar, apurar e, 
quem sabe, concluir pela necessidade de uma CPI. 
Nobre Senador José Eduardo Outra, V. Ex" pode es
tar certo que se a comissão verificar que há indK:ios 
de algo mais grave e que não pôde apurar, subscre
vo, tranqüilamente - esse o meu compromisso - à 
convocação e à formação de uma CPI para apurar 
esses fatos que absolutamente não. podem ficar sem 
um total e cabal esclarecimen1Ó. 

A sociedade brasileira está exigindo isso e não 
será o PSDB- acredito -. muito menos eu, como Se
nador, que deixarei, não apenas de apoiar, de me 
empenhar a fundo para que ·a Nação..tenha todos os 
esclarecimel]tos que deseja e aos quais tem todo o 
direito. 

Era o que tinha a dizer. 
Muilo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Ai
cântara (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eman
des Amorim. (Pausa) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Mariuce 
Pinto. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda 

V. Ex" dispõe de vinte minulos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente. Srls e Srs. Senadores, quero regis
trar aqui, da tribuna do Se.nado Federal, a comemo
ração dos 170 anos de fundação do Diário de Per-. 
nambuco, o mais antigo peiiódico em circulação na 
América Latina e também o mais antigo do mundo 
editado em língua portuguesa. dupla primazia que 
muilo orgulha os pemarnbucanos e os brasileiros. 

Em 1825, quando o tipógrafo e publicista AntO
nio José Miranda Falcão criou o Diário de Pernam
buco, o Brasil recém se havia libertado de Portugal. 
O criador do jornal, aliãs, foi o mesmo que, no auge 
da Confederação do Equador, imprimiu o Typhls 
Pernambucano. · 

Surgido nt.ima época em qi.Je ainda estavam vi
vas na memória de todos as lutas pela inde
pendência politica. era natural que o jornal fizesse 
da liberdade o seu pressuposto básico. 

Conforme se pode constatar na edição fac-si
milar do primeiro número - lançada agora por oca
sião das comemorações do 1700- aniversário - o ob
jetivo do fundador era dotar o Eslallo, particularmen
te a cidade do Recife, de um veicUo que fosse capaz 
de fazer circular as notícias de interesse geral, facilitar 
as transações comerciais e veicular anúncios. 

Pouco depois, o DP, como o jornal passou a 
ser conhecido, abria espaço para ~as mais can
dentes da politica e da economia, transfórmando-se 
no impulsionador das mudanças, na medida em que 
influenciava fortemente a sociedade k:lcal. O seu 
exemplar de número 45 trouxe, por exei'ITjllo, a ínte
grada Carta de Constituição do País. 

Ao longo de sua história, o jornal esteve sem
pre sintonizado com o seu tempo, seja no que se re
fere à parte editorial ou à de recursos gráficos. Pos
suiu, nesse tempo todo, maquinário atua.lizado. Isso 
pode ser constatado hoje, taoto pela informatização 
da redação, quanto pela sua presença na rede mm
dia! Internet, feito em que foi pioneiro no Brasil. 

Paralelamente à essa preocupação com a 
atualização industrial, o jornal permaneceu ligado às 
suas raizes mais fiXIdas, que são as relativas à luta 
pela independência, por liberdade de expressão. Por 
ter se mantido sempre independente, o Diário de 
Pernambuco, hoje, como no passado, pratica um 
jornalismo isento e corajoso, dinâmico e ético. 

Apego aos ditames filosóficos mais antigos, às 
mais caras tradições pemarnbucanas, mas também 
atenção para com as mudanças tecnológicas mais 
inovadoras - assim pode ser sintetizado o binõmio 
seguido pelo velho DP. 
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Em 1835, o controle acionário do jornal passa conseguiram empossar o General Dantas Barreto, 
para as mãos do Comendador Manuel Figueiroa de que fora derrotado no plei1o. 
Faria, que estabelece um novo estilo, com sensíveis Eni 1913, verifica-se nova mudança no coman-
melhorias editoriais e gráficas. Com isso, o jornal se do do jornal. Assume o industrial Carias Ura, que, 
consolida, ganha prestígio e sua influência,se toma apartidário, conseguiu despolitizar ódios e paixões, 
ainda mais. forte. Com a inauguração do serviço tele- de tal modo que o jornal pôde voltar aos seus me-
gráfico, o DP amplia seu noticiário nacional e inter- lhores tempos - em que, acima de tudo, prepondera-
nacional. Aos 1 O anos de funcionamento, o jornal já va a isenção. 
se nivela aos melhores periódicos da Corte, uma vez Pelo telégrafo sem fio, a redação do DP acom-
que recebe telegramas deagência noticiosa Havas. panha o desenrolar do terrivel drama que foi a Pri-

Sr. Pr~idente, Sr%. e Srs. Senadores, o Diá- meira Guerra Mundial, cuja eclosão mereceu edição 
rio de Pernambuco é hoje, também, o símbolo da extra vespertina, feita sob o comando do acadêmico 
perseverança do homem nordestino. É prova viva de Anilbal Fernandes, então o editor. 
que é preciso lutar por idéias e ideais, com respaldo Em 1931, o Diário foi incorporado à rede dos 
na busca incessante da verdade. O DP é o resultado Diários Associados, a primeira grãnde cadeia de 
da obstinação e do denodo de seus antigos e aluais comunicação do País, surgida sob a inspiração do 
dirigentes, jornalistas e funcionários. paraibano Assis Chateaubriand, ~:~m dos maiores jor-

Após a criação da Faculdade de Direito do Re- nalistas brasileiros de todos os tempds. 
cite, o Estado de Pernambuco se transformou no Respondendo a Carias Lir2!.Filho sobre a aqui·· 
principal centro cultural do Norte e do Nordeste do sição do jornal,., assim se expr~u Assis Chateau-
País, ponto de encontro de intelectuais de todos os briand: 
Estados daquelas duas Regiões. Acompanhando •creio que vocé não acredtará que tenhamos 
essa reviravolta, o Diário de Pernambuco passou a a falta de gosto e espírito de pensar que tivéssemos 
representar o espaço em que a intelectualidade do comprado a velha Faculdade de Direito, o Convento 
Norte e do·Nordeste podia debater filosofia, literatu- de Santo Antônio, os Guararapes.ou o Instituto His-
ra, política, arie e cultura tórico. O Diário é uma grande piovíncia que entra 

Nas páginas do Diário de Pernambuco, es- para uma federação de Estados. Entra com a sua 
creveram, entre outros destacados abolicionistas, in- soberania intacta e sem restrições". • 
!efectuais do porte de Castro Alves, José Mariano e Hoje, do alto dos seus cerito e setenta anos, o 
Joaquim Nabuco, que se engajaram naquela que foi Diô!rio de Pernambuco se màntém fiel aos princí-
uma das maiores lutas em defesa da dignidade hu- pios da mais ampla liberdade de pensamento e de 
mana neste País. Emociona ler na edição de 13 de expressão. Desde maio de 1994, vem sendo admi-
maio de 1888 do Diário de Pernambuco o decreto nistrado por uma gestão COIT\)artilhada num acordo · 
de Abolição do Trabalho Escravo e a sartção da lei entre o Condomínio Acionário das Emissoras e Olá-
Áurea pela Princesa Isabel. Não é à toa que o DP é rios Associados, que tem à frente o Dr. Paulo Cabral 
hoje uma importante fonte de pesquisas e consultas de Araújo, como Presidente do Conselho Adminislrati-
sobre os fatos políticos ocorridos há quase duzentos vo, e os empresários Dr. Armando Monteiro Filho, 
anos. como Vice-Presidente do referido Conselho, Eduardo 

Em 1901 , assumiu o comando do jornal o Con- de Queiroz Monteiro, Superintendente, e Paulo Sérgio 
selheiro Rosa e Silva- Vice-Presidente da República Macedo, integrante do mesmo colegia1o, além dos ou-
e uma das maiores lideranças políticas de Pemam- tros integrantes da diretoria: Gladston V.eira Belo, Edi-
buco -; que empossou Artur Orlando, um dos mais torial, Joezil Barros, Diretor Comercial, e Paulo Pug6e-
brilhantes intelectuais do seu tempo, como chefe de si, Diretor Administrativo e Financeiro. 
redação do jornal. Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, agora 

O Comendador Rosa e Silva reformou o prédio que o _Diô!rio de Pernambuco se aproxima de seu 
do jornal na Pracinha, mas, eleito governador do Es- segundo centenário, queremos deixar aqui consig-
tado em 1911 , o Diô!rio foi apedrejado e teve sua nado o nosso apreço aos seus diretores, jornalistas 
edição do dia 07 de novembro rasgada na Praça da e funcionários pelos relevantes serviços que têm 
Independência, num ato de revolta das forças eleito- prestado ao nosso Estado e que certamente conti-
rais derrotadas. O edifício do jornal é invadido e er:n- nuarão prestando pelo tempo vindouro. 
pastelada por grupos militares e ideológicos da cor- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
rente contrária, que, com o apoio dos deputados, Mui10 obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con- assim apreciassem, e o Plenério silenciou o Planá-
cedo a palavra ao nobre Senador Leomar Qlintani- rio concordou. ' 
lha. (Pausa) O Sr. Emandes Amorim - Senador Josaphat 

Concedo a palavra ao nobre Senador .Josaphat Marinho; permite-me v. ExA um aparte? 
Marinho, que dispõe de 20 minu1os. O SR. JOSAPHAT MARINHO- Tem V. Ex" o 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro- aparte. 
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srts e O Sr. Emandes Amorim- Não foi a Mesa que 
Srs. Senadores, os fatos politicas, de regra, são sim- deliberou. Faço parte da Mesa e posso afirmar que 
pies ou complexos. Há, porém, aqueles que, aparen- esta não se reuniu para deliberar spbre esse assun1o. 
temente, ou, de início, simples, se tornam comple- O SR. JOSAPHA T MARJNHO - Como se vê 
xos no seu desdobramento. O caso Sivam nasceu Sr. Presidente, complicam-Se as coisas, inclusive: 
complexo pela própria 'natureza do Proje1o e cresceu entre os membros da Mesa 
de complexidade com as circunstâncias que recen- O Sr. Geraldo Meto- Perrni16 V. Ex" um aparte? 
temente lhe toram sendo acrescentadas. O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ouço V. Ex" 

As observações que passarei a formular não com prazer. · 
visam a acusar nem a defender ninguém; creio mes- O Sr. Geraldo Melo - Espero poder lançar ai-
mo que ainda não é hora de se assumir posição guma luz sobre essa penumbra. Cada urna das três 
des1a natureza À Nação interessa que se esclare- Comissões, por maioria dos seus membros decidiu 
çam as queslões, as dúvidas, os equívocos que cor- reunir-se às outras duas para ailreciar o proj~to. 
rem em tomo do Proje1o Sivam. Foi aprovado nesta O Sr. Pedro Simon - Não é bem issol Perdoe-
Casa, sem grande dificlidade, no primeiro turno, sob me, mas não é bem isso! 
a garantia, inclusive, do voto do Relator. Posterior- O SR. JOSAPHAT MARINHO - Há uma outra 
mente, começaram a suscitar-se dúvidas em tomo hipó~ suscitada: não foi 2 Mésa que deliberou, 
da viabilidade, da conveniência ou da oportulidade do não fo1 o Plenério que aquiesceu. Foram as Cernis-
Projeto. As notícias se multiplicaram na imprensa. sões que entre si deliberaram juntar-se para a deli-

Por último, o Relator do Projeto, examinando-o beração final. 
para uma segunda deliberação, mudou de com- O Sr. Pedro Simon • C Presidente da Cernis-
preensão; mudou por inteiro, ou, como se diz, de são de Relações ExterioreS, Senador Antonio Cal1os 
fond en comble: de partidério do Projeto, passou a Magalhães, na reunião d& Comissão - tenho certeza 
contestá-lo. E não contes1ou de maneira simples e de que_ o ~nador vai concordar comigo, foi o que S. 
rápida Contestou-o longamente, alinhando dados Ex" QUIS d1zer, mas nãci. foi o que expressou -, afir-
presumivelmente técnicos, inclusive - disse _ colhi- mau que houve uma reunião onde se decidiu reunir 
dos entre órgãos especializados da Rússia, da Ucrâ- as três Comissões. Foi-nos perguntado se concordá-. 
nia, dos Estados Unidos. À base desses elementos vamos; todos concoroa~s. mas não decidimos 
~nd~nou o Projeto por inteiro. Acusou-o de ~ nada. Não foi idéia nossa, não foi proposta nossa. 
pno, 1nadequaclo, superado, demasiado oneroso. Fê-lo Apenas nos comunicaram sobre a reunião das três 
desdobrando argumentos que toda Case ouviu. Em Comissões, com a qua! ooÍlcordamos. Concordamos 
fu1ção desse quadro, o Senado deliberou reunir três em fazê-la, mas não tom~mos a iniciativa. Onde foi 
Comissões para o exame definitivo da matéria tomada tal decisão eu. !lã o' sei. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um O SR. JOSAPI-iAT MARINHO - Sem afirmar 
aparte? de quem partiu, afinai, a decisão, a conclusão indis-

0 SR. JOSAPHAT MARINHO_ Tem v. Ex" 
0 

cutfvel é a de que aS três Comissões vão reunir-se 
aparte. para deliberar em nome do Senado ou para fonnular 

uma conclusão que venha ao Plenério desta Casa 
Ora, se assim está deliberado e se, porventura, hou
ver alguma irregularidade, caberá, de qualquer 
modo, à Mesa do Senado definir a situação em te!Th
po oportuno. 

O Sr. Pedro Simon - Senador Josaphat Mari
nho, v_. Exll é de urna correção total. No entan1o, o 
Plenério não dei iberou; o Presidente e mais algumas 
pessoas deliberaram. ·Não houve deliberação do 
Plenério. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ace~o ares
salva de V. Ex" sem contestá-la e nem aprová-la 
Desde que a Mesa determinou que três Comissões 

De qualquer sorte, a Comissão vai examinar o 
assun1o. Em que termos vai examinar? Com que 
amplitude vai apreciar? Com que poderes vai inves
tigar a matéria? Que circunstàncias, fatos ou ocor-
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rências vai· apreciar? Estendet-se-á a competência 
das três Comissões Lllificadas ao exame do problema 
da escuta irregular, que foi feita em telefones de autori
dades, inclusive de dentro do Palácio? Há, como se 
vê, um quaçlro 8fTlllo a ser considerado pela Comis-
são, para a'boa orientação dos seus trabalhos. 

Não venho aqt.i para traçar normas à Comis
são; ela saberá o caminho que adotar. Mas, como 
Parlamentar, como parcela da opinião pública, te
nho, desde já, uma observação a fazer. Se o pro
jeto for impugnado na sua totalidade, ou seja, na 
sua conveniência, na sua falta de atualidade e, 
quanto ao seu valor, considerado extremamente 
oneroso, fora de dúvida, a Comissão há de consi
derá-lo na inteireza de todos esses aspectos. Do 
ponto de vista da Comissão, o problema da escuta 
telefônica é secl.lldário. Esse é um problema de 
briga doméstica, luta de campanário que o Presi
dente da República deverá saber afastar com um 
rápido movimento de pé. 

Mas o problema do projeto na sua complexida
de é que revela importância para o Senado. No mo
mento em que se diz que o projeto não é atual, que 
o projeto não é preciso, que o projeto é atrasado, 
vale dizer, que o projeto é ineficaz e, além de tudo 
isso, extremamente oneroso, não há como conside
rá-lo examinado, senão à luz de todas essas cir
cunstâncias. Se o volume financeiro do projeto é alto 
e se nele está envolvida a segurança nacional, não 
há pormenores referentes a estrutura do projeto e 
seus efettos, não há pormenores primários, secun
dários, terciários que não devam ser cuidadosamen
te examinados. 

A Comissão assume o papel de órgão correge
dor do Senado para repor em ordem todo o conjunto 
da proposição, de maneira que possa asseverar a 
este Plenário se é viável, se é decente, se é aceitá
vel, ou se deve ser repelido. As conclusões não po
derão ser pela metade, até por que, se assim vies
sem, representariam uma enorme perda de tempo, 
sobretudo no instante em que o deslocamenfo de 
Senadores do plenário para uma grande comissão 
prejudica o desdobramento regular das alividades 
da Casa .. · 

A imprensa, porém, vem noticiando informa
ções um tanto equívocas. Ora amplia ora restringe 
o poder da comissão, e nem seflllre situa o pro
blema no seu cerne. Ou seja, o projeto é hábil? O 
projeto é conveniente? O projeto é demasiado 
caro? Esses são os pontos essenciais. De regra, 
os comentários são superficiais ou fogem à essên
cia da questão. 

- OINi apenas a palavra de um Oficial da Aero
náutica contestando o Senador Relafor ao lhe obje
tar que os aparelhos previstos no Projeto Sivam são 
capazes de captar o movimenfo de aviões em ampli
tude ou· extensão mt.ito maior do que S. Ex'--presu
miu. Essa é uma informação que, se real, merece de 
apreciação, porque se trata de um dos aspectos ein 
que o Relator se demorou para mostrar a improprie
dade do projeto. 

O Sr. Emandes Amorim - Permitá-me V. Ex'
um aparte? 

O SR. JOSAPHÀT MARINHO - Concedo o 
aparte a V. Ex'-. • 

O Sr. Emandes Amorim - Percebe-se em seu 
discurso coerência e conhecimento, quando V. Ex'
se refere ao pronunciamenfo do Senador Gilberto 
Miranda. E quero parabenizar aqui o Relafor do pro
jeto pelas informações que foi buscar, após a denún
cia do Senador Eduardo SupKcy, que, com conheci
menfo, denunciou o projeto. Em seu primeiro pare
cer, o Relafor foi favorável. Depois, buscou conhecer 
o que era o projeto, observando que o mesmo ~la
va defasado e que havia outras possibilidades mais 
baratas, com diferenças de mais de R$1 bilhão, que 
poderiam atender à Amazônia. Nós, que estamos na 
Amazônia, não fomos conslitados, mas sabemos 
que há outras opções para resolução do problema. 
Diante da criação da Comissão, com ou sem autori
zação, para buscar soluções, é certo que esse proje
to merece um estudo e uma análise mais aprofunda
dos, até porque já o!Ni mt.itos políticos dizerem que 
o projefo morreu. A mudança de posição do Senador 
Gilberto Miranda é a solução, ao reconhecer que · 
com outros aparelhos se resolve o problema da 
Amazônia. Por isso cabe ao Senado, por mais ilustre 
que seja essa Comissão, buscar a verdade, até para· 
não deixar dúvidas em relação a esta Casa. Já te-

- mos várias soluções apresentadas pelo Senador Gil
berto Miranda em seu relatório, que devem ser leva
das em consideração, porque se tratam de soluções 
para a Amazônia, que está precisando de investi
menfos em outras áreas. O Calha Norte precisa ser 
reativado, o que resolveria o problema da fronteira; 
precisamos de dinheiro para manter a Policia Fede
ral vigilante. Não adianta implantarmos um Sivam, 
que identifique obstáclio~ na Amazônia, sem que te
nhamos as pessoas para atuar. Por isso, é preciso 
que haja mutta seried_ade nessas decisões, a fim de 
que não sejam atendidos interesses eSc:usos que se 
encontram por trás do projeto Sivam. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sem dúvida, 
Sr. Senador, a Amazônia é a g-rande interessada no 
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projeto, mas ele é de interesse nacional, e exala
menta do interesse nacional porque visa a resguar
dar, com fiscalização adequada, toda a extensão da 
região amazônica e suas riquezas. 

Mas o projeto é de caráter técnico, de maneira 
que o que eumpre é, sobretudo, considerá-lo a essa 
luz, tendo em conta que deve ser instalado para ser
vir bem a seus fins em toda a região amazônica. 

Por isso é que faço a observação de que há 
aspec1os secundários e aspectos fundamentais na 
análise desse projeto. Considerar o escândalo do 
grampeamento de telefones não é desprezível até 
pela forma irregular, já agora conhecida, como se 
operou. Mas para o Projeto Sivarn esse aspec1o só 
tem importância se ficar provado que através do 
grarrpeamento se alcançou prova de que havia pes
soas do Governo ou do meio político obtendo recur
sos indevidos à base do Plano. Fora daí, o que im
porta é garantir a essa Comissão ampla, que se reú
ne, a perfeita verificação de todas as circunstâncias 
que digam respeito à conveniência, à atualidade, à 
perleíção técníca e à razoabilidade ou não dos valo
nas financeiros do Projeto. 

Esses aspectos, Sr. Pnesidente - e acolho o 
olhar de V. Ex• a me dizer que o tempo se esgota -, 
esses últimos aspectos é que hão de ser, e estou 
certo que serão, ampla e seguramente considera
dos, porque das conclusões a que a Comissão che
gar sobre cada qual deles é que esta Plenário terá 
condições de dizer se o Projeto é válido ou não. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permtte V. Exª um 
aparta? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Penes) - No

bre Senador Eduardo Suplicy, queira desrupar, mas 
o nobre Senador Josaphat Marinho já ultrapassou o 
seu tempo em dois minutos. Infelizmente, eu lhe pe
diria que não aparteasse -: e o nobre Senador Ney 
Suassuna, que é o próximo orador, está me cobran
do da tribuna e eu terei que cumprir o Regimento. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, vou 
respettar. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 
não sei se V. Ex• poderia conceder um aparta rápido 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy para que o Pnesi
dente da grande Comissão também pudesse interferir, 
como me pede o Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O 
Regimento esté sendo ferido. Peço a compreensão 
do nobre Senador Ney Suassuna, dada a importân
cia do tema em debata. Senador Ney Suassuna, o 
nobre Senador Josaphat Marinho, cujo tempo já se 

esgotou, me pede que, _dada a importância do as
sunto em debate, se ouçã., em aparte, o nobre Sena- -
dor Antonio Carlos Magalhães - que é o Presidenta 
das três Comissões - e o nobre Senador Eduardo 
Suplicy, rapidamente. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Jo
saphat Marinho, eu quero. aqui, aduzir alguns ele
mentos. A Comissão de Assuntos Econômicos tem 
27 Srs. Senadores· e mais o respectivo número de 
suplentes; a Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional tem 1'9 Senadores e mais os respecti
vos suplentes; a CQmissão de Fiscalização e Con
trole tem 17 SenaC:ones e mais os respectivos su
plentes. São 53 Senadores titulares no total. t claro 
que há algumas duplici::lades, como eu. por exem
plo, que pertenço a duaS delas. Mas será quase que 
inevitãvel que todo o Senado. conforme V. Ex• pon
derou, na sua maior parte, esteja atento ao que se 
passar nessa supeiconiissão. Será que foi o mais 
adequado se fonma• :a superoomissão ao invés de 
logo realizarmÕs unia Comissão Parlamentar de ln
quémo? Continuo a' rolhar as assinaturas para for
mação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 
porque vejo, agora, a Câmara também fazendo uma 
supercomissão. Sená que não seria o caso de haver 
22 titulares e suplentes, somando todos os Deputa
dos e Senadores numa CPI, fazendo este trabalho. 
para que pudesse o Congresso continuar suas ativi
dades normalmente? Se o objetivo foi de fazer com 
que nem todos estivessem paralisados, o fato con
creto é que todos agora vamos ter que ir até o fim no 
desvendar do Projeto SIVAM. 

O SR. JOSAP!"IAT MARINHO- A esse raspei- . 
to, nobre Senador Eduardo Suplicy, acredito que a 
Comissão, conjuntamente reunida, terá inclusive 
competência para dizer se convém ou não prosse
guir nos seus trabalhos. Cabe à Comissão esta veri
ficação. 

Concedo o aparte ao nobre Senador _Antonio 
Carlos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Nobre Se
nador Josaphat Marinho. V. Exª. como sempre. 
aborda essa questão com muita propriedade. sobrà-
tudo essa parte final, com muita ênfase. Acredito 
que todas as três Comissõesjá tiverarp auiorização 
de seus Plenários. e a reunião dessa grande comis
são, creio, não vai decepcionar o Senado. Há o pro
pósito de. sem qualquer preconceito, se fazer um 
bom trabalho, e o roteiro será feito dentro do espírito 
de se atingir, tanto quanto possível, um consenso. 
Mas, de logo, V. EX• aborda. como uma razão princi
pal, o ponto do Sivam, nos seus aspectos principais 
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bem colocados, ponto por ponto, por V. Ex". Mas, REQUERIMENTO NO 1.505, DE 1995 
sem dúvida, ainda hoje teremos a oportunidade, 
com a cautela necessária, de otNir as fitas, bem 
como a degravação. E isso vai levar, sem dúvida, 
para que esse assunto se desdobre em três aspec
tos. sendo !lue o principal é o que V. ExA salientou, e 
é nisto que o Senado vai se debruçar principalmen
te, mas que vai a Comissão cuidar também, de acor
do com o que vier na fita - e deve vir - do problema 
do tráfico de influência, do grampo e, sobretudo, da 
necessidade ou não da qualificação ou não das van
tagens ou não do projeto SIVAM. Razão da delibera
ção do Senado, motivo por que foi, inclusive, aventa
do na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, pelo ilustre Líder do PMDB, Jader Barba
lho, com a anuência de toda a Comissão. Daí por 
que hotNe essa celeuma justa e nab.Jral, que até 
agora está em debate. Portanto, o espírito acredito 
que seja esse. O meu propósito, embora tenha pon
to de vista pessoal, por circunstância de uma presi
dência que o Regimento me impõe, não é o de im
por o meu ponto de vista, mas o de ser exatamente 
o da Comissão. A Comissão é que vai deliberar, é 
que vai traçar um roteiro que vamos seguir, e de
monstrar, inclusive, a desnecessidade de haver co
missão paralela na Câmara dos Deputados, com 
qualquer outro intuito que não seja o do Senado, 
que está apreciando a matéria 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Todos somos 
justamente gratos a V. Ex•, Sr. Presidente, e ao Se
nador Ney Suassuna pela tolerância que nos foi con
cedida, proporcionancl,o esses dois esclarecimentos 
muito necessárias: um de parte do Senàdbr Eduardo 
Suplicy, o outro do nobre Presidente da Comissão, 
sobreb.Jdo depois das palavras do Senador Antonio 
Carios Magalhães. E bem o conhecendo como co
nheço, estou certo de que, sob a sua Presidência, a 
este Plenário deverá vir a verdade e não apenas 
preliminares. 

Durante o discUJSo do Sr. Josaphat 
Marinho, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jefferson Péres. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat 
Marinho, o Sr. Jefferson Péres deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Ney Suassuna, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1" 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

São lidos os seguintes: 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão de 

Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso 1 
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei da Câmara n" 89, de 1995, de au
toria do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o Con
selho Nacional de Ciência e Tecnologia" 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Senador Roberto Reqwao, Presidente. 

REQUERIMENTO N" 1.506, DE 1995 

Senhor Presideni.e, 
Na qualidade d3 Presidente da ComiSsão de 

Educação, requeiro, r.os termos do art 172, inciso 1 
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei da· Câmara n" 1 07, de 1995, que 
"Altera dispositivos da lei n" 5.540, de 28 de novem
bro de 1968, que r90Jiárnentam o processo de esco
lha dos dirigenfes universitários". 

Sala das Sess5es, 28 de novembro de 1995. -
Senador Roberto Réquiao, Presidente. 

O SR. PRESIDI:NTE (Ney Suassuna) - Os re
querimentos lidos serão incluídos em Ordem do Dia 
oportunamen.a, consoante o disposto no art 255 11 
c, ftem 3, do Regimento I ntemo. · ' ' 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra.' pela ordem. 

O SR. P~ESIDENTE (Ney Suassuna)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, 
pelaordem. · 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na · 
verdade, encaminhei à Mesa 33 requerimentos de 
matérias que já tiveram o prazo vencido na Comis
são de Educação, e que não foram votadas em virtu
de da con~tante falta de quorul!!. Indago à Mesa 
qual o motivo da preferência por esses dois requeri
menlos e do abandono dos outros 31? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sena
dor Roberto Requião, as matérias são incluídas na 
Ordem do Dia de acordo com a antigüidade e a im
portância. Esse é o motivo. Os demai~ o serão opor
b.Jnamente. 

Q SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
esses dois projetes lidos foram exatamente os dois 
mais recentes. E quero, comó Presidente da Comis
são de Educação, protestar contra esse critério de 
importância E insisto para que as Comissões sejam 
respeitadas. Temos um precedente na questão dos 
materiais sensíveis que a Comissão de Educação 

~ recebeu. Depois de consultado o Presidente, tendo 
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este declarado que não concordava com a forma do DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1995 
projeto, este foi retirado. Eu, como Presidente da Aprova 0 texto do Acordo, por Troca 
Comissão de Educação, do Senado Federal, sob de Notas, de 4 de novembro de 1994, que 
pena de renunciar a essa presidência, quero deixar emenda 0 Acordo sobre Cooperação Ad-
claro ao Plenário que não aceito manipulação da mi- mlnistraUva Mútua para a Prevenção, a 
nha Comissão. . Pesquisa e a Repressão às lnfrações 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nobre Aduaneiras, de 18 de março de 1993, en-
Senador, o art 163 diz: . tre 0 Brasil e a França. 

"As matérias serão incluídas em Or
dem do Dia, a juízo do Presidente, segundo 
sua antigüidade e importância, observada a 
seguinte seqüência: { .•• )" 

O protesto de V. Ex• está registrado. No entan
to, a questão está a juízo da Presidência 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Fica registrada 
a intervenção da Mesa, Sr. Presidente, mas quero 
dizer que esse comportamento com uma Comissão 
de Senadores é sem juízo e que não vai chegar a 
bom termo. 

O Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Samer. Presidents. 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - Sobre a 
mesa, redações finais que serão lidas pelo Sr. 1 ~ Se-. 
cretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

São lidas as seguintes: 

PARECER N" 764, DE 1995 
{Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 66, de 1995 {n" 70, de 1995, 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decre!o Legislativo n2 66, de 1995 (n" 
70, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texiO do Acordo, por Troca de Notas, de 4 de 
novembro de 1994, que emenda o Acordo sobre 
Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, 
a Pesquisa e a Repressão às lntrações Aduaneiras, 
de 18 de março de 1993, entre o Brasil e a França 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de novem
bro de 1995.- Levy Dias, Presidente- Emandes 
Amorim, Relator- Ney Suassuna -José Eduardo 
Outra. 

ANEXO AO PARECER N2 764, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art 48, item 28, do RegimeniO Inter
no, promulgo o seguinte 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• E aprovado o texto do Acordo, por Troca 

de Notas, de 4 de novembro de 1994, que emenda o 
Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua 
para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às ln
frações Aduaneiras, c;Je 18 de março de 1993, entre 
o Brasil e a França . ·· ·· 

Parágrafo únicó. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional, quaisquer aiOs que possam re
sUtar em revisão dn referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
art 49, ~ da Constib..ição Federal, acarrelem encargos 
ou COI\llrcmissos gravosos ao patrimôriio nacional. · 

Arl 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARJ;;CER N" 765, DE 1995 
(Da Comissão Direfora) 

Retlação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 88, de 1995 (n• 125, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Proje!o de DecreiO Legislativo no 88, de 1995 {n" 
125, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo para Restituição de Veicules · 
Au!omo!ores Rol.bados ou Furtados, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Replblica do Paraguai, em Brasília, em 
12 de setembro de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de novem
bro de 1995. - Levy Dias, Presidente - Ney Suas
suna -Relator- Emandes Amorim -José Eduar
do Outra. 

ANEXO AO PARECER N• 765, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art 48, item 28, do Re
gimeniO Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1995 

Aprova o texto do Acordo para Res
tituição de Veículos Automotoras Rouba
dos ou Furtados, celebrado entre o Go-
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vemo da República Federativa do BraSiil e 
o Governo da República do Paraguai, <m1 
Brasilia, em 12 de setembro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: ~~ 
Art. 1• t: aprovado o texto do Acordo para 

RestituiçãÕ de Veículos Automotores Roubados ou 
Furtados, celebrado entre o Govemo da República 
Federativa do Brasil e o Govemo da República do 
Paraguai, em Brasília, em 1" de setembro de 
1994. . 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimOnio 
nacional. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) As reda
ções finais lidas vão a publicação·- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário em 
exercício, Senador Jefferson Peres. 

t: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.507, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de intersffcio e prévia distribuição 
de avulsos, para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo n" 
66, de 1995 (lP! 70, de 1995, na Cãmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Acordo sobre Coope
ração Administrativa Mútua para a Prevenção, a 
Pesquisa e a Repressão às lnfrações Aduaneiras, 
de 18 de março de 1993, entre o Brasil e a França. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à discussão da redação fi
nal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

t: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N~1.508, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de intersffcio e prévia distribuição 
de avulsos, para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo n" 
88, de 1995 (nll. 125, de 1995, na Câmara dos Depu
tadoSf,' que aprova o textó do Aeordo para Restitui
ção de Velruos Automotoras Roubados ou Furta
dos, celebrados entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República do Pa
raguai, em Brasília, em 1" de setembro de 1994. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Valrnlr Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à discussão da redação fi
nal. (Pausa) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

t lido o seguinte: 

REQERIMENTO W 1.509, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b do Regimento 

Interno, requeiro urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nll. 129, de 1993 (n" 4.499/89, na Casa de 
origem), que institui o piso salarial, dispõe sobre a 
jornada e condições de trabalho dos enfermeiros e 
determina outras providências. 

Justlflcaçao 

O PLC n2 129193 encontra-se na Comissão da 
Assuntos Sociais há mais de 40 (quarenta) dias 
úteis. Tendo assim ultrapassado o prazo regimental, 
aliado ao fato de que entre os dias 20 e 24 do mês 
em curso estará sendo realizado o 472 Congresso 
Brasileiro de Enfermagem, estamos requerendo 
apreciação do referido projeto por este Plenário. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Senadora Benedita da Silva - Eduardo Suplicy -
Hugo Napoleão - Ronaldo Cunha Lima - Júnia 
Marise - Ademir Anqrade. 
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O SR. PRESIDENTE (JoSé Samey) " O reque- ~ lido 0 S§JUinte: 
rimento de urgência-será. votado após a Ordem do Dia, 
de acordo-com o art. 340, ·u, do Regimerm Interno. REQUERIMENTO N" 1.510, DE 1995 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidéncla, que é ocupada pelo 
Sr: Ney Suassuna, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo-
tado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 
Item 1: 

REQUERIMENTO N"- 703, de 1995 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 703, de 1995, do Senador Roberto 
Requião, solicitando, nos termos do art. 335 
do Regimento Interno, o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Lei do Senado ,._ 328, 
de 1991 , de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que disciplina as eleiçõ
es para a Câmara dos Deputados·e Assem
bléias Legislativas, a fim de aguardar a con
clusão dos trabalhos da Comissão Temporá
ria criada peio Requerimento ,._ 518, de 
1994, tendo · · · 

Parecer contrário, sob nO- 738, de 1995, 
da Comissão · · · · · 

-de Constituição, Justiça e Ciciada-
nia. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausar····· 
Aprovado. 
A matéria a que se refere o requerimento fica 

sobrestada e serã incluída em Ordem do Dia oportu-
namente. . 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 2: 

REQUERIMENTO N"-1.183, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requeri
mento ,._ 1.183, de 1995, do Senador Ro
berto Requião, solicitando, nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão 
em Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição ,._ 20, de 1995, de sua autoria, 
que tramita em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição n"-5 1 , 4 e 11 , de 
1995. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo 
Sr. 12 Secretãrio em exercício, Senador José Eduar

. do Outra. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinando com a alí

nea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Requerimento ,._~ • 183, de 
1995, a fim de ser feita na sessão de 15 de dezem-
bro de 1995. · 

Sala das Sessõe;s, 28 de novembro de 1995. -
Sérgio Machado - Edison Lobao - Jader Barba
lho - Elcio Alvares- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Em vo
tação o requerimento. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, 
para encaminhar a votação pelo PMDB. 

O SR. R9BERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
encaminhar a votação. Serri revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro li
gar, quero registrar a minha estranheza pela assina
tura do Líder de minha Bancada nesse requerimen
to. Assumiu S. Ex~ comigo e com o Plenário o com
promisso de sustentar no dia 20, quando dilatamos o 
prazo de exame das medidas provisórias para 20 
dias, a entrada em pauta da emenda de minha auto
ria e de outros Srs. Senadores, bem como de outras 
emendas sobre as medidas provisórias. 

Não é possível mais que o Congresso fique re
tardando essa discussão e essa votação. A intenção 
do requeriihen10 é evidentemente procrastinatória. A. 
Câmara jã tem parecer para ser votado em plenário, 
mas o Senado foge à responsabilidade de encarar 
as medidas provisórias, ao mesmo tempo em que 
reclama das medidas provisórias dos bancos e re
clama da enxurrada de medidas provisórias que 
chegam a esta Casa. 

Espero que não assumamos CO!!lQromisso em 
plenário por brincadeira e que se mantenham em 
pauta matérias sérias como essa, que estão desmo
ralizando o Congresso Nacional, que estão levando 
o Parlamento brasileiro à situação anterior à da fa
mosa Bill of Rights, que foi empurrada garganta 
abaixo do João Sem Terra, fazendo com que o Con
gresso perca suas caracteristicas de legislar e fisca
lizar o Executivo. 

~ uma questão de dignidade do Senado da Re
pública colocar essa matéria em vc'ilação; é uma co
vardia a sua postergação para o ôia 15, último dia 
desta Legislatura. A medida sem sombra de dúvida 
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pretende evitar a discussão. Se o Senado se anula, O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce-
se concorda com a procrastinação, só posso lamen- do a palavra ao n~re Senador Ademir Andrade, 
tar: lamentãr a procrâstinação e lamentar ser Sena- para encaminhar a votação. 
dor nesta Legislatura tão débil, tão flébil, tão fraca e O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para en-
tão ausente das decisões importantes que o País re- caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pra-
clama Muito obrigado. sidente, Srs. Senadores, gostaria de me somar às 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço ~fi~~ do Senador ~ Reqt.iàl: Apesar das 
a palavra como líder. justilicalivas do Senador E1cio Alvares, CleiO que o Se

nador Roberto Requião coloca a verdade dos fatos. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Conce- · Creio mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, · 

do a palavra ao nobre Senador. • que nem seria necessário esse requerimento, por-
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Li- que, regimentalmente, as emendas constitucionais 

der. Sem revisão do orador.) - Sr. _Presidente, Srs. que definem a forma de edição de medidas provisó-
Senadores, em face da colocação feita pelo Senador rias já deveriam ter sido votadas no Senado Federal. 
Roberto Requião, acho que é do meu dever, perante o Senador Esperidião Amin foi o primeiro a apresen-
os nobres Colegas, declinar alguns fatos que estão tar emenda nesse sentido; o Senador Roberto Re-
acontecendo à margem dos dois requerimentos que quião foi o segundo. Existe, inclusive, um projeto de 
constam dos Itens 2 e 3 da nossa pauta lei do Senador Eduardo Suplicy que esta Casa e as 

Em discussão em que houve a participação de Lideranças governistas seguidamente têm-se nega-
todas as Lideranças - ocasião em que se examinava do a discutir. 
matéria idêntica -, tivemos oportunidade de deferir o que acho interessante é que, na abertura 
ao Senador Josaphat Marinho a incumbência de exa- desta Sessão Legislativa, o Presidente José Ser-
minar todos os pleitos em termos de medidas provisó- ney, ao fazer o seu discurso saudando o novo 
rias e elaborar, confonne tem sido a aspiração da Congresso Nacional, fez duras críticas à forma 
maioria das Lideranças, um texto que venha a resolver como o Poder Executivo, através do Presidente da 
em definitivo a questão das medidas provisórias. República, vem legislando por medidas provisó-

Quero comunicar ao nobre Senador Roberto rias, usurpando um poder do Congresso Nacional, 
Requião e a todos os Colegas que o Senador Josap- do Poder Legislativo. 
hat Marinho está levando o trabalho adiante. Há É interessante também registrar que este ano 
pouc_o. eu dizia aos líderes que deve~emos ter uma 0 mesmo Senado e a mesma Câmara d~ oepwa.: 
reumão com o Sen~dor ~osaphat Mannho na serna- dos já aprovaram cinco emendas constitucionais -
na que vem. S. Exª já a?iantou alguns pontos que, a cinco! -, todas cinco promulgadas, todas cinco mu-
seu ver, ~~o necessános para que ten~atn?s um dando o Capítulo da Ordem Econômica da Constitti-
texto defimtivo em termos de medida provis~na En- ção de 1988, todas cinco adaptando a Constituição· 
tão, não ~á de parte ~e quem. quer que seja qual- ao neoliberalismo. 
quer sentido protelatóno; há, Sim, o bom senso e a 
serenidade com que o Senado examina casos idên
ticos, sempre procurando um texto que seja real
mente o denominador comum de todas as aspiraçõ
es que estão contidas neste Plenário. 

Portanto, quero afirmar que os requerimentos 
que, por inspiração também da Liderança do Gover
no e com a participação de outras Lideranças, tive
mos a oportunidade de encaminhar não têm inten
ção protelatória; têm apenas o sentido de fazer um 
apelo aos Líderes que expressam o pensamento da 
Casa para que, em reunião com o Senador Josaphat 
Marinho - que me disse que os trabalhos já estão 
bem adiantados - tenhamos, ainda este ano, um tex
to que venha a disciplinar, de vez, a questão das 
medidas provisórias. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

No entanto, as emendas de iniciativa de Parla
mentares ficam nas gavetas das Comissões, ou não 
traiÍÍitam, por conveniência das Lideranças governis
tas. É isso que, de fato, está acontecendo agora 
com as emendas do Senador Roberto Requião e do 
Senador Esperidião Amin. 

Esta Casa abdica do seu poder, atravás, evi
dentemente, das Lideranças governistas. Esta Casa 
quer que o Presidente da República continue a en
viar medidas provisórias, de acordo com a sua con
veniência e com as suas necessidades. 

É lamentável que as emendas que Sua Exce
lência envia tramitem com a urgência e a rapidez -
como disse, certo dia, o Senador Josapt.::t Marinho -
de um foguete, e emendas que definem qu<i?tão tão 
importante quanto esta de que estamos tratando 
durmam nas gavetas deste Senado Federal. 
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L.amenlo profundamente essa falo. Houve ape- faz, da maneira como se costurnâ ilditar e reeditar· 
nas uma outra emenda que foi aprovada aqui neste medidas provisórias não é possível continuar fazen-
Senado Federal, de iniciativa de um Parlamentar, do. E não vou repetir aqui, mas assuntos que não 
meu colega de Partido inclusive, Senador Antonio são relevantes e nem urgentes são objeto de medi-
Garfos Valadares, que foi a que criava o Fundo para das provisórias, chegando a ter 15 reedições - com-
a Saúde. ,Entretanto, essa emenda tramilou e foi pletam aniversário, acendem-se velinhas aqui para 
aprovada neste Senado Federal somente porque era comemorar aniversário de medida provisória. 
do interesse absoluto do Poder Executivo. Tenham paciência, isso não é possível! 

Esta Casa, Sr. Presidente, não pode se negar Nós temos que tomar nas nossas próprias 
a discutir o assunto. Se não quer aprovar, não apro- mãos a solução desse problema. O Congresso tem 
ve. Se quer que o Presidente da Rep(illica continue tido desempenho satisfatório, melhorou bastante a 
legislando por medida provisória, prorrogando, assi- sua participação na vida política do País, é urna ins-
nando e fazendo uma em cima da outra, que permita till..ição respeitada Estão todos aqui exercendo o 
e que assuma isso. Mas não fique com a conversa seu mandato com dignidade e interesse público, 
de que eslá estudando a matéria, porque essa ques- buscando o bem comum, mas eu não posso, de ma-
tão se deu em 1~ de março deste ano- portanto, nós neira nenhuma, concordar·com a situação das medi-
já a estamos discutindo há oito meses- e nem o Se- das provisórias. Temos que encontrar un.a solução 
nado nem a Comissão de Constituição, Justiç3 e Ci- para isso. Apelo às Uderanças, porque há condições 
dadania cumpriram o Regimenlo Interno. A Comis- de buscar um meio termo, uma solução justa tanto 
são de Constill..ição, Justiça e Cidadania deveria para o Executivo quanto para o Legislativo. 
apreciar a matéria em trinta-dias e mandá-la ao Pie- O assunlo eslá nas mãos competentes do Se-
nário para que ele decidisse no prazo determinado. nadar Josaphat Marinho, mas se adia e se procrasti-

lsso não aconteceu e o Senador Roberto Re- na. Esta é uma situação que até me constrange, eu 
quião é obrigado a fazer tlm requerimenlo para que que, desde os primeiros dias, denunciei o problema 
o Regimenlo Interno da Casa seja respeitado pelo das medidas provisórias. 
Presidente da Comissão de Constill..ição, Justiça e Sinceramente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se-
Cidadania e pelo Presidente do Senado Federal. nadares, por mais diligente e atuante que queira ser, 

Lamento profundamente. Considero que as U- não posso, de maneira nenhuma, cumprir com as 
deranças não podem fugir dessa discussão e nós minhas obrigações, porque o mecanismo das medi-
não podemos, em hipótese algt.ma, deixar de ~rovar das provisórias fere o Legislativo. Não podemos . 
o raquerimenlo do nobre Senador Roberlo Reqtião. continuar com essa situação. 

O voto do Partido Socialista BrasÜeiro é contrá- Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que 
rio ao pedido de adiamento da discussão dessa compreendo os argt.mentos do Senador Elcio Alvares, 
emenda constitucional. mas eu me sentiria muito constrangido se ainda tives- · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, se que vir a este Plenário para repetir este discurso. 
peço a palavra para encaminhar. Portanto, encareço às Uderanças que encon-

0 SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce- tremp~ ~ solução de~niti~a para essa questão, 
do a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara, para que dJmlnUJ o Poder Legislativo, que alçança o nos-
encaminhar, pelo PSDB. so _mandato, _que reduz a nossa cap~cidade de inter-

0 SR. LÚCIO ALCÂNTARA (RSDB-CE. Para fenr, de legislar, enfim, de cumpnr bem o nosso 
'encaminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden- mandato. 
te, mais uma vez esse assunto volta ao Plenário e O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Canoa-
eu quero reiterar a minha posição. Tal como estão do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, 
sendo editadas e reeditadas as medidas provisórias, para encaminhar a votação pelo PT. 
sinto-me diminuído na minha função legislativa, sin- O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -5P. Para en-
to-me alcançado no exercicio do meu mandato. caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Eu já disse aqui, e volto a repetir, que com- gostaria de registrar algumas informações sobre as 
preendo perfeitamente ·que. um Estado moderno, um edições de medidas provisórias. 
Estado ágil, que lida com questões que demandam Desde 12 de janeiro do corrente ano até a pra-
rapidez e iniciativa do Executivo, tenha algum instru- sente data, já foram editadas 396 medidas provisó-
mento que lhe dê condições de tomar essas provi- rias, sendo que apenas 42 foram convertidas em lei. 
dências em tempo hábil. Mas da maneira come se Atualmente, encontram-se sut--metidas à apreciação . 
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- no Congresso Nacional 34 mecfldas provisórias. As A SRA. JUNIA MA.RI5E - :;r. Presidente, em 
últimas reedições aconteceram no último fim de se- apoiamento à verificação de quorum. 
mana, entre os dias 24 e 27 de novembro, num total O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
de 26 medidas provisórias. em apoiamento à verificação de quorum. 

A não aprovação de algumas dessas medidas O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Solicito 
no prazo Q:Jnstitucional e sua conseqUente reedição aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
por volta do dia 20 de dezernliro provocará a convo- Solicitamos aos Srs. Senadores que não regis-
cação do Congresso Nacional a partir da última se- traram sua presença que, por favor, o façam, para li-
mana de dezembro. berar o painel para a votação. 

Sr. Presidente, eu gostaria de assinalar que, de O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço 
acordo com o art. 279, § 1 ~do Regimento Interno: a palavra pela ordem. 

"§1~ O adiamento previsto na alínea •c• 
não poderá ser superior a trinta dias, só po
dendo ser renovado uma vez, por prazo não 
superior ao primeiro, não podendo ultrapas
sar o período da sessão legislativa • 

Esse item, Sr. Presidente, está sendo ob]eto de 
renovação pela segunda vez. E é a última. Eu gosta
ria de referir-me também ao que o Líder do Governo, 
Senador Elcio Alvares, mencionou. S. Ex" está re
querendo adiamento, mais uma vez, tanto do item 2 
quanto do item 3. 

Ora, Sr. Presidente, assinalo que não cabe 
mais adiamento do item 3. Seria interessante, já que 
o item 3 não pode mais ser adiado, que não se 
adiasse o item 2. Não obstante o fato de que o item 
2 é Proposta de Emenda Constitucional, e o item 3, 
projeto de lei, ambos tratam de assuntos relativos à 
medida provisória Seria importante que fossem ob
jeto de exame na mesma época, ou seja, seria inte
ressante que não houvesse a prorrogação de um ou 
de outro. 

O Partido dos Trabalhadores vota contraria
mente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A 
Mesa informa a V. Ex" que a primeira prorrogação 
foi de 21 dias e a segunda prorrogação do item ~ 2 
vai ser de 17 dias, portanto, para o dia 15 de dezem
bro, último dia da Sessão Legislativa 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço verificação de quorum, com o apoiamento dos 
Srs. Senadores Roberto Requião, Eduardo Suplicy, 
Júnia Marise e Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Em apoiamento 
à verificação de quorum. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr •• Presidente, 
~m apoiamento à verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares, pela 
ordem. . 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, ape
nas fotmJio um apelo aos Srs. Senadores que se en
contram em seus gabinetes para que venham ao ple
nário, porque está sendo requerida votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência reitem o pedido do Líder do Governo. Por 
gentile:zà, os Senadores que se encontram em seus 
gabinetes queiram comparecer ao plenário, porque 
haverá votação nominal. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, para· 
encaminhar. 

A SRA. JÚNIA MARISE'(POT-MG. Para enca
minhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
apenas para registrar que a LideranÇa do PDT vota
rá contrariamente ao adiamento dessa votação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Todos 
os Srs. Senadores já registraram suas presenças? 
Vamos limpar o painel. 

Pedimos aos Srs. Senadores quo ocupem seus 
lugares. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. É uma q~tão de escla-
recimento. · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Pois 
não, Senador Roberto Requião. · 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -V. Ex• vai colocar 
em votação o requerimento de adiamento. Então, 
quem estiver contrário ao requerimento de adiamen
to votará "não"? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - "Sim" 
aprova o requerimento; "não" rejeia o requerimento. 

O SR. ROBERTO REQUIÃC - Quem estiver a 
favor da postergação vota "sim"? 
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O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - Sim, O SR. PRESIDENTE {Ney Suasstrte) - Pedimos 
senhor. aos Srs. Senadores que observem o COillJOrtamento 

Os Srs. Senadores Lfderes de Bancadas que pa!lamenfar, mantenham a calma, por genbleza 
quiserem encaminhar a votação podem fazê-lo. O. SR. JADER BARBALHO - Não faltei com 

O SR. EDISON LOBÃO {PFL-MA) - Sr. Presi- COI'f1lromisso nenhum, Sr. Presidente, apenas acatei 
dente, apenas oriento a Bancada do PFL no sentido sugestão dos demais Líderes, que me fizeram um 
de aprovar o requerimento assinado pelos Lideres, apelo. Sabe o Senador Elcio Alvares que eu, inclusi-
de adiament.o dessa votação. ve, inicialmente, era contrário à idéia; disse que não 

O SR. ELCIO ALVARES {PFL-ES) -Sr. Presi- poderia aceitá-la. 
dente, como estamos votando os dois requerimen- Houve então um apelo, porque o Senador Jo-
tos, 0 que pede adi!l.fTlE!nto do .item 2 e 0 que pede saphat Marinho não havia concluldo o seu estudo. 
adiamento do item 3, recomendamos a votação Foi o que aconteceu. Não aceito, Senador, que v. 
"sim•, a favor do requerimento pedindo. ExA venha me recriminar. 

0 SR. EDUARDO SUPUCY {PT-8P) _O PT O SR. ROBERTO REQUIÃO- Uma questão 
como essa se decide com a Bancada e não em Cc-

encaminha "não", Sr. Presidente. légio de Lideranças. 
O SR. EPITACIO CAFETEIAA' {PPB-MA) -8r. O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - Sena-

Presidente, como estamos no aguardo da conclusão dor Roberto Requião, use a palavra de acordo com 
do parecer do nobre Senador Josaphat Marinho, vo- 0 Regimento. . 
tamos favoravelmente ao requerimento. o SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, a 

O SR. JADER BARBALHO {PMDB-PA) - A orientação é 'fiO sentido de aguarda;' o parecer do 
minha orientação é a votação do "sim", porque rece- Senador Josaphat Marinho. 
bi um apelo no Plenário, alegando que os estudos O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - O 
do Senador Josaphat Marinho não foram concluldos. PSDB, como orienta? 
Somos contra a postergação deste e de qualquer O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA {PSDB-ES) 
outro assunto; enfrentamos no plenário as quesl!!es - "Sim". 
de forma finne e sem nenhuma difi<:Udade. Não há. O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - PTB? 
portantO, em relação ao Senador Roberto Requião, O SR. VALMIR CAMPELO {PTB-DF)- O PTB 
nenhuma desconsideração da Liderança do PMDB. vofará "sim", Sr. Presidente. 
Apenas recebi um apelo e, como Líder, decidi acatá- o SR. PRESIDENTE {Ney Sua$suna) -Senado-
lo, para que o estudo do Senador Josaphat Marinho ra Jtília Marise, como orien!a a Bancada do PDT? 
possa ser conclui do. Além disso, de cer!a forma, a A SRA. JONIA MAR ISE {PDT 'MG) - Já anca-
responsabilidade era das Lideranças. Perianto, para minhei, Sr. Presidente. Votamos "não" 
o bem do Senado, achei que seria interessante es- O SR. EDUARDO SUPLICY - Pela ordem, Sr. 
perar mais uma semana e contar com o estudo do Presidente. · 
Senador antes de decidir. O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - Conçedo 

A posição da Liderança não é de coVÍ!rdia; é a palavra ao Senador Eduardo Supficy, pela ordem. 
firme em relação a esse e a qualquer outro assunto. O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -sP. Pela ar-
Quero dizer a V. Ex• que não há desconsideração dem.) - Sr. Presidente, pergunto se está em votação 
para com V. Ex"<, Senador Roberto Requião, mas há apenas o requerimento de adiamento do item 2. 
um exercício da Liderança. O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - O re-

Enquanto eu for Líder, quem encaminha pela ·querimento do Item 2, adiando para o dia 15 -de-
Liderança do PMDB sou eu, não· e·v. ExA. Sou eu zessete dias de adiamento-, caindo numa sexta-fei-
que encaminho. ra, último dia do período legislativo. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Não admito O PSB·já orientou? 
essa voz grossa comigo. Liderança que não reúne a O PPS, por gentileza 
Bancada não está credenciada para tomar posição O SR. ROBERTO FREIRE {PP8-PE) -"Não". 
alguma Não levante a voz comigo, porque não sou O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os Srs. 
seu brinquedo. Senadores já podem votar. 

O SR. JADER BARBALHO- E nem eu de V. Ex"< Por favor, ocupem os seus lugares. {Pausa.) 
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Faltou com o Todos os Srs. Senadores já votaram? 

compromisso... (PtOCede-se à votação) 
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: não tenha dado uma coiaboração. Não foi possível a 
Antonio Carlos Magalhães - Bello Parga - Bení coordenação, que é o pressl4JOSto deste trabalho. 

V eras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos De qualquer sorte, na próxima semana, com ou 
Wilson .:. Casildo Maldaner- Edíson Lobão - Elcio sem o.entendímento prévio, aos Lideres farei chegar 
Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidíão A mim - esse esboço e o desdobramento é, evidentemente, 
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe- da responsabilidade deles. 
reira - Freitas Neto - Gerson Camata - Humberto O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Muito 
Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho - João obrigado, Excelência 
França - Joel de Hollanda ·- Josaphat Marinho - A Presidência comunica ao Plenário que rece-
José Agripino - José lgnácio Ferreira- José Rober- beu da Comissão de Educação trinta e três Projetos 
to Arruda- Levy Dias - Lucíc!io Portella- Mauro Mi- de Decreto Legislativo que se encontram c-.om prazo 
randa - Nabo r Júnior - Ramez T ebet - Romero de tramitação esgota/lo. 
Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima- Vai- Nos termos do§ 2" do art. 64 da Constituição, 
mir Campelo- Vilson Kleinubíng- Waldeck Omelas. combinado com o inciso VIII do art. 375 do Regi-

ABST~-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO- manto Interno, as matérias serão inciuíQa.s em Or-
RES: dem do Dia a partir de amanhã. · 

Emãndes Amorim- José Bíanco. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pra-
VOTAM "NÃO" os SRS. SENADORES: sidência convoca sessão conjunta do Congresso 
Ademir Andrade _ Carlos Patrocínio _ Coutinho Nacional a realizar no plenário da Câmara dos De-

Jorge _ Eduardo Suplicy _ Emma Fernandes _ Jef- pulados, amanhã, às 19h, destinada à apreciação 
de profetils de lei. · 

ferson Peres - José Alves - José Outra- Júnia Ma- o SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) _ A 
rise - Laura Campos- Lúcio Alcântara- Marina Sil- Presidência convoca sessão extraordinária a reali-
va- Osmar Dias- Pedro Simon- Roberto Freire- zar-se hoje, logo após a presente sessão, destina-
Roberto Requião. da à apreciação dos Requeri mantos no. 1 .413 e 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encer- 1.424, ambos de 1995, anteriormente agendados 
rada a votação. Votaram SIM 36 Srs. Senadores; e para a próxima quinta-feira, e de reque6mentos de 
NÃO, 16. . . urgêilcia 

Houve 2 abstenções. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassu~ -Item 3: 

Total de votos: 54 REQUERIMENTO N9. 1.193, DE 1995 
O requerimento foi aprovado. 

A matéria constará da Ordem do dia da sessão 
do dia 15 de dezembro. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Pois 
não. Concedo-lhe a palavra, para um esclarecimento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
um esclarecimento • .Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não quero con
testar nenhuma das afirmações que foram feitas 
aqui. Mas. quero elucidar que não se trata de adia
mento porque eu não tenha um parecer prepara
do. Primeiro, porque não fui incumbido de preparar 
um parecer. Fui convocado para colaborar com as 
Lideranças no sentido de coordenar uma fórmula 
que possa representar o pensamerrlo comum das 
Bancadas. O tumulto desta semana não permitiu 
que as Lideranças comigo se entendessem; outras 
até viajaram. O esboço do projeto de emenda eu 
já o tenho. De maneira que não se adia porque eu 

Votação, em turno único, do Requeri
mento no. 1.193, de 1995, do Senador Eduar
do Suplicy, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclu-' 
são em Ordem do Dia do Projeto de Lei da 
Câmara no. 13, de 1991-Complementar (nº-
223/90-Complementar, na Caeya de origem) 
que dispõe sobre a edição e 6 processo le
gislativo das medidas provisórias previstas 
no art. 62 da Constituição Feqeral, e dá ou-

tras providências. ' 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador José Eduar
do Outra. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.511, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí

nea c, do art. 279 do Regimento ln!Elrno, requeiro 
adiamento da votação do Requerimento no. 1.193, de 
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1995, a fim de ser feita na sessão de 15 de dezem
bro de 1995. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. "
Sérgio Machado - Edison Lobão - Jader Barba
lho- Élcio AlVares- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em vo
tação o requerimento. 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presiden1e, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre 
Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca:
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, S~s e Srs. Senadores. entendo que daqui 
podemos tirar uma solução intermediária - e é o ape
lo que quero fazer. 

O Senador Josaphat Marinho diz que na próxi
ma semana estará em condições de apresentar a 
matéria. As Lideranças dizem que não dá para votar 
hoje e que gostariam de esperar esse parecer do 
Senador Josaphat Marinho. Adiar a votação para o 
dia 15 é o mesmo que não votar, porque dia 15 é o 
último dia. Presume-se, pelo menos tradicionalmen
te, que haverá uma sessão de manhã, outra à tarde 
e uma outra à noite, portanto, não sabemos o que 
vai acontecer. 

Parece-me, inclusive, que esse requerimento, 
a rigor, não pode mais ser transferido, porque já o foi 
por duas vezes; assim, transferência, no sentido de 
votar, não é mais possível. Tanto V. Exª como eu sa
bemos como o Senador José Samey é escravo do 
Regimento, e se o Regimento diz que não pode, en
tão não pode. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência informa que o requerimento só foi prorroga
do uma vez, portanto, poderá sê-lo por uma segun
da vez. 

O SR. EDUARDO SÜPLICY - Permita-me, Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nobre 
Senador Eduardo Suplicy, não há aparte em enca
minhamento de votação. 

V. Exª fará uso da palavra em seguida 

O SR. PEDRO SIMON - Caso V. Ex• tenha ra
zão- tomara que sim - , é melhor ainda O apelo que 
faço é no sentido de se transfarir a votação para um 
outro dia que não o dia 15. Transferir para o dia 15 
de dezembro seria uma decisão muito antipática e 
desgastante para o Senado Federal. Vamos marcar 

uma sessão, por exemplo, para a primeirã semana 
de dezembro, uma semana mais tranqüila, em que 
poderemos nos dedicar à votação dessa matéria. 
Já passamos pela humilhação de que a Câmara 
votou, chegou a um entendimento, fez uma medi
da provisória, que veio para cá, e lá se vão não sei 
quantos anos e não decidimos nada Está arrisca
do ainda, até 15 de dezembro, vir a segunda da 
Câmara, enquanto que essa pedida pelo Senador 
Eduardo Suplicy é a primeira da Câmara, aquela 
do hoje Ministro da Justiça, Nelson Jobim, e pode
mos passar pelo vexame de recebermos a segun
da da Câmara. Então, aceito a argumentação dos 
Líderes " é correto. O Senador Josaphat Marinho 
prometeu entregar na semana que vem o seu es
boço e, se S. Ex• prometeu, será cumprida a pro
messa 

O SR. JOSAPHA T MARINHO- V. Exª medes
culpe. Estou passando assim como o responsável 
por essa situação e não aceito • . 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Não há 
aparte em encaminhamento de vofa\.lão. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Fui convoca
do a dar uma colaboração. Já dedarei que, para a 
semana, passarei aos Líderes ess·:l esboço, que é a 
minha proposta. O resto não é de minha responsa-
bilidade. · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sena
dor Josaphat Marinho, não hé.' aparte em encami
nhamento de votação. . 

O SR. PEDRO SIMON - Não há aparte, mas o 
Senador Josaphat Marinho pode invocar que foi cita• 
do - penso que V. Ex•. nobre Senador Josaphat Ma
rinho, deveria fazer isso. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Assim 
· que o Senador Pedro Simon encerrar, concederei a 

palavra a V. Ex• após a fala do Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. PEDRO SIMON - O SeQador Josaphat 
Marinho repetiu agora que o seu estudo será entre
gue na semana que vem. Então, faço um apelo aos 
Líderes para que votemos, ao invés do dia 15, na 
semana anterior, no início de dezembro. Por exem
plo, dia 5 de dezembro, terça-feira 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex• quer vo
tar o quê? Um projeto de emenda ou um projeto de 
lei complementar1 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre- voti eontirtuar concordando. Porém, quero subscre-
sidência volta a alertar que não há apartes em enca- ver o pedido do Senador Pedro Simon, que tantas 
minhamento de votação. vezes se diz vítima da minha intransigência em rela

ção as suas idéias. 
V. EJÕ! concluiu, Senador Pedro Simon? 
O SR. PEDRO SIMON - J:: a proposta que 

faço aos Cíderes. Ao invés de transferirmos a vota
ção para o dia 15, quando terminaremos a sessão 
legislativa e não votaremos - isso seria humilhante 
para o Senado -, ao invés disso, votaríamos no dia 
5, terça-feira, ou 6, quarta-feira, portanto, para uma 
semana anterior. 

É um apelo que faço aos Líderes, achando 
que eles têm lógica, mas é um apelo que faço ao 
entendimento de votarmos na semana que vem 
esse projeto. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce

do a palavra, para encaminhar, ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -BP. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, adicionando ar
gumentos ao que disse o Senador Pedro Simon, o 
dia 15 de dezembro cairá numa· sexta-feira, dia em 
que, normalmente, não há sessão deliberativa De 
tal maneira que seria importante levarmos em consi
deração os argumentos do Senador Pedro Simon e 
encontrarmos um outro dia para a votação dessas 
matérias que não o dia 15. . . 

O SR. PRESIDENTE (Ney Su:;ssuna) - Com a 
deliberação do Plenário, no processo anterior, já se 
tomou obrigatória a sessão deliberativa no dia 15, 
logo, haverá sessão. 

Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre 
Senador Esperidião Amin pelo PPB. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.., eu gostaria de 
pedir a atenção dos nobres Pares. Não fiz nenhuma 
interferência quando foi votado o Requerimento de 
11" 2. Não fiz a observação porque sou o primeiro 
signatário, não sou o autor - autores são todos os 
Senadores que subscreveram - da Proposta · de 
Emenda Constitucional n" 1/95, que já teve, inclusi
ve, o parecer favorável do Senador Josaphat Mari
nho na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. E, em nome do entendimento, em nome de uma 
solução de grandeza, que não pode ter um autor, 
concordei com todos os adiamentos - o Senador Jo
saphat Marinho, já tantas vezes citado, será citado 
mais uma vez, pois é testemunha privilegiada -, e 

Não é correto cruzarmos este ano sem deli
berar sobre esta matéria Não é honesto para com 
a Casa, não é honesto para com o Congresso, não 
é honesto para com os eleitores, e também não é 
honesto para com o Executivo. Não é honesto 
pessoal nem institucionalmente. Ou seja, nada jus-
tifica. · · 

Portanto, quero fazer um apelo para que 
haja o acordo no sentido de que o Senador Josap
hat Marinho possa trazer esse assunto, com ou 
sem entendimento. Já que todos concordaram que 
a matéria fosse depositada em sua mão, que S. 
Ex• traga, na próxima quarta-feira, aquilo que Go
verno e Uderanças atribuírem como importante, e 
faça um relato, em plenário, do seu ponto de vis
ta; que apres.ente seu relatório aqui, às 15h, di
zendo: "Este é o meu parecer; ninguém é obriga
do a votar." Ou: "Não consegui; então, o meu 
ponto de vista é este." E, a partir daí, nós, ·os ou
tros 80 Senadores, assumamos a responsabili
dade, pois a repetição do nome do Senador Jo
saphat Marinho já está se transformando numa si
tuação incOmoda para S. Exª, em primeiro lugar, e 
também para nós. Estamos esperando o Senador 
Josaphat Marinho - o que não é verdade! Estamos 
esperando por nós mesmos. Falo isto em cima do 
Requerimento 11" 3, para não dar a impressão de 
que eu esteja anistiado. Não estou. Os 81 Senado
res, dentre os quais me incluo, têm a responsabili- . 

. dada de não cruzar este ano sem uma posição so
bre este assunto! Até dizer que concordamos com 
o que está escrito na Constituição e com o que 
está sendo praticado também é uma posição. O 
que não é justo é que já se tenha derramado tone
ladas de tinta, dizendo que é inconcebível que a 
situação permaneça como está, e não se faça nada 
para mudâ-la 

Com estas palavras, faço minhas as palavras 
do Senador Pedro Simon. Acredito que quarta-feira 
da semana que vem seja um bom dia 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a pel<lvra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem V. 
Exª a palavra 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, dentro de um clima. 



Novembro de !995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 549 

emocional, às vezes, a realidade dos fatos desapa- de muita responsabilidade, que desejamos contin-
rece diante dos nossos olhos. Quero esclarecer que genciar com o tempo. O Senador Josaphat Mari-
é do meu dever a posição do Senador Josaphat Ma- nho está inteiramente coberto de razão e tem con-
rinho. Não se usou de um subterfúgio para se fugir vocado as Lideranças, apelo a que estamos aten-
ao debate a respeito das medidas provisórias. O Se- !lendo; S. Ex" tem sido até insistente; não pode-
nadar Josaphat Marinho, pelo seu saber jurídico, mos decidir isso porque ternos um determinado 
pelo seu conceito, foi convocado pelos seus colegas prazo. 
para elaborar uma minuta de um projeto que iria dis- Obviamente, sou um homem de diálogo, sou 
por sobre medidas provisórias. . um homem cordato; esta é minha característica 

Quero fazer uma viagem no tempo, porque os dentro do Senado. Ouço meus colegas com muito 
assuntos vão sendo debatidos, vemos determinados respeito. Mas não posso aceitar, de maneira na-
pronunciamentos que não fazem jus à verdade dos nhuma, que algumas pessoas se arvorem corno 
fatos, é temos de repô-los. Essa história toda come- defensores da Casa tentando mostrar esse assun-
çou numa reunião realizada com o Presidente da to corno se fosse um assunto que se transmitisse 
República, no Palácio Alvorada, na qual o assunto à última hora, corno uma capitls diminutlo para a 
aflorou, e o Presidente deixou claro que gostaria de nossa Casa 
receber da nossa Casa uma medida disciplinando as 
medidas provisórias, porque Sua Excelência tam
bém tinha necessidade, como Presidente da Repú
blica, das medidas provisórias. 

Logicamente, é o ideal. E aqui ninguém é Go
verno ou é contra o Governo. Aqui, somos legislado
res, com a responsabilidade de instrumentalizar, 
seja o Congressó, seja o Governo, com as medidas 
adequadas. E, naquela ocasião, presentes o Sena
dor .josaphat Marinho, o Senador Jader Barbalho, o 
Senador José Samey e tantos outros Senadores, in
clusive o Senador Roberto Requião, concordamos 
que seria feito um estudo nesse sentido. 

Não entro no mérito da discussão por que o 
assunto foi retardado e veio se delongando até 
chegar ao dia de hoje. No entanto, a posição do 
Senador Josaphat Marinho foi uma convocação 
dos seus colegas da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, com a aquiescência do Sena
dor Esperidião Amin, que tinha um projeto nesse 
sentido, para que tivéssemos um texto que fosse 
consensual. 

Essa é a história a respeito das medidas 
provisórias. Os discursos inflamados, colocando 
posições não consentâneas com a realidade deste 
Plenário, têm que ser meditados à luz da razão. 
Ninguém pode perder o caminho da razão para co
locar uma posição que não seja aquela compatível 
com a <Jecãnica que queremos entre o Executivo e 
o Leg•~lativo. 

Acima de ser Líder do Governo, sou um Sena
dor da República A minha Casa é esta Quero exa
tamente que meus direitos e minhas prerrogativas 
sejam respeitadas. 

Essa não é uma matéria para se decidir com 
açodamento, pois medida provisória é uma matéria 

Haverá bom-senso. Essa maléria interessa 
tanto ao Legislativo quanto ao Executivo. E é em 

. nome do bom-senso que estamos fazendo este 
apelo, sem intenção de jogar para a data "x" por
que no dia seguinte não há sessão. isso diminui o 
debate e não faz jus à dignidade dos Senadores 
desta Casa. Não aceito esse tipo de colocação, 
porque não é do meu temperamento e do meu 
comportamento. 

Portanto, Sr. Presidente, eminentes Senado
res, o Senador Josaphat Marinho está prestanc!c 
um serviço relevante; numa matéria tão polêmiC'I 
e tão acesa, S. Ex" está dando sua colaboração 
de inteligência para tentarmos uln texto que vá re
solver em definitivo a questão das medidas provi
sórias. 

Fora disso, essa é uma discussão que já eo:
meça até a criar dentro de nós, que temos a melhor 
das intenções para encontrar uma solução, uma re-

- sistência a determinados argumentos que se repe
tem quase que constantemente, como se fosse uma 
toada visando a prejudicar uma discussão de maté
ria tão importante para o Legislativo e para o Execu
tivo. 

Faço este registro e estas .colocações em ho
menagem ao Senador Josaphat Marinho. T ai vez 
seja eu também um dos responsáveis. O Senador 
Josaphat Marinho tem sido altamente diligente; po
r~m, esse é um estudo complexo. Com toda a capa
cidade jurídica, com todo o conhecimento do Sena
dor Josaplhat Marinho, S. Ex~ mEi dizia: "Já tenho ali
nhados os pontos, já tenho e-)gurnas colocações; 
mas, para- transformar isso ... " I;: essa é a finalidade 
da participação do Senador. Não queremos, de ma
neira nenhuma, ficar discutindo projetas laterais; 
queremos um texto que represente a vontade do Le-



550 ANAIS DO SENADO FEDERAL Novembro de 1995 
gislativó. O Presidente desta Casa, Senador Jose 
Samey, que tem tido um comportamento exemplar 
na Presidência, assumiu esse compromisso, dizen
do ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que 
iríamos oferecer um texto que compatibilizasse não 
só o direito legislativo do Senado da República, mas, 
acima de !Lido, também a mecânica 

Lembro-me de que, na ocasião, algumas coi
sas foram feitas, em nível de Legislativo, que inva
diam a órbita do Execi.rtivo. Isso não interessa ao 
Presidente, corno não interessa também que as 
prerrogativas do Legislativo sejam tomadas através 
de artifícios. Portanto, não há artiffcios, não há ne
nhuma segunda inienção. E queremos deixar claro: 
a data que nos apresente realmente um trabalho à 
altura da inteligência do Senador Josaphat Marinho 
e venha ao encontro dos nossos interesses corno 
Casa legislativa é a ideal, no nosso sentir, parare-
solver a questão. · 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a matéria 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra a V. Ex« 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, parece-me que essa 
matéria não divide Governo e Oposição nesta 
Casa. Ela interessa à democracia e, portanto, tam
bém ao Executivo, ao Legislativo e a todos os Par
lamentares. 

Na Constituição brasileira, no seu hibridismo, 
comete-se o grave equívoco de estabelecer um ins
trumento próprio do parlamentarismo, o qual perma
neceu quando da decisão presidencialista Isso tem 
trazido problemas no relacionamento entre os Pode
res e - o que é mais grave - tem trans!onnado buro
cratas em autênticos legisladores em nosso País, o 
que precisa ter um fim. Esse entendimento não se 
dará contrariamente ao Governo, mas sim a lavor de 
um melhor relacionamento entre os Poderes. Essa é 
uma responsabilidade nossa. 

A Câmara dos Deputados já adotou, responsa
velmente, um projeto que, inclusive, é de autoria do 
Ministro da Justiça, Nelson Jobim. Seria importante 
que, neste ano, esta Casa chegasse a um consenso 
sobre a questão das medidas provisórias. O Sena
dor Josaphat Marinho já emitiu parecer na Comissão 
de Constiluição, Justiça e Cidadania e está prepara
do para elaborar um texto que possa ser consensual 
na Casa. 

É esse o apelo que faço. Esse consenso não 
pode ser entre os Líderes do Governo ou os Líderes 
dos grandes partidos. Seria importante que to-;!as as 
Lideranças fossem ouvidas, até para se poder ela
borar um texto que melhor atenda ao pensamento 
deiOOcrático da Casa .. E isto pode ser feito com uma 
rapidez tal que nos dê condições para que, até o dia 
15, possamos ter aprovado algo que exclua do siste
ma institucional brasileiro essa verdadeira excres
cência do sistema presidencialista 

O Senador Josaphat Marinho disse que 
pode apresentar um estudo acerca das várias 
propostas às Lideranças - e ele o confirma -, 
para que, na próxima semana, possamos discuti
las. Naquela oportunidade, marcaremos um dia 
para a votação, que não será o último dia dos 
trabalhos legislativos, até para que tenhamos 
condições de aprimorar, com discussões e deba
tes, essé trabalho que pode ser o consenso da 
Casa sobre o projeto do então Deputado, e hoje 
Ministro, Nelson Jobim, a respeito das propostas 
de emenda constitucional. · · · 

Entendo que o apelo do Senador Pedro Simon 
é para que busquemos superar os discursos emo
cionais, que pretendem dividir essa questão entre 
Governo e Oposição, que buscam, sim, o aprimora-
mento democrático deste País. . 

Sr. Presidente, parece-me que o Líder Elcio 
Alvares - e ar não como Líder do Governo, mas 
como líder do Partido da Frente Liberal aqui neste 
Senado - apela para que laçamos, na próxima se
mana. uma reuníão com todas as Lideranças para 
discutirmos o estudo a ser apresentadq pelo Sena-. 
dor Josaphat Marinho a respeito da edição de me
didas provisórias e, naquele momento, as Lideran
ças e a Mesa definiriam a data de discussão e de 
votação dessa matéria 

O SR. PRESIDENTE (Ney Sua.ssuna) " Con
cedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho, para 
encaminhar, pelo PFL. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.l ~ Sr. Presiden
te, nesta discussão há alguns equívocos no ar e al
guns deles poderiam me envolver se presente eu 
não estivesse para esclarecê-los. · 

Em primeiro lugar, quero decla-ar que não sou 
relator de nenhum projeto que esteja na Mesa pen
dente de deliberação do Plenário. 

Fti relator de uma emenda ~ Constituição, de · 
autoria do Senador Esperidião Amin. Dei-lhe pare-
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cer, que foi discutido na Comissão. HotNe voto em 
separado. 

Como há outras matérias assemelhadas, a Co
missão e as lideranças deliberaram reooir todas es
sas proposições na tentativa de uma fórmula única 
Para tanto, combinaram que os projetos iriam a meu 
poder, como o foram. 

Tentei, por intermédio do Presidente da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, por cerca 
de três vezes, reunir as lideranças para que eu pu
desse sentir qual era o pensamento, quais as maté
rias coincidentes, quais as divergentes .. Nenhuma 
reunião foi realizada 

Para não ficar com a responsabilidade de de
mora, devolvi tudo à Comissão de Justiça, pedindo 
que se desse o devido encaminhamento a cada 
qual, inclusive àquela emenda do Senador Esperi
dião Amin, da qual era relator. 

Posteriormente, neste plenário voltou-se à dis
cussão de uma tentativa de condliação dos pontos 
de vista e, por isso, não se aprovou o requerimento 
do Senador Roberto Requião ou do Senador Eduar
do Suplicy. Já fiz algumas tentativas para conversas. 
O nobre Senador Seio Alvares é testemunha T ai 
não ocorreu. 

Não obstante tudo isso, já tenho um esboço 
que corresponde ao meu pensamento. Não pos
so apresentá-lo aqui em dia predeterminado, 
como se estivesse agindo sob força, porque não 
sou o relator da matéria. Sou um coordenador, e 
extremamente grato à Casa pela confiança que 
depositou em mim. Mas não posso aceitar pra
zos fatais fora da lei, dos quis eu não estou sen
do descumpridor. 

Continuo com o espírito de colaboração. Pro
vavelmente, na próxima semana, esta reunião se 
dará, e se não se der passarei ao Líder do Governo, 
a quem cabe a coordenação, o que é o meu pensa
mento. Quanto ao mais, não é de minha responsa
bilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em vo
tação o requerimento. 

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

Aprovado, com o voto contrário dos Senadores 
Jefferson Péres, Roberto Freire, Ademir Andrade, 
Pedro Simon, Emma Fernandes, José Eduardo Ou
tra, Eduardo Suplicy e Marina Silva 

A matéria retomará na data estabelecida pelo 
:Plenário. 

O Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeíra da presidência, que 
é QCWada pelo Sr. Levy Días, ~Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 4: 

REQUERIMENTO W 1.417, DE "f99S 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 1.417, de 1995, da Senadora Be
nedita da Silva, solicitando, nos termos regi
mentais, seja incluído em Ordem do Dia o 

. Projeto de Lei do Senado n" 234, de 1995, 
de sua autoria, que autoriza o Poder Execu
tivo a criar selo comemorativo" ao T ricente
nário de Zumbi dos Palmares. 

Sobre a mesa, requerimento que será 6do pelo 
· Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador José Eduar

do Outra. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQU~RIMENTO ~1.512, DE 1995 

Senhor Presidente, . 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí

nea c, do art. 279, do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Requerimenlo n" 1.417, de 
1995, constante do item 4 da pauta, a fim de ser fei
ta na sessão de amanhã, quarta-feira 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se 
relere constará da Ordem do Dia de amanhã 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 5: 

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n" 
303, de 1985 (n" 8.598/86, naquela Casa), 
de autoria dos Senadores Severo Gomes e 
Fernando Henrique Cardoso, 1lUEI dispõe so
bre a padronização, classificação, inspeção 
e registro de bebidas dietéticas e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, sob n" 747, de 
1995, da Comissão 

-de Assuntos Sociais. 

Em discussão a emend~ da Câmara dos Depu
lados em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores- que a aprovam queiram O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A matéria 
permanecer sentados. retomará à Ordem do Dia na data estabelecida pelo 

Aprovada Plenário - 12 de dezembro de 1995. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda- O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 7: 

ção final. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 52, DE 1994 
É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA 

Dê-se ao art. 3" do projeto a seguinte redação: 

"Art. 3" O não cumprimento do dispos
to nesta lei sujeita os infratores às penalida
des cominadas na legislação sanitária e na 
imediata apreensão do produto objeto da in
fração.• 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -11em 6: 

PARECER N2 732, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Parecer 
11"- 732, de 1995, da Comissão de Constihi
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Processo 
Diversos 11"- 24, de 1994, do Senador Gilber
to Miranda, solicitando seja formulada con
sulta por aquela Comissão ao Plenário do 
Tribunal de Contas da União sobre o alcan
ce da incompatibilidade do art. 54, 11, a, da 
Constituição da República, visando o reexa
me da Decisão 11"- 558193-TCU-Pienário, 
concluindo pelo descabimento da consulta 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador José Eduar
do Outra 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N<> 1.513, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do art. 279, alínea c do 
Regírnento Interno do Senado Federal, o adiamento 
da diScussão do Parecer 11"- 732, de 1995, da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Processo Diversos n"- 24, de 1994, de minha autoria, 
para a Sessão Plenária a realiiar-se no dia 12 de 
dezernbro do corrente ano. 

Sala das Sessões, 28 de novernbro de 1995. -
Senador Gilberto Miranda. 

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

Projeto de Lei da Câmara n"- 52, de 1994 (n<> 
2.161/91, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
arquivamento e a eliminação de processos judi
ciais. 

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

A Presidência esclarece ao Plenário que a ma
téria consta da Ordem do Dia em virtude da aprova
ção do Requerimento n"- 1.208, de 1995. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pela or
dem.- Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, 
peço, na forma regimental, 24 horas de prazo para 
proferir o parecer sobre a matéria 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidên
cia defere a solicitação de V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias)- Item 8 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara no. 61, de 1993 (n"-
1.665/91 , na Casa de origem), que dispõe sobre a 
realização de exames em recém-nascidos para o 
diagnóstico da fenilcetonúria e do hipotireoidismo 
congênito, tendo 

Parecer, sob n"-314, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, pela prejudicialidade. 
A Presidência, nos termos do Parecer e do 

que dispõe o art. 334 do Regimento I ntemo decla
ra prejudicado o Projeto de Lei da Câmara n" 
661/93. 

O Projeto vai ao Arquivo. 
A Presidência fará a devida çomunicação à Câ

mara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 

mesa, redação final que, nos termos do art. 320, do 
Regimento Interno, se não houver objeção do Plená
rio, será lida pelo Sr. 1 o. Secretário em exercício, Se
nador José Eduardo Outra 

É lida a seguinte: 
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PARECER 1112 766, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final do Projeto de Lei do 
Senado ne 303, de 1985 {ne 8.598, de 1986, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçao final 
do Projeto de Lei do Senado n" 303, de 1965 (n" 
8.598, de 1986, na Câmara dos Deputados), que 
dispõe sobre a padronização, classificação, inspe
ção e registro de bebidas dietéticas e dá outras pro
vidências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de novem
bro de 1995. - Levy Dias, Presidente - Ney Suas
suna, Relator- Emandes Amorim -Antonio Car
los Valadares. 

ANEXO AO PARECER N• 766, DE 1005 

DlspOe sobre a padronlzaçllo, clas
sificação, lnspeç.!lo e registro de bebidas 
dietéticas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• A fabricação, a venda e o consumei de 

bebidas dietéticas de qualquer natureza, em todo o 
território nacional, obedecerão aos padrões de iden
tidade e qualidade fixados pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único. As bebidas dietéticas estran
geiras somente poderão ser objeto de comércio ou 
entregues ao consumo se forem observados os pa
drões adotados para as bebidas di~téticas fabrica
das no País. 

Art 2º- O registro, a classificação, o controle, a 
inspeção e a fiscalização de bebidas dietéticas, sob 
os aspectos sanitários e tecnológicos, serão feitos 
com observância das normas e prescrições estabe
lecidas em regulamento. 

§ 1• O registro será válido em todo o território 
nacional e deverá ser renovado a cada dez anos. 

§ 2º- A União poderá celebrar convênios com 
os Estados, Distrito Federal e T erriibrios para execu
ção de serviços e atribuições de receitas. 

Art 3" O não cumprimento do disposto nesta 
Lei suje~a os infratores às penalidades cominadas 
na legislação sanitária e na imediata apreensão do 
produto objeto da infração. 

Art 42 Na regulamentação desta Lei, além de 
outras providências constarão disposições específi
cas sobre: 

a) registro, rotulagem, controle, anãlise, classi
ficação e inspeção de produtos e estabelecimentos; 

b) fiscalização, infrações, processo administra
tivo e aplicação de penalidades. 

Parágralo único. A regulamentação a que se 
retere este artigo deverá ser expecflda no prazo de cen
to e vinte cf!BS, conta:ios da data de sua ptblicação. 

Art 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 60 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Parecer 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador José Eduar-
do Outra. · 

~ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 1\121.514, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
diset ISSão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei do Senado n" 303, de 1965, de autoria do Sena
dores Severo Gomes e Fernando Henrique Cardoso, 
que dispõe sobre a padronização, classificação, ins
peção e registro de bebidas dietéticas e dá ·outras 
providências. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Joel de Hollanda. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votaÇão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Passa-se, 

agora, à apreciação do Requerimento n"1504195, de 
urgência, lido no Expediente, para a -Mensagem n" 
325195. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia no segundo dia útil 
subseqüenta, nos termos do art 345, 11, do Regi
mento lntamo, combinado com o art 42 da Resolu
ção n" 37195. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Passa-se, 
agora, à apredação do Requerimento n" 1509/95, de 
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei 
da Câmara n" 129/93. 



554 ANAIS DO SENADO FEDERAL Novembro de 1995 

Em votação a requerimento. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a requerimento, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia na segunda dia útil 
subseqüente, nas termas da arl '345, 11, da Regi
menta Interna, combinada com a arl ~da Resolu
ção ri> 37/95. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Conceda a 
palavra ao Líder da PMDB, Senador Jader Barbalha, 
par 20 minutas. . 

O SR. JADER EiARBALHO (PMDB-PA. Pro
nuncia a segui:1te discursa. Sem revisão da arador.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, venha à tri
buna para tratar do assunto relativa ao Projeto Si
vam, ao já famigerada Projeto Sivam. 

Estava ausente, Sr. Presidente, aos últimas 
acontecimentos em toma desse Projeta, mas quero 
registrar que poderia tranqüilamente repetir da tribu
na a pronunciamento que aqui fiz na dia 19 de maia 
alertando a Presidência da República sabre esse as
sunta. 

Quero fazer justiça ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso em relação à solicitação de provi
dências solicitadas par nós, a que culminou com a 
afastamento da empresa gerenciadara denominada 
EsCa. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, gosta
ria de ler para a Plenária o decreto da ex-Presidente 
da República, Itamar Franca, a respeita da Projeto 
Sivam, datada de 12 de agosto de 1993. 

Diz seu Ar!. 1•: 

"Os equipamentos e as serviços técni
cas cuja divulgação comprometeria a eficá
cia do Sistema de Vigilância da Amazônia 
inserem-se na que preceitua o incisa IX do 

· arl 24 da Lei ri> 8.666, de 21 de junho de 
1993." 

Isso significa, Sr. Presidente, que a ex-Presi
dente Itamar Franca· decretou a não-exigência de 
processa licitatória para o Sivam. A partir daí, tudo 
seria possível: tanta a Governa anunciar a escolha 
da empresa gerenciadara, quanta determinar quem 
forneceria as equipamentos. 

Portanto, Sr. Presidente, avaliar se a escolha 
da empresa gerenciadora e da empresa fornecedora 
das equipamentos foi carreta ou não parece-me, de 
certa forma, irrelevante, em face do ato do Presidente 
da Rap(tllica de então, que simplesmente dispensou a 
exigência de qualquer processo licitatório, nu.m projeta 
:la ardem de US$1 bilhão e 400 milhões. É precisa 

que isso nque clara 1ssa aqui, porque se está discu
tindo se foram observadas ou não as mecanismos 
de processa licitatória, bem cama se esse foi carreta 

· ou não. Cama discutir isso, se a ex-Presidente da 
República simplesmente dispensou qualquer licita
ção? 

Em nome da segurança nacional, isso foi feita, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores. O Senado simples
mente se limitou a autaifzar ao ExêCiitiva a contrata
ção do financiamento, parque a decisão já estava fa.. 
mada na própria Executiva. Não havia necessidade 
de licitação alguma, cama na verdade não foi feita a 
licitação de coisa alguma. A Esca estava eseolhida 
e, por conseqüência, ela escolheria as fornecedores 
de equipamentos. 

Se há pecadores e se há pecada, a pecada ori
ginal foi do Sr. Itamar Franca, que, em assunta des
sa grandeza e dessa natureza, assinou decreto dis
pensando de qualquer proceSsa licita!ória um projeta 
de US$1 bilhão e 400 milhões. O resta era perfuma
ria. Se isso em carreta, se as propostas de licitação 
deveriam ser bem ou mal analisadas, tudo não pas
sava de perfumaria, porque a grave estava exala
mente na dispensa e na ausência de processa licita
tório num projeta dessa grandeza e dessa natureza. 
Esse assunta começou mal. Cama se indagar, pos
teriormente ao processa licitatória, se era carreta ou 

. não? Foi dita desta tribuna e na Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, ao serem inter
pelados os Ministras da Aeronáutiica e de Assuntas 
Estratégicas, que a Esca possufa cinco membros, 
da total de nave, na comissão que analisava a finan
ciamento. Quem, portanto, decidiu tudo foi a empre
sa afastada pela Presidente Fernanda Henrique car~ 
dosa, que, agora, de certa fomna, está a pagar as 
conseqüências da pecada original, na tratamento 
desta questão. Os números, entretanto, têm ficado 
irrelevantes, nas últimas ·tempos: fala-se em bilhões; 
perdem-se bilhões. Portanto, naquela época, US$1 
bilhão e 400 milhões seguramente não era quantia 
para se recomendar licitação. 

Faça este registra nesta oportunidade, Sr. Pre
sidente, porque a fiz perante a Ministra da Aeronáu
tica de então e perante a Ministro de Assuntas Es
tratégicas da Presidência da República. 

O Sr. Epitacio cafeteira - V. E)('l concede-me 
um aparte? 

O SR. JADER BARBALHO - Concederei o 
aparte a V. Ex~ 

O Presidente da República acolheu ponderações 
expostas em uma carta que dirigi a Sua Excelência, lida 
par mim da tribuna do Senado Federal. Reuniu o Con- . 
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selho de Defesa Nacional e afastou a Escã. Mas 
atualmente ainda paga o preço de todo esse epi-
sódio. . 

Agora, Sr. Presidente, por causa de um gram
peamento, as responsabilidades passam a ser divi
didas com ·o Senado. Gostaria de lembrar que esta 
Casa apenas autorizou porque a contratação é feita 
pelo Poder Executivo. A solicitação é do Executivo, 
mas a autorização é do Senado. 

Quero dizer aqui, em nome da Liderança, que, 
em primeiro lugar, o PMDB é solidário com qualquer 
apuração relacionada com esse fato do Sivam. Se 
quiserem constituir comissão parlamentar de inquéri
to com indicação do fato determinado, a Liderança 
do PMDB no Senado Federal a acolherá. Mas com o 
fato determinado - repito - e não ba\leada em con
versa de •candinha" em telefone, conversa fiada em 
telefone procurando envolver, de forma deselegante, 
o Relator, que integra a Bancada do PMDB no Se
nado e que, até prova em contrário, merece a solida
riedade da Liderança do Partido. 

Quero dizer de público a V. Ex~. Senador Gil
berto Miranda, que foi o Relator e que novamente 
voHou a relatar, que V. Ex" tem o direito, como qual
quer Senador, de emitir opinião em processo sob 
apreciação. V. Exa poderá ser favorável ou ser con
trário. Ninguém tem o direito de questionar o exercí
cio do mandato de Senador que V. Ex" tem. Quero, 
como seu Líder aqui, emprestar-lhe a minha solida
riedade, porque desconheço qualquer falo concreto 
que desabone a pessoa de V. Ex" e tenho certeza de 
que o que está publicado no jornal não procede, isto é, 
que o Presidente orientou no sentido de isolar V. Ex" 

Nos encontros que tenho tido com o Presidente 
da República, Sua Excelência tem-se comportado 
sempre de forma elegante, não só no trato com os 
Parlamentares do PMDB, como também no trato 
com todos os membros do Congresso Nacional. 
Custa-me acreditar nessa hipótese. 

Portanto, quero dizer a V. Exª que pode a Co
missão de Assuntos Econômicos, pela· maioria, até 
discordar do parecer de V. Ex" Eu mesmo, como U
der, tenho perdido votações. Às vezes, emito uma 
opinião, a maioria da Bancada vota contra, e, demo
craticamente, aceito. Isso pode ocorrer com o pare
cer de V. Ex• na Comissão de Assuntos Econômi
cos. O que V. Ex• está apreciando é uma mensagem 
do Presidente da República solicitando que, em con
seqüência do afastamento da Esca, ela seja substi
tuída por uma Comissão do Ministério da Aeronáuti
ca, bem assim seja feita a reanumação financeira do 
projeto em relação ao afastamento da Esca 

O Sr. Pedro Simon, - V. Ex" permite-me um 
aparte? 

O SR. JADER BAFI~ALHO - Daqui a pouco, 
coi1CElderei o aparte a V. ExA, Senador Pedro Simon. 

Então, V. ExA, como Relator, tem todo o direito 
de emitir opinião a respeito do assunto. Entretanto, o 
restante do Senado também pode discordar tias opi
niões de V. Ex", como eu, Senador Gilberto Miranda, 
que não entendo de radares, também posso dizer 
que não concordo com V. Ex• em determinado pon
to. Todavia, não posso deixar de dar-lhe o direito de 
emitir parecer favorável ou contrário a qualquer pro
cesso que seja do interesse do Executivo ou que 
seja de iniciativa do próprio Senado. 

Estava ausente,· Sr. Presidente, mas quando 
consuHado, manifestei-me favoravelmente à decisão 
de distribuir a mensagem do Presidente da Repúbli
ca para a Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional e para a Comissão de Ascalização e 
Controle. • 

Sou favorável a uma distribuição, Sr. Presiden
te. E o que quero deixar bem claro neste momento é 
que o PMDB espera que essa Comissão possa 
apreciar o caso. Se é para transformar essa Comis
são numa CP!, que se apresente o requerimento so-
6citando a instauração. 

Se tratar mal a senhora mãe de um Senador 
da República é motivo para instaurar uma comissão 
parlamentar de inquérito, se indagar sobre a honra 
de um Senador ou se dizer que um ministro dormiu 
na casa de um empresário, enfim, se isso tudo é 
motivo para uma CP!, então que se apresentem os 
fatos determinados na incursão de crime contra a· 
administração pública, contra o interesse público. A 
Bancada do PMDB, convencida do fato determina
do, assim o fará, Sr. Presidente. Fora ásso, vamos 
apreciar a mensagem do Presidente da República 
que solicita a substi!Lição da Esca pelo Ministério da 
Aeronáutica e a rearrumação do financiamento. Nes
se caso, o Senado dará ou não autorização a essa 
substituição da Esca pelo Ministério da Aeronáutica; 
o Senado concordará ou não em dar autorização 
para a reanumação financeira do projeto. Entendo 
dessa forma. Hoje mesmo, à tarde, houve quem dis
sesse aqui qtie o Senado poderá, nesta Comissão, ir 
mais adiante. Meu ponto de vista é o de que, regi
mentalmente, o Senador José Samey distribuiu para 
que as duas outras comissões, de forma conjunta, 
emitam parecer a respeito do assunto. 

E o faço, Sr. Presidente, para que não haja Ha
ção de que estamos com medo de comissão parla
mentar de inquérito .. Não tenho absolutamente ne-
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nhum receio, nem creio que algum Senador tenha O SR. JADER- BARBALHO - Agradeço a V. 
receio de cqmissão.parlamentar de inquérito. Agora, Ex• o aparte. 
se hã necessidade, que se apresente os fatqs, como Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon.. 
eu disse no início desta minha modesta intervenção. 
Se há pecado, é pecado original. Essa história de 
dispensa de licitação, se foi correta ou não, eu não 
sei. Houve um decreto do Presidente pela não exi
gência de licitação de US$1 ,4 bilhão. O resto, eu in
sisto, passa a ser perfumaria O resto quiseram arru
mar e acabaram arrumando mal essa questão. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - V. Ex;o me concede 
um aparte? 

O SR. JADER BARBALHO - Vou conceder o 
aparte ao nobre Senador Epitacio Cafeteira, que ha
via pedido antes, e posteriormente concederei, com 
grande alegria, ao Senador Pedro Simon e ao Sena
dor Gilberto Miranda 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador Ja
der Barbalho, V. Ex' está agindo com coerência 
quando discorda da criação de uma grande comis
são para tratar desse assunto. Quero aduzir a isso 
que a função do Senado, nas suas comissões espe
cíficas, tem que ser relativa àqUilO que nós conhece
mos, sobre aquilo que podemos opinar. O Congres
so poderia concordar ou não com a dispensa de lici
tação. Foi constitucional ou não? Essa é a questão. 
Quanto ao tipo de radar, é o mesmo que discutirmos 
o tipo de sonar para urn submarino. Não me sinto 
em condições de votar um parecer que diz ser esse 
ou aquele radar o que interessa ao País. E o Sena
do, querendo votar tecnicamente, vai assumir uma 
grande responsabilidade, aprovando ou rejeitando. 
Esse é o ineu cuidado. Na ocasião da votação des
se assunto, vou me abster. E vou me absler coeren
temente. Não creio que na Casa haja muHos Sena
dores em condições de votar sem se absler, porque 
não conheço ninguém com conhecimen10s tão espe
cíficos que possa discutir sobre radar. Devemos ter 
confiança nas nossas Forças Armadas ou, ·então, 
vamos feChá-las. Não é possível querermos rnoni
torá-las; não é possfvel querermos direcionar e fis
calizar permanentemente as coisas que interes
sam às. Forças Armadas. Quero agradecer a V. 
Ex• por ter permitido que eu fizesse a minha colo
cação. Como V. Ex•. fui do MDB na época da luta, 
quando as Forças Armadas tomavam conta deste 
País. Mas hoje, na democracia, quero aproveitar 
para defender a honra das Forças Armadas, a sua 
honorabilidade na execução de projetas que lhes 
são pertinentes e atinentes e são as próprias For
ças Armadas que estão capacitadas a dizer o que 
precisam. Muito obrigado. 

O Sr. Pedro Simon - Senador Jader Barbalho, 
é importante que v. Ex< esclai-eça, como uéíãr, essa 
questão aqui no plenário do Senado. O debate sobre 
o assunto deve ser feito. V. Ex" disse que se holNe 
pecado, foi pecado original do Governo Itamar Fran
co. Se houve pecado, não importa se foi do Governo 
Itamar Franco ou do Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Temos que,saber se hotNe ou não peca
do. Isso não altera a minha posição. Vamos analisar 
se hotNe pecado. Ninguém está dizendo que o pe
cado foi praticado pelo Presidenle Fernando Henri
que Cardoso ou pelo ex-Presidenle Itamar Franco 
ou pelo ministro fulano de tal. V. Ex• disse que, se 

~ hOtNe pecado, ele foi cometido na origem. E foi um 
pecado grande: US$1,4 bilhão. Agora, trata-se de 
um pecado pequeno. Para mim, tanto é pecado 
US$1,4 bilhão-ou US$50 milhões. Ou é hones10 ou 
não é. V. Ex• diz que o Presidenle Fernando Henri
que Cardoso, quando do escândalo da Esca, reuniu 
o Conselho de Defesa Nacional e determinou o afas
tamento daquela empresa. É verdade. E V. Ex" diz 
que o Presidente Itamar Franco abriu mão da licita
ção num processo de US$1 ,4 bilhão. Mas também 
S. Ex" reuniu o Conselho de Defesa Nacional. Cer10 
ou errado, quero fazer esse reparo ao discurso de V. 
Ex•. Assim como o Presidente Fernando Henrique 
reuniu o Conselho e este disse que a Esca deveria 
ser afastada, o Presidente Itamar Franco reuniu o 
Conselho, que disse que aquela era matéria· de se
gurança nacional e deveria ser feita sem licitação.· 
Se agiu bem ou se agiu mal, eu não sei, mas a lei 
assim delerminava e assim foi feito. À reunião a que 
V. Ex< se refere compareceu~() Presidente do Sena
do, à época, o Senador Humberto Lucena, compare
ceu o Presidente da Câmara, Deputado Inocêncio 
Oliveira, onde se decidiu a matéria Não sei se certo 
ou errado, não estou discutindo, mas es10u queren
do dizer que do mesmo modo que V. Ex" diz que o 
Presidente Fernando Henrique reuniu o Conselho 
para afastar a Esca, digo a V. Ex• que o Presidenle 
Itamar Franco reuniu o Conselho, que disse se tratar 
de matéria de segurança nacional. A decisão foi do 
Conselho e não do Presidenle da República Certo 
ou errado, não sei. O que sei é que eu era lfder à 
época e essa matéria não passou por mim. Não esti
ve presente naquela reunião do dia 21. Não partici
pei das reuniões da Comissão de Economia, onde 
foi discutida e votada a matéria Na votação, nin
guém se pronunciou contra, a começar pelo relator, 



Novembro de !995 ANA1SDO SENADO FEDERAL 557 

que disse que a matéria estava bem encaminhada 
A única objeção foi do Senador Eduardo Suplicy, en
trando no mérito da questão, dizendo que para ele 
era uma questão de muito dinheiro. Mas não se le
vantou nenhum fato grave ou ilicitude. Estão apare
cendo agora. E se estão aparecendo agora, temos 
de investigar agora; não importa que tenham ocorri
do no Governo Itamar Franco. Apareceu agora, te
mos de analisar agora. A mim não importa quem é 
nem quem não é, como fez ou como deixou de fa
zer. A Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul 
criou uma CPI para investigar fatos que teriam ocor
rido no meu governo. Quando foram me procurar, eu 
disse que deviam investigar e apurar os fatos. Eu 
não investiguei, porque não chegou ao meu conheci
mento. O que ocorreu durante o meu governo, eu in
vestiguei. O problema é saber se o governador é cc
responsável, se soube e se omitiu, se soube e co
briu, se soube e foi conivente, se soube e participou. 
Fico tranqüílo quanto ao Presidente Itamar Franco. E 
se não estivesse, cada um é responsável pelos seus 
atos. Agora se diz que houve pecados. Se o pec&do 
foi original, se foi há pouco tempo, não importa, te
mos de investigar. Se eu tinha alguma dúvida quan
to ao discurso de V. Ex"-, não tenho mais. V. Exª diz 
que aconooceu durante o Governo Itamar Franco e 
agora estamos sob outro governo. É o mesmo pro
cesso. Outro ponto: é o mesmo relator que levanta 
fatos graves. S. Ex• diz que foi levado ao erro e que 
apresentou aquele parecer porque achou que os nú
meros apresentados eram corretos. Hoje S. Ex• vem 
dizer que aqueles números estavam errados, que ao 
invés de se fazer por US$1 ,6 bilhão pode-se fazer 
por US$600 milhões. Ao invés de ser três mil metros 
para cima, pode-se fazer quatro metros para cima 
São coisas mLito sérias. O Senador Epitacio Cate
taira diz que não temos que nos intrometer; talvez 
não devêssemos, mas já nos intrometemos. A ver
dade é que, agora, temos diante de nós o mesmo 
relator, apresentando duas propostas, dizendo por
que mudou: "Mudei porque, em dezembro, deram
me um cálculo, mas viajando para a Rússia, Ucrânia 
e Estados Unidos e, agora, os números são esses. 
Será nossa obrigação investigar. • Fico satisfeito com 
o pronunciamento de V. Ex•. O jornal O Estado de 
S. Paulo apresenta hoje matéria sobre o ilustre Pre
sidente da "Supercomissão", Antonio Carlos Maga
lhães, que diz que vai fazer amplas investigações. 
Nós, do PMDB, entendemos que só a parte técnica 
deve ser investigada Esta reportagem - perrntte-me 
lê-la, porque é importante- envolve V. Ex• e o nosso 
partido, por isso é bom esclarecer: "0 presidente da 

comissão especial do Senado que vai investigar o 
contrato do Sívam, Antonio Carlos Magalhães (PFL
BA), rebateu ontem as declarações do lidar do 
PMDB, Jader Barbalho WMDB-PA) e do relator, Ra
mez Tebet (PMDB-MS), sobre a condução técnica 
dos trabalhos, ao dizer que serão apuradas todas as 
irregularidades relacionadas ao sistema, desde à es
cutá telefõnica até as contas de pessoas suspeitas 
de irregularidades. "É dever da comissão apurar a 
verdade e a verdade será apurada", garantiu Antonio 
Carlos. Segundo ele, o PMDB deve rever a posição, 
levando em conta o passado nos momentos impor
tantes do País. •o PMDB sempre agiu com muita 
propriedade e espírito público", afirmou. "Tenho cer

~ teza que não vai fattar agora". lrOnico, comentou que 
"os desvios existem em qualquer partido", sem es
pecificar a quem se referia, se à declaração de Bar
balho e Tebet ou ao fato de existir um senador pee
medebista, Gilberto Miranda (AM), no centro das in
vestigações". É isso que não aceito e tenho certeza 
de que V. Ex" também não. O PMDB não é contra a 
apuração de irregularidades, estejam onde estive
rem, atinjam quem quer que seja. É o que deduzo 
do pronunciamento de V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias. Fazendo soar 
a bampainha) -O tempo de V. Exól já está esgotado, 
Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
eu gostaria de contar com a benevolência de V. Ex• 
para ouvir o Senador Gilberto Miranda e concluir o 
meu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Perfetta
mente. A Mesa concede esse tempo e pede a V. Ex"· 
e ao Senador Gilberto Miranda que sejam o mais 
breve possível, porque há vários oradores inscritos. 

O Sr. Gilberto Miranda - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, agradeço o aparte de meu líder. 
Desejo ser bem objetivo e simples neste aparte. Sou 
a favor da CPI, ·desde que se apresentem os moti
vos que meu líder citou, o mais rápido poSsível. ln-

~ formo que enviarei hoje ao Presidente da República 
documento que comprova irregularidades. Acabei de 
assiná-lo. Sua Excelência pediu uma irregularidade 
apenas. Então,. para iniciar, estou mandando uma 
só. Tais irregularidades foram cometidas pela Co
missão depois de o projeto ser aprovado pelo Presi
dente Itamar Franco, que foi enganado, assim como 
o foram o Presidente eleito, o relator e o Senado. E 
depois, em 27 de maio, mudou-se tudo. Então, o 
Presidente da República receberá esse documento 
hoje e tenho certeza de que mandará apurar. Muito 
obrigado. 
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O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
concluo, dizendo ao Senador Pedro Simon que colo
quei no conãiCional: se há pecado, o pecado é original. 

Toda a polêmica está sendo em tomo da licita
ção. Contudo, se o decreto do Presidente era de 
não-exigência de ficitação, estão-se discutindo for
malidades Iicitatórias num processo que o ex-Presi
dente dispensou de licitação. No dia seguinte, pode
ria ter sido anunciado o gerenciador e a empresa 
fornecedora Face ao decreto do Presidente Itamar 
Franco, estamos discutindo perfumaria, se foi ou 
não correta a licitação. Simplesmente, neste proces
so houve a decretação da não-exigência de proces
so Iicitatório para um processo de US$1 ,4 bilhão. t 
isso que precisa ficar claro. O resto é conversa fiada 

Congratulo-me com o nobre Senador Gilberto 
Miranda e o cumprimento neste momento . em que 
apresenta ao Presidente da República novos dados 
- não os conheço. Mas se forem dados concre!os e 
não conversa fiada, mexericos de grampo, aí, sim, a 
direção é a Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O que o Senado Federal está apreciando agora é 
o peãldo do Presiderte da República de sli:Jstituiçã:l da 
Esca pelo Ministério da Aeronáliica. Há um parecer na 
Comiss!íl de Economia e, agora, foi distrilúdo para as 
Comissões de FISCafJZaÇão e de Defesa Nacional. 

Sr. Presidente, Sr"S e Srs. Senadores, se o 
Presidente da República considerar que politicamen
te essa questão chegou a um nível de comprometi
men!o, talvez, a esta altura, só haja uma alternativa: 
simplesmente revogar o decreto do Senhor Itamar 
Franco, ouvir o Conselho de Segurança Nacional e 
manter o Projeto Sivam, que é fundamental não só 
para a Amazônia mas para o Brasil, estabelecendo 
que nesse processo terá que haver licitação. Aí, sim, 
iremos exigir que as regras da concorrência sejam 
observadas. O resto é conversa fiada, é perfumaria 

O PMDB estará pron!o, se houver fato concre
to, a apoiar qualquer Comissão Parlamentar de In
quérito. O PMDB não espera adiçllo de ninguém. Foi 
um partido de oposição quando, neste País, era difí
cil ser oposição. Hoje, é um partido que apóia o Go
verno naquilo que for de interesse e da conveniência 
da sociEidade brasileira 

Portanto, neste momen!o, o PMDB define uma 
posição no Senado. Deve ser apresentado o falo 
concreto e não mexericos num telefone grampeado, 
um sujeito xingando a mãe dos outros, ou que o mi
nistro dormiu na casa de fulano de tal, pois isso não 
é motivo ainda para a instal.ação de uma Comissão 

· Pariamentar de Inquérito. Quero que seja indicado 
onde há crime contra a Administração Pública 

T ai vez os documen!os que V. Ex", Senador 
Gilberto Miranda, diz estar enviando ao Presidente 
da República, estes, sim, tragam dados concretos. 
Aí, quem vai dar a contribuição é V. Ex•. ao encami
nhar esse assun!o. O Presidente da República deve 
fazer a avaliação política O Presidente- e que se 
faça justiça - tem cortado a própria carne do Gover
no, afastando pessoas como o seu ex-secretário 
partiruar e Presidente do Incra Se o Presidente 
considerar procedente essa avaliação, que revogue 
o decre!o e baixe outro - mas não como fez o Sr. Ita
mar Franco - exigindo o processo Iicitatório, porque 
o Sivam é importante para o Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador Humberto Lucena, por cessão 
do Senador Ronaldo Cunha Uma 

O SR. HUMBERT~ LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadorljll, a disputa elei!oral para a Presidên
cia da República, em 1994, polarizou-se, desde 
oedo, entre Fernando Henrique Cardoso e Luís Iná
cio Lula da Silva, acentuando-se uma forte tendên
cia majoritária, na , pesquisas de opinião pública, em 
favor do candidato da coligação PSDB-PFL, na me
dida em que o sucesso do Plano Real, uma feliz ini
ciativa do então Presidente Itamar Franco, sob os 
auspícios de Fernando Henrique Cardoso, empolga
va as nossas populações urbanas e rurais. Repetia
se, nas umas de 1994, o mesmo fanõmeno eleitoral 
de 1986, quando o Presidente José Samey, no auge 
de sua popularidade, face ao êxito do Plano Cruza
do, comandou a grande vitória do PMDB que, na 
época, elegeu 22 dos 23 governadores e a maioria 
absoluta do Senado e da Câmara dos Deputados. 

Mui!o mais do que o discurso reformista de 
Fernando Henrique Cardoso, o que lhe deu a vitória 
foi o Plano Real. t bem verdade q_ue o candidato, 
durante a campanha, se comprometeu a consolidar 
o Plano Real, através de reformas estruturais de ca
ráter econõmico, social e político. Entretan!o, os 
candidatos de vários partidos, notadamente os do 
PMDB e do PDS, marcaram boa presença na cam
panha eleitoral, sobretudo nos programas de rádio e 
de televisão. 

Naturalmente, ao radicalizar-se a eleição em 
tomo dos dois principais candidatos, grande parte 
dos eleitores de Quércia e de Amin aderiu ao cha
mado voto útil, favorecendo, principalmente, Fernan
do Henrique Cardoso, que, embora candidato da 
aliança PSDB-PFL, foi eleito no primeiro turno gra
ças aos votos de fortes contingentes do PMDB e do . 
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PDS e de outros partidos menores, mas, sobretudo 
do PMOB, partido do qual se originou o PSOB du
rante a Constib.inte de 1987/88, em face de diver
gências esta:luais irreconciliáveis, particUannente em 
São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná e na Bahia 

Eínpossado na Presidência da República, Fer
nando Henrique Cardoso logo sentiu a necessidade 
imperiosa de garantir maioria parlamentar no Con
gresso com os votos do PMOB, do PTB e do PL e 
de outros partidos na Câmara e no Senado, soma
dos aos do PSOB e do PFL, seus aliados formais de 
cal'l"'P..D1ha. já que o que perseguia era uma maioria 
ampla, que desse sustentação confortável às suas 
propostas de reforma, inclusive constitucionais, que 
precisariam de um apoio de 3/5 das duas Casas, em 
separado, ou em dois turnos, para serem aprovadas. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. não foi 
diflcil ao Presidente Fernando Henrique Cardoso 
atingir o seu objetivo. Coiwidados a dialogar, os 
principais partidos entenderam o seu apelo, sem lhe 
exigir contrapartidas, embora Sua EXcelência tenha 
recrutado alguns de seus integrantes para compor o 
seu Ministério .. 

Houve, porém, um ponto que, talvez, lamenta
velmente, não tenha sido preestabelecido, e que nos 
leva, hoje, a um conflito, quase permanente entre o 
Presidente e os partidos que o apóiam, no Congres
so Nacional. Refiro-me à discussão prévia com os 
partidos que formam a base parlamentar do Gover
no, a nível interno, das linhas gerais das políticas 
p(blicas e, bem assim, das principais propostas de 
reforma constitucional ou legislativa - complementar 
ou ordinária - a serem encaminhados ao Congresso 
Nacional. 

Se esse procedimento tivesse sido acertado 
entre o Presidente e os partidos que o apóiam, difi
cilmente estaríamos assistindo, hoje, às conhecidas 
divergências, particularmente, no âmbito das refor
mas constitucionais, que levam Ministros de Estado 
a censurarem deputados e senadores, sobretudo os 
relatores, que eventualmente assumem posições 
contrárias as do Governo, mais por razões técnicas 
do que políticas, em importantes matérias em trami
tação no Congresso Nacional. 

Foram os ca5os, ·por exemplo, da reforma ad
ministrativa, na sua fase preliminar de admissibmda
de, da prorrogação do Fundo Social de Emergência e 
da Reforma Previdenciária E quem sabe, amanhã, da 
Reforma Tribu1ária Porque não se debateu, antecipa
damente, com os partidos, sobretudo seus aspectos 
mais controvertidos que, por isso mesmo, pqderiam ge
rar posições muitas vezes incontornáveis? 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ainda 
está em tempo de se aprofundar o exame do mérito 
dessas reformas, no âmMo da Câmara dos Ooputa
dos, através, pelo menos, das lideranças partidárias, 
aí incluídas as do Senado, para evitar que, arnanhã, 
cheguem a esta Casa decisões que deverão ser ina
pelavelmente revistas. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta é 
uma forma de contribuir para um diálogo de alto nl
vel entre o Senhor Presidente da República e os 
partidos que constituem a base de sustentação par
lamentar do Governo e, por que não dizer, o Con
gresso Nacional. 

O que não se deve é expor o Senhor Presiden
te da República no constante noticiário sobre possí
veis retaliações, que, nem de longe, se coadunam 
com a sua formação de homem público. 

Na minha longa vida parlamentar, atuando 
sempre muito mais na oposição do que no Governo, 
inclusive na oposição ao regime m~itar. durante vinte 
anos passei pór algumas experiências, inclusive no 
Governo Samey, quando, no decorrer da Assem
bléia Nacional Constitúnte, cogitava-se diminuir o 
mandato de seis anos do então Presidente da Repú
blica. Dezenas de senadores e deputados que inte
gravam as bancadas de apoio ao Governo; sobretU
do do PM DB, que tinha quatro dos seus filiados no 
Ministério, opunham-se, tenazmente, às teses do 

. Palácio do Planalkl, sem que tal alitu:le merecesse 
qualquer discriminação de natureza politico-partidária 

Em suma, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, nessa ampla base interpartidária de apoio ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, é indispen
sável que as agremiações políticas que a integram· 
definam o balizamento dos seus compromissos, sem 
esquecer de reivindicarem - repito - um prévio deba
te em tomo das políticas de Governo e, especial
mente, das principais proposições a serem aprecia
das pelo Congresso Nacional, pois o próprio Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, que já foi Sena
dor dos mais atuantes nesta Casa, sabe que não há, 
e nem pode haver apoio incondicional de senadores 
e deputados e, muito menos, de partidos políticos ao 
seu Governo. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex• um 
aparte? . .. . . . 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex", 
nobre Senador Ney Suassuna 

O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador Hum
berto Lucena, ouço com muita satisfação as obser
vações de V. Ex•. Realmente, é preciso que os parti
dos políticos saibam onde chegar e o que querem. · 
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Quase sempre, o que temos visto é a surpresa· e 
uma base mlitas vezes mal-informada das matérias 
que estão sendo votadas. Mais do que isso, não 
sabe sequer o que será discutido. T ai situação deve
se à falta de comunicação ou de convivência política 
necessária." Creio mesmo, Senador, que está faltan
do coordenação política ao Palácio do Planalto, por
que são tantos os desacertos, medidas provisórias 
que saem na madrugada As informações são con
traditórias. V. Ex• coloca o dedo na chaga t: preciso 
que os partidos digam o que querem, se definam e 
haja uma sintonia maior da Presidência com as ba
ses que a apóiam. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado, 
Senador Ney Suassuna 

O Sr. Ronaldo Cun~ Lima - Concede-me V. 
Exª um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCEN~ - Ouço V. Ex", 
comprazer. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Senador Hum
berto Lucena, lamento ter que interromper o discur- . 
so brilhante que V. Ex" faz. Mas na esteira do aparte 
do Senador Ney Suassuna devo dizer que, quando 
V. Ex" invoca a sua experiência de uma longa vida 
parlamentar, que mt.ito nos orgulha pelo seu espíri
to público, pela defesa intransigente das causas que 
abraça e defende, o nobre Senador traz uma contri
buição à classe política como um todo, aos partidos 
que dão sustentação política e às posições do Presi-
dente nesta Casa · . ,. · .. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -:Muito obrigado. 
O Sr. Ronaldo Cunha. Lima -V. Ex" traz essa 

experiência para advertir e 'até lerrbrar da oportuni
dade indispensável, neste. momeniQ," de um diálogo 
mais amplo do Governo com· as bases de sustenta
ção. Isso para que não sejamos surpreendidas com 
algumas medidas e possamos dar também a nossa 
colaboração no sentido da formulaÇão dessas polí
ticas de Governo. Em seu pronunciamento, V. Ex" 
chega a fazer distinção muito oport~ra do compor
tamento, se estivéssemos no regime parlamenta
rista. Como estamos no regime presidencialista, V. 
Ex• mostra a distinção de comportamento e a ne
cessidade desse diálogo prévio, desse entendi
mento para as definições em torno das políticas do 
Governo, lembrando a necessidade de todas as 
proposições serem apreciadas pelo Congresso 
Nacional, pois o próprio Presidente da República 
está sugerindo a atuação nesse setor para profun
das modificações. Os nossos aplausos pela opor
tunidade do seu discurso e pelo brilhantismo que ele 
encerra 

O SR. HUMBERTO LUCENA· Grato a V. Ex", 
Senador Ronaldo Cunha Uma Retomo as minhas 
considerações, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. 

Realmente, se estiVéssemos no parlamentaris
mo, aLsim, Sr. Presidente, poderia o Senhor Chefe 
do Governo - no caso o· Primeiro-1.1inistro - encami
nhar ao Congresso suas propostas, inde
pendentemente do seu exame antecipado pelos par
tidos que lhe dariam apoio, pois, amanhã, em uma 
questão mais fundamental, se o Governo fosse der
rotado, estaria aberto o caminho para a queda não 
só do Primeiro Ministro, mas também de todo o seu 
Ministério. 

No presidencialismo, porém, é diferente. A 
_base parlamentar do Governo deve dar apoio às 
propostas presidenciais, mas não pode ser sur
preendida por iniciativas que nas suas linhas gerais, 
ou, às vezes, em alguns aspectos, não se compatibi· 
lizam com as diretrizes emanadas das lideranças, ou 
até mesmo com princípios programálicos dos partidos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lanço 
essas idéias na esperança de alertar os partidos que 
apóiam o Governo no Senado e na Câmara, pois 
ainda é tempo de melhorar a articulação do Governo 
com o Congresso Nacional, não através "de cargos, 
mas de encargos•, como afirmou Otávio Mangabei
ra, nos idos de 1950, quando o então Presidente Ou
tra convidou a UDI'f para integrar o seu Governo. 

Sr. Presidente; Sr"s e·srs. Senadores, esta é a 
mensagem que levarei oportunamente ao Conselho 
NaciOnal· do PMDS, tão Iogó se reúna em Brasma 
porque entendo que, a comeÇar · pélo · meu Partido, 
temos que rever o nosso relacionamenlo com o atual 
Governo, não para fazer oposição, mas para melhor 
servir ao Pais. Não é com subserviência, dizendo sim 
a tu:lo o que vem ·do Palácio do Planalto que havere
moS, de consolidar o regime democrá!ico no Brasü. . 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, em ou
tras palavras, muito mais importante do que ocupar 
altos cargos, para os Partidos que dão sustentação 
parlamentar ao Governo no Congresso, é a partici
pação efetiva no exame das políticas governamen
tais e no encaminhamenlo das propostas delas de
correntes à apreciação do Legislativo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
__ O SR. -PRESIDENTE {Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao ilustre Senador Ney Suassuna 
O SR. ~JEY SUASSUNA {PMDB-PB. Pronuri

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Srs. Senádores, hoje, O Globo traz um 
editorial que me deixa feliz, pois retrata bem a situa
ção da economia nacional. 
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O editorial intitula-se "Conter o déficit". e diz: tan1o, há um pré-requisito, qual seja, o equilfbrio das 
"A rápida deterioração das contas pú- contas públicas. E o Governo Fernando Henrique 

blicas não deixa ao Governo Federal, assim tem se pautado justamente por essa preocupação. É 
como aos Estados· e municípios, outra alter- claro que as dificuldades existem. Os Estados en-
n(!liva ~enão acelerar as reformas estruturais frentam grandes problemas. A União, apesar do que 
e o processo de privatização do ano que vem. foi assinalado no editorial de O Globo, tem obtido 

Em 1994 o Governo Federal conseguiu recorde de arrecadação, principalmente com o .1m-
fechar suas contas com um superávit primá- pos10 de Renda; todavia, persistem algumas distar-
rio da ordem de 3% do Produto Interno Bru- Ç(ies que ainda não foram corrigidas .. Quero, neste 
to. Ou seja, excluído o pagamento de juros e aparte, além de ressaitar a oportunidade do tema 
encargos financeiros, as receitas da União que V. Exi traz ao debate na Casa, justamente fazer 
foram mais do que suficientes para cobrir com que o Governo persevere neste caminho. Refi· 
despesas correntes, investimentos e transfe- ro-me principalmente e não só ao Presiçlente Fer-
rências constitucionais obrigatórias para Es- nando Henrique, que é o comandante, o líder da 
lados e municípios. equipe, mas também ao Ministro do Planejamento e 

No conceito primário, também Estados Orçamento, José Serra. e ao Ministro da Fazenda, 
e municípios tiveram superávit em 94, ainda Pedro Malan, sem embargo de que não percam de 
que reduzido. O resultado final das finanças _ vista os outros objeüvos do Governo. Que assegu-
p(blicas, já incluindo o pagamemo de juros, rem esta estabilidade, que é a nossa maior conquis-
acabou sendo de equilibrio, o que certamen- ta dos últimos anos e que, longe de ser algo definiti-
te ~voreceu o combate à inflação nos pri- vamente incorporado à vida nacional, é isso sim 
me•ros meses de 1995. objeto de nossa pennanente preocupação e cons~ 

Mas, no decorrer do atual exercício, as tanta cuidado. · 
contas públicas foram se deteriorando. No O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se-
caso do Governo Federal, o superávit primá- nador lúcio Alcãntara Recebo as colocaÇÕes de V. 
rio caiu para 1 ,57% do PIB em agosto e Ex~ como uma excelente contribuição a este assunto 
1,32% em setembro. Ou seja, em nove me- que estou abordando. 
ses reduziu-se em mais da metade. . Dizia eu, então, Sr. Presidente: 

O preocupante é que o superávit dimi
niu em uma conjuntura de arrecadação cres
cente, bem acima das expectativas das au
toridades fazendárias. Infelizmente, as des
pesas aumentaram, proporcionalmente, mLi
to mais do que as receitas. 

Nos gastos com pessoal, por exemplo, 
o Governo Federal esperava desembolsar 
um máximo de R$30 bilhões durante todo o 
exercício. Mesmo suprimindo contabilmente 
um mês da folha de salarial, com a poster
gação da data de pagamento, de janeiro a 
outubro o T escuro Nacional desembolsou 
R$29 bilhões. 

O Sr. Lúcio Alcãnlara - V. Ex"' me perrnHe um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Lúcio Alcântara - V. Ex• está trazendo à 
Casa, neste fim de tarde, uma questão importante. É 
evidente que o equilfbrio das contas públicas não 
pode ser o único objetivo do Governo, há que se al
cançar ~utros, tais como objetivos sOciais, objetivos 
econôm•cos, promoção do desenvolvimento. Entre-

"faltando ainda duas folhas (uma das 
quais com a segunda metade do décimo ter
ceiro salário dos servidores ativos e inati-

-- vos), tudo leva a crer que o total de gastos 
com pessoal ultrapasse R$36 bilhões, con
sumindo mais de 40% de toda a arrecada
ção bruta, e recorde, do T escuro Nacional 
em 1995. 

O curioso é que esse crescimento da 
folha salarial e dos encargos sociais ocorreu 
sem que a União tivesse ampliado o quadro 
de servidores civis e militares - o número de 
ativos a inativos somados permaneceu igual 
ao de 1994, ou provavelmente foi atá infe
rior. O último reajuste salarial colativo foi 
concedido em janeiro, e o percentual aplica
do estava dentro das previsões orçamentá
rias feitas pelo Governo. 

Assim, independentemente do compor
tamento das taxas de juros, registrou-se a 
deterioração financeira. Agora em setembro, 
Estados e Municípios apresentavam um dé
ficit primário acumulado no ano de 0,32% do . 
PIB. Quando se inclui o pagamento de juros · 
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e encargos financeiros, chega-se a um défi
cit operacionai geral (União, Estados, muni
cípios e empresas estatais) da ordem de 3% 
do Produto Interno Bruto. 

Para assegurar a continuidade do su
cesso do Planá Real, esse quadro precisará 
ser revertido em 1996. A prorrogação do 
Fundo Social de Emergência, rebatizado 
como Fundo de Estabilização Fiscal, ajudará 
a União a eqLitibrar suas despesas corren
tes. A tendência de redução nas taxas de ju
ros permitirá que Estados e Municípios, e 
também o Tesouro, desembolsem menos 
encargos financeiros no ano que vem. 

Será preciso ainda mais do que isso. 
As reformas administrativas e da Previdên
cia se tomarão fundamentais para conter o 
crescimento das folhas de pagamento aos 
servidores ativos e inativos. 

A privatização, por sua vez. é o meca
nismo que o Tesouro Nacional terá para, se
não diminuir, ao menos segurar o aumento 
do endividamento público. 

Em suma, a União terá de se progra
mar para voltar a apresentar um superávit 
primário da ordem de 3% do PIB, e forçar 
Estados, Municípios e companhias estatais 
a também trabalharem com saldo positivo 
em suas contes correntes e investimentos." 

Continuo, dizendo que houve esse desequilí
brio orçamentário. Estamos atravessando uma fase 
crítica na economia da República, dos Estados e 
dos municípios. Tudo isso é oriundo do aprendizado 
de urna economia de pequena inflação e é também 
resultado do aprendizado do advento do real. 

É preciso que os Srs. Governadores, os Srs. 
Prefeitos e mesmo a Presidência da República e os 
demais Poderes entendam que qualquer aumento 
dado não mais é consumido pela inflação; entendam 
que aquele milagre de se conceder, às vésperas de 
uma eleição, 100% de aumento - e seis meses de
pois, essa folha de pagamento não significa quase 
peso algum na arrecadação do Estado - jã não mais 
ocorre. As folhas não diminuem; pelo contrário, cres
cem de 2% a 3% ao mês, seja devido às promoções 
automáticas, seja devido aos biênios e qüinqüênios 
que têm que ser pagos de acordo com o Estatuto 
dos Funcionários. 

Então, é preCiso que nós nos convençamos de 
que este estado de dificuldades - por que não dizer 
pré-falimentar - de municípios, de Estados e da pró
pria República precisa ser contornado. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hã al
guns dias, vi, com muita tristeza, numa estatal pa
gar-se a um executivo, ho mês de janeiro, uma grati
ficação de R$150 mil. O executivo, ao ser indagado, 
disse que ganhava R$6 mn por mês. São muitas as 
estalais que fazem isso, mas nenhum de seus fun
cionãríos fala sobre as gratificações que recebem 
num determinado mês. 

Dividindo pelos doze meses esses R$150 mil 
recebidos por esse executivo no mês de janeiro, isso 
resultará num ganho mensal de R$12 mil reais, mais 
os R$6 mil que percebe, totalizam R$18 mil. No en
tanto, o Poder Executivo não tem prestado atenção 
e faz de conta que não vê as gratificações, que con
tinuam existindo nas estatais. 

Hã necessidade, portanto, de se fazer a privati
zação, poique isso jamais aconteceria numa econo
mia privada E, partindo do princípio de que precisa
mos economizar, que o façamos em cada item, em 
tudo que for possível; se todos os Governos econo
mizarem 1 0%~ isso significará 1 O% de economia no 
Orçamento. 

E, por outro lado, é preciso que todos ós cida
dãos deste País aumentem a sua produtividade, 
que, conseqüentemente, resultará num aumento da 
produtividade do País. 

A única solução para este status quo, Sr. Pre
sidente, Srªs e Srs. Senadores, é aumentar a recei
ta, a produção, a produtividade de todos. sejam pes
soas físicas ou jurídicas, e, ao mesmo tempo, dimi
nuir o gasto do Estado, seja ele municipal, estadual 
ou federaL Só assim este País terá recursos para in
vestir na infra-estrutura, e, principalmente,· na educa
ção, na segurança e na saúde, que são o principal 
dever do Estado. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao ilustre Senador Eduardo Suplicy. (Pausa) 

Concedo a palavra ao ilustre Senador Mauro 
Miranda 

O SR. MAURO MIRANDA (PMD~O. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Órador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvi com 
muita atenção as palavras do Senador Humberto Lu
cena, quando pedia aos Partidos políticos que dão . 
sustentação ao Governo que repensassem as suas 
posições e não dissessem somente "sim" ao Presi
dente. 

E peço ao nobre Senador Humberto Lucena, 
um nordestino de fibra, de muita luta e de muita his
tória, que nós, Senadores das regiões periféricas -
do Nc>rte, Nordeste e Centro-Oeste - no$ unamos, ten
do em vista as grandes ameaças que nos rondam. 
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Sr. Presidente, as ameaças de ruptura do sis- patrimõnio dos contribuintes produziriam todos os 
tema federativo são cada vez maiores. O fato mais seus efeitos até o encerramento dos prazos pactua-
recente e mais concreto é o projeto da reforma tribu- dos, ficando com os Estados a responsabilidade 
tária enviada ao Congresso. Mais grave que a inicia- pela fixação dos termos finais das concessões. 
tiva da reforma, que ainda pode ser modificada, é a Teríamos, dessa forma, uma solução que não 
imposição de' uma tendência, que vai avançando viesse a traumatizar o fomento à atividade industrial 
com o te!T1JO e que está explfcita na proposta do nos Estados emergentes, corno Goiás. 
Executivo. É a aplicação desmedida do poder da Faço um apelo veemente aos Líderes partidá-
União sobre Estados e Municípios, quando a área rios nesta Casa, para· que atentem para os efeitos 
federal, por seus desmandos administrativos, perde nefastos da reforma tributária neste particular. Pen-
receita e vai subtrair recursos das bases de produ- so ser imperiosa a convergência política no sentido 
ção em que são arrecadados. de viabilizar a descentralização ecoriômtca do Pais. 

Um consagrado jurista classificou recentemen- · Deixando fivres os Estados para exercerem suas 
te esse fenômeno como a tentativa de "fujimoriza- próprias opções, no sentido dessa descentralização, 
ção" do Brasil, mostrando a violência do Poder Cen- o equilíbrio federativo fluirá com naturalidade. Ne-
tral sobre Estados e Municípios. Completaria dizen- nhuma lei será legítima se vier para cercear. 
do tratar-se de uma intervenção sem disfarces, a ser Temos muitos problemas sociais· neste País, e 
legitimada pelo Congresso, via reforma tributária um dos maiores e mais graves é o inchaço das 

Para resolver os problemas criados com o gi- áreas metropolitanas, com as distorçõas criadas 
gantisrno da União, dissolvem-se os princípios fede- pela saturação. · · 
rativos pétreos da Constilt.!ição e ampliam-se as cri- É preciso criar novas áltemativàs para o equilí-
ses estaduais e municipais. brio das correntes migratórias, e a saída é o desen-

0 Congresso não pode legitimar essa violên- volvimento do interior. É o que estamos buscando 
cia. A supressão do poder dos Estados e Municípios em Goiás com o Fomentar e as suas vei;;s de pro-
para gerir seusO próprios incentivos será um diploma g resso lançadas sobre· os Mt;Inicipios, aparecendo a 
legal para perpetuar e ampliar as aluais desigualda- agroindústria como opção prioritária 
des entre os Estados mais ricos e as Unidades fede- · Criado há onze ~ ·~ primeiro goverr.o de lr's 
rativas de poder político menor. Flezende, o Fomentar já incorporou grandes .-e~,.:a

dos na mudança do perfil éconômico de "Góiás. Como 
No meu Estado de Goiás, já estamos vivendo disse recentemente 0 Govema::for Maguito Vilela, "é 

antecipadamente os efeilos perversos da síndrome um programa que marca· 0 ·arrojo e a determinação 
da reforma Com vocação tradicional para o setor dos goianos, transformando-se em multiplicador de ~ 
primário, que responde por 70% de toda a arrecada- ·quezas, incentivador de negócios e grande gerador de 
ção estaduai, Goiás ef19endrou o Fomentar. um pro- empregos•. Duzentas grandes empresas já foram be-
grama criativamente concebido para promover a in- neficiadas pelo Fomentar, gerando 200 mil empregos · 
dustrialização do Estado, através de incentivos !is- diretos e centenas de milhares de empregos indiretos, 
cais. Deu certo até agora, mas a simples possibilida- sobretudo no campo, na área de fornecimento de ma-
de de aprovação da reforma tributária já está alas- térias primas para o setor industrial. Matar essa fonte 
tando os investidores. O processo foi travado, insta- de desenvoMmento, pela anulação de -incentivos, é 
!ando-se o vácuo onde havia uma ponte estendida voltar no tempo e cancelar um modelo vilorioso de ex-
na direção do futuro. Para mim, a federalização do pansão industrial Este é um exemplo de Goiás, mas 

-~ pode ser projetado corno pequena amostragem dcs 
ICMS proposta pela reforma signifivi.rá a cassação malefícios que a reforma tributária pode derramar por 

'da autonomia dos Estados para criar seus próprios toda a extensão do território brasileiro, especialmente 
mecanismos de desenvolvimento. Afinal, o ICMS é o nas áreas do Nordeste, Centro-Oeste e Norte do País. 
único tributo de peso que a Constituição atribuiu à Repensar os objetivos da reforma e recondicio-
cobrança direta pelos Estados. _ná-l_a segundo os princípios mais salutares da Fede-

Com essa ameaça sombria, as Bancadas d.e ração, é-uma questãtrde sobrevivência para o País, 
Goiás no Congresso estão dispostas a lutar com como um todo. Não vejo outro caminho, e este ceve 
unhas e dentes para impedir essa cassação. o obje- ser o sentido das negociações que devemos em-
tive é não deixar que a reforma tributária derrogue a preender com o Governo, com a urgência reclamada 
legislação dos Estados e do Distrito Federal quanto pelos fatos. 
a subsídios, incentivos e outros benefícios ligados Era o que tinha a dizer. 
ao ICMS. Assim, os benefícios já incorporados ao Muito obrigado.· 
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O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

. 0 SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra a V. Ex" 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% 
e Srs. · Senadores, gostaria de, em nome do meu 
Partido, lamentar profundamente a demissão do Sr. 
Francisco Graziano, da Presidência do Incra. 

Creio, Sr. Presidente, que S. Ex~ foi colocado 
como um "bode expialório" de toda essa crise. E é 
lamentáyel que nada tenha sido feito até o momen
to, no sentido de punir os verdadeiros culpados, pois 
esiá Claro, óbvio que houve tráfico de influência. E 
essa questão vinha sido levantada hã muito tempo. 

Naturalmente, o Dr. Francisco Graziano estava 
inçomodando muitas pessoas neste País desde que 
chegou ao Incra, pois, com dois meses à frente des
se Instituto, resolveu problemas que estavam pen
dentes hã anos e, alguns ·deles, hã décadas. Em 
dois. meses, foi capaz - evidéntemente com o apoio 
dei· :Pre5idente da República- de sanar problemas 
extremamente graves. 

Lamen!o profundamente o falo da sua demis
são. Estive ontem com o Dr. Graziano, num de seus 
últimos momen!os à lren~ (jaquele Instituto, acom
Panhando uma comitiva de 40 trabalhadores rurais 
que.vieram do Município de Santana do Araguai ... a 
mais de 2.500km até Bras ma, de ônibus, para pedir. 
a desapropriação da Fazenda Campo Alegre, de 
propriedade do Grupo Cetenco Engenharia, fazenda 
essa com 135 mil hectares, sarni-abandonada, OClf
pada por trabalhadores rurais que vivem em pei"ITla'"'Q• 
nente conflito hã dez anos e que, agora, se vê OCtJo' · 
pada por grandes madeireiros. 

Ontem, também visitamos o Presidente Nacio- . 
nal dó lbama e solicitamos que mandasse para ·lã : 
fiscais do Instituto, no sentido de coibir a devastação 
provocada por madeireiros no Município de Santana 
do Araguaia, especificamente na Fazenda Campo 
Alegre. 

Pedimos também a desapropriação da Fazen
da Manah, de propriedade do Grupo Adlbos Manah, · 
e da Fazenda Ferpasa, situadas no Município de 
Santana do Araguaia, construídas ou semiconstruf
das com dinheiro dos incentivos fiscais da Si.x:lam, 
que naturalmente foram em grande parte desviados. 
Essas empresas não aplicaram o dinheiro na terra, 
mas o desviaram para seus Estados de origem e 
permitiram que essas fazendas lassem oct.padas, 
hoje, por trabalhadores rurais que vivem em dificul· 
dades, pois não têm a legalidade da posse, não po-

dem tomar recursos em bancos, não podem receber 
apoio oficial do Governo, em conseqüência desse 
tipo de ocupação, ainda irregular • 

O Governo, que deu dinheiro a essa gente no 
passado, terá que, novamente, despender recursos 
para a desapropriação dessas terras. 

Despachamos com o Dr. Graziano 22 outros 
offcios, cada um deles trazendo abaixo-assinados, 
apelos de sindica!os de trabalhadores rurais, da Fe:.. 
tagre, de Câmara de Vereadores, de Prefeituras, to
dos eles tratando de problemas fundiãrios no Estado 
do Pará E, no momento em que temos a perspecti· 
va de ver a solução desses problemas, ocorre a de
missão do Presidente do Incra. 

Queremos registrar nosso inconformismo por 
essa demissão. Acreditamos que o Dr. Graziano foi 
envolvido nesse caso de grampo no telefone do 
Chefe do Cerimonial da Presidência da República, 
no contexto de todo esse processo do Sivam, sem 
ter culpa de ~lutamente nada S. 8" nega pe
rertl)!oriamente seu participação no caso. Acredito 
nele. Não foi ele quem tomou a iniciativa de pedir in
formações. S. 8" nos afirmou ontem que apenas re
cebeu o relalório, encaminhando-o ao Presidente, 
como era de sua obrigação. No entanto, pagou pelo 
que não fez. 

Esperamos qoe o Presidente da República te
nha a responsabilidade de dar continuidade ao tra
balho do Dr. Graziano, colocando no seu lugar al
guém com a mesma boa vontade, com a mesma ca
pacidade; com o mesmo espírito democrãtico, com a 
mesma compreensão da importãncia, da necessida
de da reforma agrãria neste nosso País. 

Era este o registro que gostaria de fazer 
pela Liderança de nosso Partido Socialista Brasi
leiro. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os Srs. Se

nadores Lúcio Alcàntara, Júlio Campos e Emendes 
Amorim enviaram discursos à Mesa para serem pu
blicados na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
Lembro aos Srs. Senadores que haverá uma 

sessão extraordinãria, a realizar~e hoje às 18 horas. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, Sr% e Srs. Senadores, hoje, terça-feira, 
dia 28, a partir das 17 horas, quando os cariocas es
tiverem caminhando lado a lado, com a multidão to
mando as ruas do Centro do Rio, exprimindo o seu 
civismo e espírito de conservação, vai ficar no ar 
uma exigência: Segurança jã ! 
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Os cidadãos, especialmente do Rio, mas de 10- Espero que existam desdobramentos imediatoS-
das as cidades brasileiras, têm um desejo comum: deste-imenso desabafo do Rio de Janeiro, além dos 
pôr fim a onda avassaladora de violência. que já citamos. O Reage Rio quer que se criem pes-

Camo afirma o líder do Viva Rio, o antropólogo tos de comunicação dentro da cidade, quer desen-
Rlbem César Fernandes, a caminhada pela paz volver proje!os expressivos para serem executados 
será um imenso desabafo do Rio, quase um rito de pela sociedade e pelas instâncias govemarnenlais. 
purificação." Ele espera que os cariocas expressem Em relação ao setor p(blico, já existe em ges-
os seus rancores mas ao mesmo tempo mostrem tão o Favela Bairro, da Prefeitura e, no ambito do 
que ainda têm esperança. Será um exemplo que o Governo Estadual, o-Babrada Viva. 
Rio vai dar a si mesmo e ao pafs. Outro projeto que necessita ser ampliado é o 

Os dados sobre a violência no Rio são estarre- dos Centros Comunitários de Defesa da Cidadania, 
cedores. No primeiro semestre do ano, segundo o que oferece serviços dentro das favelas, com pos!os 
jornal •o Globo", a média diária de homicídios no es- de saúde, polfcia; identificação e outros. 
tado foi de oito, ou seja, uma morte a cada três horas. A polfcia, é claro, carece de muita reforma, 
Em relação ao sexo masculino, a violência já é a pri- como também a educação, saúde e outros serviços 
meira causa de morte na faixa etária-de um a 44 anos. pCblicos. Temos de enfrentar a corrupção, mas te-

Segundo alguns estudiosos, a grande corrup- mos de resolver o problema dos policiais e de suas 
ção que desembocou no abismo atual começou na condições de trabalho. É um problema grave porque 
década de 70. Entraram para a História os tiroteios requer recursos altos. O Viva Rio está falando em 1 
de rua entre as quadrilhas que disputavam territó- bilhão de reais para a reforma da polícia e integra-
rios, até que finalmente os chefões se organizaram ção das favelas, apenas para começar. 
numa empresa em tudo semelhante à máfia italiana. . A segurança é um direito do cidadão. A segu-
Apaziguados internamente, partiram para a corrup- rança é um déver do Estado. Mas, para todos nós 
ção da polícia e da política. fica cada vez mais claro que a estrutura de proteção 

A promiscuidade entre au!oridades, policiais, policial está inteiramente defasada em relação a mo-
vagabundos e assassinos é provertlial. demos métodos e processos de operação. 

O serviço penitenciário, por sua vez, enfrenta um O Governo Federal precisa enfrentar a sua par-
'déficit"_ permanente. de ~O mil vagas er:n seus 4 mil es- te. Melhorar o seu desempenho nas suas atribuições 
tabe!oomentos naoonaJS. ~m dev1a _estar dentro, especfficas, is!o é, tráfico de en!orpecentes, contra-
continua fora, agravando a situação SOCial. A popula- bando de armas, contrabando em geral e presídios 
ção honesta. e tra~lhadora, por sua vez, refugia-se de segurança máxima. · 
em suas reSI~ê.nclas, atrás das _grades, enquan!o a o contingente da força policial do Rio de Janel-
massa de cnrm~osos S!3 esprma P!3las ruas e co- ro, com menos de cem mil homens, não tem a me-
mete ~a espécie d!3 cnmes, sem p1edad!3. nor condição de atender aos dez milhões de habi-

É Importante c1tar que armas sofisticadas en- tantes da congestionada área metropolitana Basta 
tram pelos po~;;: pelos aer~s. por tod!IS. a;; comparar a relação policial- habitante de outras me-. 
!ronte1ras, poss1~litando às _quadnlhas usar a 1ntim1- trópoles, para compreender 0 que se passa no Rio. 
dação para mametar comumdades faveladas. o juiz de instrução é peça fundamental na mo-

Barrar ~ e~trada de~ armas e ,ocuP~ l~al- dema ação policial. Ele está dentro do processo, 
~ente os territónos fora-<ia-le1 são providênCias nne- desde 0 início. De plantão, na delegacia, cabe a ele 
dlatasÊ sem ~eiO!lQa. . . expedir ordens de busca, prisão preventiva, investi-

• . prec1so 1ntroduz1~ o conce~ de segurança gação e cabe a ele desencadear, de imediato, o pro-
J?ú!J!Ica nas favelas do R1o de Jane1ro. Atuai!Jl~mte a cesso criminal. Desaparece, assim, 0 famoso inqué-
umca relação que há entre a favela e a pohcoa é o rito policial, que tan!o atravanca a ação da justiça. 
combate ao trá~co, é a g_uerra .. É o _drama que põe a A caminhada pela paz no centro do Rio, não 
população ordelra no me1o d? tiroteiO. pode ficar apenas na promessa. A reação das au10-

0 que acontece no R1o não é um fato paro- ridades e da sociedade deve ir ml.ito adiante - pro-
quiai, e sim grave questão de interesse do governo porcionando leis novas e mais duras contra margi-
federal, do estadual, da população brasileira em ge- nais, mais penitenciárias, ocupação de territórios 
ral, da polícia- de todos indistintamente. consagrados ao crime organizado e, sobretudo, a 

Recursos devem ser mobilizados além desta certeza que a imensà impunidade tenha fim. 
magnífica caminhada de repúdio ·ao cri;,e organiza- Ou a lei vence a batalha contra o crime ou o re-
de, para resolver queslões de fundo, entre elas a gime constituci?nal fi_ca responsável pela d~rrota. A 
existência de santuários nas favelas onde as quadri- atual onda de VIO!êooa ameaça a democracoa I 
lhas se refugiam para consolidar sequestros ignomi- Era o que tinha a dizer. 
niosos. Muito obrigado 
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O SR. ERNANDES AMORIM (RO) - Sr. Presi- O País em que o policial que descobre o crime, 
dente, Sr"s e_Srs. e Srs. Senadores, o Presidente da e a autoridade que toma público a ocorrência do cri-
empresa distribuidora de energia elétrica no meu Es- ~e, são penalizados, e os criminosos permanecem 
lado, antes de assumir a presidência da empresa foi 1mpunes. 
seu funcionário, e foi demitido. Ninguém fala, até agora, que o Presidente te-

Após assumir a presidência ganhou uma ação nha mandado investigar o tráfico de influência que 
trabalhista, com outros servidores, em uma causa de todo mundo ficou sabendo, era realizado por seu as-
aproximadamente 2 milhões de reais. sessor direto. · 

Para este resultado, o advogado da empresa O traficante de influência, e o corruptor, são iro-
também benefiCiado, perdeu prazos, com a evidenu; punes. 
parceria do Presidente. Falta só a desCulpa oficial para completar este 

Em outro episódio, firmou um acordo consigo quadro de absurdo que estamos assistindo. 
mesmo, nos dois pólos da ação. Como servidor, e Daqui a pouco, o Presidente da Replblica que 
como Presidente da Empresa. escondeu da nação as informações que seu asses-

O Presidente daquela empresa continua no sor estava sugerindo a corrupção para encaminhar a 
cargo porque o prefeito da capitai, que comanda 0 aprovação do Sivam, e premiou este assessor com 
PSDB em Rondônia, exigiu do Governador Raupp sua indicação para a embaixada do México, depois 
sua permanência ~· ~ ·~ de saber de sua conduta, vai à imprensa pedir das-

O Governador cedeu, porque 0 prefeito arnea- culpa ao assessor, e ao empresário corruptor. 
çou retirar o apoio de seu partido para a obtenção Isto é o Governo do Brasil. 
de f!rnpréstimo junto a caixa econõmica, porque 0 di- Um Pais que promove o contingenciarnento do 
nhe1ro do estado é gasto em reajustes milionários de dinheiro dos d!lpoSitantes na rede bancária, inibindo 
contratos antigos, e para pagar os servidores do Es- o • de~envolvimenf? econ~mico, a agricultura, a in-
tado estão pedindo dinheiro ao Ministro Malan. d~str•a, o comércio, e dificultando a vida dos pró-

Para obter a intervenção do Prefeito da Capital, pnos bancos, para depois liberar este dinheiro na 
que lidera o PSDB em Rondônia, no atendimento cobertura dos desmandos e das falcatruas dos ban-
deste pleito de empréstimo, 0 Governador repassou queiras e estados falidos. 
aos cofres do Prefeito da capitai o valor da folha de Um Pais cujo Exército, para promover a defesa 
pagamento, e deixou os funcionários atrasOOos. E isto nacional através da ocupação tisica de seu território 
quando o Prefeito responde t.ma CPI por corrupção. chega a abrir mão das áreas que possui para treina~ 

O Governador, também tem medo de ser en- menta de sua força, destinando aproximadamente 6 
volvido nas denúncias de corrupção registradas em milhões de hectares para a Reforma Agrária 
seu governo, que já provocaram 0 afastamento do Na verdade, oferecendo estas terras para a 
Secretário de Educação por causa de um desvio mi- Reforma Agrária, para a ocupação territorial, sem 
lionário no dinheiro da merenda escolar. que a oferta desperte qualquer interesse. 

Pessoas declaradamente corruptas, que se Um País que ao invés de desenvolver um pro- . 
locupletam com o dinheiro público na advocacia grama sério de ocupação territorial, assentando os 
administrativa, e até omissão de seus deveres milhares de sem terras em seus vazios geográfiCos, 
são mantidas em seus cargos no Governo de m~ prefere ver as grandes cidades incharem suas pari-
Estado, por exigência do fi der do partido do Gover- ferias, os lixões, os favelões, e a prostituição infanbl 
no Federal em Rondônia, 0 Prefeito José Guedes crescer como a única alternativa de renda das !aml-
da capital. ' lias miseráveis. 

Mas não poderia ser diferente. o exemplo vem Este é o Brasil que quer gastar 1 bilhão e 700 
de cima milhões de dólares, aonde não seriam necessário 

No Governo do Brasil 0 Delegado da Policia mais que 400 mUhões, no componente militar de 
Federal que descobre a prova do tráfico de influên- controle de tráfego aéreo, a única coisa útil do Si-
cia, e a evidência da corrupção, no Palácio do Pia- vam. Porque o resto é balela. 
nalto, na Assessoria imediata do Presidente da Re- Esta história que o Sivam vai ajudar a comba-
pública, é demitido da função que ocupava ter narcotráfico, queimada, desmataméntos ou con-

No Governo do Brasil, o Presidente do Instituto trabando, e garimpos ilegais, é pura demagogia 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que Toda a Amazõr1ia é rastreada por satélites 24 
não tem recursos para promover a colonização e a horas por dia, e as informações estão disponíveis 
reforma agrária, é acusado de ter tomado público a nos centros de sensoreamento remoto já instalados. 
evidência da corrupção no Palácio do Planalto, e O que falta não é rastreamento, não é localizar 
também é afastado. a ocorrência da atividade ilícita, mas gente para ir 

Isto é o Governo do Brasil. reprimir as atividades ilícitas, e estradas para chegar 
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aonde ocorrem, e alternativas de outras alividades legacias nas cidades da fron!eira, convivendo com o 
produtivas. povo da fron!eira, e lendo oportunidade de estar pra-

O que nós precisamos não é o Sivarn, mas do sente na fronteira · 
Calha Norte para povoar a fron!eira Afinal, lugar de Polícia Federal é aonde ocor-

Precisarnos de um sistema de controle de trá- rem os crimes federais, e o narootráfico e o contra-
rego aéreo <:Orno exis!e no restante do Brasil. bando ocorrem nas fronteiras. 

Mas a Amazônia não precisa des!e aborto cha- Também gastar es1a dinheiro que se quer des-
mado Sivam, na forma proposta nem o Brasil. linar ao Sistema de Proteção da Amazônia em uma 

Isto já ficou evidente no Relatório do Ilustre Se- proteção verdadeira, eficaz. Colocando · gen!e na 
nador Gilberto Miranda, que primeiro aprovou o pro- fronteira -
jeto, e depois, 1ando a oportunidade de melhor estu- Gastar este dinheiro em um projeto de ocupa-
dar o assunto com as deníncias de fraude na lici1ação, ção !erritorial da fronteira brasileira na Amazônia, 
que o Senador St.plicy trouxe ao Senado, teve a hom- desenvo.lvendo-se em uma faixa de 50 km da lron-
bridade de voltar atrás, e rejeitar o mesmo projeto. !eira um Projeto de colonização que possibiiHe o as-

Quero parabenizar o Senador Gilberto Miran- sentarnento dos sem terras, e integre o !errHório na-
da, que após aprovar o que parecia bom, vendo de- cional, servindo a sua gente. 
núncias acertados, não fez o papel do menino bu- Por fim, quero dizer que tenho confiança no 
chudo e ficou embirrado, mas teve a humildade de Relatório do Senador Ramas Tebet, que deverá ser 
reconhecer, e voltar sua opinião. Inclusive com um produzido nesta Super Comissão presidida pelo ilus-
brilhante esclarecimeniO sobre as al!emativas que tre Senador Antônio Carios Magalhães, em que esta 
podem ser empreendidas para atender a questão do questão do Sivarn deverá ser definilivamen!e enter-
tráfego aéreo. · rada • 

Também parabenizar o Senador Suplicy, que· Rnalmente, aguardo que o Congresso reiOme 
em boa hora trouxe as denúncias quanto a licHação, a discussão das Reformas Constitucionais que inte-
rnas não está a serviço da empresa que perdeu, e re- ressam ao Brasil, nas vésperas do !areeiro milênig. 
conhece também que o Projeto é um despropósito. MuiiO Ob[igado. 

O que foi que o Senador Gilberto Miranda viu, O SR. JULIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi-
quando foi verificar alternativas para o Sivam? Viu dente, Sr"s e Srs. Senadores, venho, hoje, à tribuna 
que o projeiO é obsoleto, e superfalurado. Acertada- desta Casa, para tratar de uma questão que, nos úl-
mente recusou-se a sua aprovação, limos anos, !em causado razoáveis prejuízos ao 

Mas !em o outro lado da história País: o descaso para com a marinha mercan!e brasi-
Tem o compromisso do Presidente Fernando !eira e a obsolescência da legislação pertinente. De 

Henrique Cardoso, com o Governo Americano. fato, passam-se os anos e permanscem sem saiu-
Compromisso de gastar este dinheiro com a ção os inúmeros e crônicos problemas estruturais do 

empresa que está a beira da falência, gerando setor. 
20.000 empregas nos Estadas Unidos, conforme Essa grave e lamentável sHuação, em que se. 
denunciou a Senador Suplicy. Este é a compramis- inclui também a indústria naval, vem provocando 
so da Presidente Fernanda Henrique Cardoso. Não enormes danas ao Brasil.e tolhe qualquer possibili-
um compromisso de corrupção, de obter vantagens dade de manifestação de in!eresse pela atividade 
pessoais, mas de Estado, de Negócios de Estado. por parte de empresários nacionais. 

Não vau discutir o mérito deste compromisso. O comércio ex!erior do Brasil, considerando ex-
Mas possa afirmar que não aceito que a Ama- portações e importações, movimenta mercadorias 

zônia seja usada para cobrir mutretagens, porque no valor aproximado de 1 00 bilhões de dólares 
sou representante de um Estada da Amazônia nes- anuais, dos quais 5 bilhões de dólares provenientes 
te Senado. das fre!es marítimos. 

O compromisso do Presiden!e pode ser cum- As companhias brasileiras respondem por rne-
prido de outras formas, que ele pode negociar com o nos de 2 bilhões de dólares desse montante, incluin-
Govema Americano. Comprando máquinas que te- do a transporia de petróleo e de minério nas navios 
nham utilidade para a povo brasileiro. da Petrabrás e da Vale do Ria Doce. Na que se rele-

Tratares para abrir estradas na Amazônia, re à carga geral, a faturamenta das companhias na-
completar e conservar as que já foram aberias. Gru- cionais é de 250 milhões de dólares, inclusive car-
pas geradores para gerar energia elétrica na Amazô- gas transportadas por navios de terceiros mediante 
nia. Veículos para fiscalizar e controlar a meia am- compra de espaço nestes. 
biente na Amazônia As empresas nacionais que se mantiveram no 

E pode também gastar a diferença superfalura- selór de transporias marítimos reduziram-se a nú-
da, mais de 1 bilhão de reais, na Projeta da Policia meros insignifican!es. Os navios de bandeira nacio-
Federal de se fazer presente na Amazônia, com De- na! existentes permanecem brasileiros porque atre-
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lados a financiamentos governamentais subsidiados Nessas circunstâncias, o Brasil vê escoar-se, 
concedidos no passado, mas são navios que, tão por meio do pagamento dos serviços de frete, parca-
logo estiverem livres, imediatamente adolarão ban- la significativa de recursos em moeda forte que, com 
deiras de maior conveniência. Dessa forma, livram- tan1o esforço, vem obtendo mediante a venda de 
se do cumprimen1o de uma série de encargos traba- produ1os ao exterior. 
lhistas e tributários, que hoje representam ônus exa- __ Criou-se, então, uma realidade constrangedo-
gerado e os colocam em desvantagem em relação ra, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena- . 
às empresas internacionais. dores, unicamente por falta de uma politica modema 

Para adquirir importância nos fretes de carga para o transporte maritimo do Brasil. É lamentável, 
em geral, o Brasil necessitaria aumentar sua frota pois lodos sabemos da importância do setor, tanlo 
aluai em cerca de dez navios, no mínimo, o que de- para o transporte comercial propriamente dito quan-
mandaria um investimenlo de 700 milhões de dólares. to para a segurança da soberania do País. 

Além disso, o custo operacional de um navio É preciso reverter esse quadro. O Governo Fe-
de bandeira nacional atinge 6 mü e 400 dólares por dera! deve adotar as medidas cabíveis à implanta-
dia, enquanto que os de outras bandeiras gastam ção de uma politica adequada e modema, de modo 
somente 3 mil e 400 dólares no mesmo período. a salvaguardar os interesses do Brasil, seja do pon1o 

Os portos brasileiros oferecem uma situação de vista comercial, seja por questões estratégicas e 
grandemente desestimulante. Enquanto um navio da de segurança. Um grande país desenvolve-se na 
Europa, rro período de uma semana, carregado, medida em que aciona todas as suas grandes pc-
atraca em seis portos, de Lisboa, em Portugal, a Ham- tencialidades de crescimento. 
burgo, na Alemanha, no porto de San!os, precisa de Era o que tinha a dizer! 
sete dias para af1acar e novamente ganhar os mares. . O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 

Nos principaiS países do mundo, os navios havendo a trata{, a Presidência vai encerrar os Ira-
mercantes desempenham papel de frota auxiliar, es- balhos, designando para a sessão extraordinária das 
tratégica, da Marinha de Guerra . 18 horas, anteriorm-ente convocada, a seguinte 

No relatório 'Maritime Sl.bsides' dos Estados 
Unidos, referente ao ano de 1993, são apresentados 
todos os subsídios e benefícios aos armadores e 
construtores de navios. Desde antes da Segunda 
Guerra Mundial, ancorado na Lei da Marinha Mer
cante, esse país subsidia o setor, a fim de assegurar 
"competição com os navios estrangeiros e promover 
o comércio exterior americano•. Em 1991 , os incenli'
vos aplicados pelos Estados Unidos nessa área fo
ram da ordem de 217 milhões e 600 mil dólares, be
neficiando 79 navios. 

Na Comunidade Européia, os subsídios dire1os 
chegam a 13 por cenlo do valor do navio e os arma
dores são beneficiados com isenções fiscais e crédi
tos vantajosos. 

A marinha mercante brasileira, animada por 
programas de capitalização e de investimentos. alia
dos a legislação adequada. destacou-se durante a 
década de setenta. Nos últimos anos, contudo, co
meçou a ser afetada duramente por uma progressi
va diminuição dos investimen1os, à medida que os 
mecanismos de incen.tivo foram sendo alterados, por 
força de uma política de não ingerência do Estado. 
Por força dessa postura, o transporte marítimo do 
Brasil foi perdendo a capacidade de competir. 

Essa situação trouxe como resultado a depen
dência do Brasil de bandeiras estrangeiras em maté
ria de trâfego maritirno internacional, restabelecen
do-se uma situação que nos anos setenta se procu
rou eliminar. 

ORDEM DO DIA 

-1-
REQUERlMENTO W 1-.413, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimen1o n" 
1 .413, de 1995, do Senador Antonio Caries Maga
lhães, solicitando, nos termos regimentais, que, so
bre o Projeto de Lei do Senado n" 248, de 1995, de 
auloria do Senador José Roberto Arruda, que dispõe 
sobre a alienação de imóveis residenciais de pro
priedade da União, sob a jurisdição administrativa 
dos Ministérios Militares, e dá outras providências, 
além da comissão constante do despacho inicial, 
seja ouvida. também, a de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

-2-
REQUERIMENTO W 1.424, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimen1o no 
1.424, de 1995, do Senador Gilberto Miranda. solici
tando, nos termos regimentais, que, sobre o Proje1o 
de Lei do Senado n" 248, de 1995, de autoria do Se
nador José Roberto Arruda. que dispõe sobre a ju
risdição administrativa dos Ministérios Militares, e dá 
outras providências, além da comissão constante do 
despacho inicial, seja ouvida, taritbém, a de Assun
tos Econõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessllo às 17h55min) 
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Ata da 200ª- Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 28 de novembro de 1995 

1ll Sessão Legislativa Ordinária, da 5()!! Legislatura 
Presidência do Sr. Júlio Campos 

AS 18 HORAS, COMPARECERAM OS SRS. 
SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
An!Onio Carlos Valladares - Arlindo Porto - Bailo 
Parga- Be11i V eras - Bernardo Cabral - Carlos Se
zerra - Carlos Patrocínio :... Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduar
do Sup!icy - Élcio Alvares - Emma Fernandes - Epi
tãcio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião 
Amin- Fernando Bezerra- Aaviano Melo- Franca
fino Pereira - Freitas Nelo - Geraldo Melo - Gerson 
Camata- Gilberlo Miranda - Gunherme Palmeira -
Humberto Lucena- fris Rezende - Jader Barbalho -
Jefferson Peres - João França- João Rocha- Joel 
de Hollanda .:. Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra - José Fogaça '- José lgnácio Ferrei
ra - José Roberto Arruda - José Samey - Júlio 
Campos -. Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar 
QLintanilha- Levy Dias- Lucídio Portella- Lúcio 
Alcantara - Lúdio Coelho - Wz Alberto de Oliveira
Marina Silva - Marluce Pinlo - Mauro Miranda - Na
bar Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Os
mar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon- Rarnez Te
bet - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero 
Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima- Sér
gio Machado- Valmir Campelo- VRson Kleinüblng 
- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Ney Suas-
suna 

t lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N"-1.515, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 76, § 1~. do Regi

menlo Interno, a prorrogação do prezo da Comissão 
Temporária criada pelo Requerimento ri> 1.089,.de 
. 1995, destinada a elaborar os projetos de lei regula-

dores do texto constitucional alterado pelas Emen
das Constitucionais 5, 6, 7 e 8, para o dia 30 de ju
nho de 1996, e, em aditamenlo, a inclusão da Emen
da Constitucional ri> 9 ao referido Requerimento. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Senador Lúcio Alcanlara. 

O SENHOR PRESIDENTE (Júlio Campos) -
Fica Prorrogado o prazo da Comissão. 

Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo 
Sr. 10. Secretário em exercrcio, Senador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N0-1.516, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro à Mesa do Senado Federal, na forrna 

do art 50 da Constituiç!!o Federal, seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Previ
dência Social, todos os dados referentes à conces
são de benefícios aos Soldados da Borracha, de 
acordo com a legislação vigente. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Senador Emandes Amorim. • 

(A Mesa, Para Decisiio.} 

O SR. PRESIDÉNTE (J!Jio Campos) - O re
querimenlo lido será despachado à Mesa, para deci
são, nos termós do art. 216, III, Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO W-1.517, DE 1995. 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 336, alínea b, do Regimenlo 

Interno, requeiro urgência para o PLC 00.141/93. 

Justificaçao 

O PLC no. 141/93 encontra-se na Comissão de 
Constituição e Justiça, há mais de 40 (quarenta) 
dias úteis. 

T ando assim ultrapassado o prazo regimental, 
aliado ao fato de que no mês em curso estará sendo 
realizado o 4~ Congresso Brasileiro de Enferma
gem, estamos requerendo apreciação do referido 
projeto por este Plenário • 
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. Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. - gimentais, que, sobre o Projelo de Lei do 
Senadora Benedita da Silva - Sérgio Machado.- Senado n" 248, de 1995, de autoria do Sena-
Hugo Napolea? - Ron~lclo Cunha Lima - Eduar- dor José Roberto Arn.da, que dispõe sobre a 
do SupUcy - Junia MariSe. jurisdição administrativa dos Ministérios MUi-

REQUERIMENTO N~ 1.518, DE 1995 tares, e dá outras providências, além da Co-

SenhÕr Presidente, 
. ~~Requeremos urgência, nos termos .do arl 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Câmara n" 129/95 (PL n" 517, de 1995, na 
Câmara dos Deputados), que "prorroga a vigência da 
Lei nº- 8.989, de 24-2-95, que dispõe sobre isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados- I PI, na aqui- ~ 
sição de automóveis para ublização no transporte au
tônomo de passageiros, bem como por pessoas porta
doras de deficiência física, e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1995. -
Jader Barbalho- Esperidi:io Amin- Júnia Marise
Valmir campelo - Roberlo Freire - Edison Lobao. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Os re
querimentos lidos serão votados após a Ordem do 
Dia, na forma do disposto no arl 340, 11, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ·Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

REQUERIMENTO NQ 1.413, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nº- 1.413, de 1995, do Senador Anto
nio Carlos Magalhães, solicitando, nos ter
mos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº- 248, de 1995, de autoria do 
Senador José Roberto Arruda, que dispõe 
sobre a alienação de imóveis residenciais de 
propriedade da União, sob a jurisdição admi
nistrativa dos Ministérios Müilares, e dá outras 
providências, além da Comissão constante do 
despacho inicial, seja otNida, também, a de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria vai tam

bém ao exame da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

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

REQUERIMENTO. NO 1.424, DE 19S5 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nº- 1.424, de 1995, do Senador Gil
berto Miranda, solicitando, nos termos re-

missão constante do despacho inicial, seja 
-ouvida, também, a de Assuntos Econõmicos. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria também vai 

à Comissão de Assuntos Econõmicos para exame. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com 

referência ao Projeto de Lei nQ 248/95, objeto 
dos requerimentos aprovados, a Presidência de
termina que, noS termos do ar!. 49, a, do Regi
mento Interno, que a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, constante do despacho inicial 
de distribuição, é o colegiado de maior pertinência, 
cabendo-lhe a decisão terminativa sobre a matéria 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa
se à apreciação do requerimento de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n" 
141, de 1993. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

_ Aprovado o requerimenlo, a matéria a que se 
refere figurará na Ordem do Dia do segundo dia útil 
subseqüente, nos termos do arl 345 do Regimenlo 
Interno, combinado com o art ~ da Resolução n" · 
37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa
se à apreciação do requerimento de urgência, lido 
no Expediente, referente ao Projeto de Lei da Câma
ra nº- 129, de 1995. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores~ que o aprovam queiram 

permanecer sentados.. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do dia do segundo dia útil 
subseqüente, nos termos do arl 345, item 11, do Re
gimento Interno, combinado com o arl ~da Resolu
ção 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária, a 
realizar-se amanhã, .às 14 horas e 30 minutos, a se
guinte 
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ORDEMDODrA 

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº- 66, DE 1993 
(lnclu(do em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 154, § 22, da Constituição Federal, 
combinado com o art 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projelo de De
creio Legislativo n2 66, de 1993 (n2 287193, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o alo que renova 
a concessão ourorgada à Rádio TV do Amazonas 
S/ A para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na Cidade de Boa Vista, Estado 
de Roraima. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N227, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 2Q, da Constituição Federal, 
combinado com o art 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creio Legislativo n2 27, de 1994 (n2 348/93, na Câ
mara dos Deputados}, que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Sociedade Catari
nense Lida. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Joa
çaba, Estado de Santa Catarina 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação} 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N228, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 22, da Constituição Federal, 
combinado com o art 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projelo de De
creio Legislativo n2 28, de 1994 (n2 286/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o alo que ourorga 
permissão à RÁDIO MORRO VERDE L TDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média de âmbito local na Cidade de Mairi, Estado da 
Bahia 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-""4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W46, DE 1994 
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 22, da Constituição Federal, 
· combinado com o art 375, VIII, do 

Regimento Interno) 
' 

Discussão, em turno único, do Projelo de De-
creto Legislativo n2 46, de 1994 (n2 352193, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o alo que renova 
a ourorga deferida à Rádio Princesinha do Norte 
Lida para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Miracema, Estado do 
Rio de Janeiro. • 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caÇão) 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N250, DE 1994 
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 22, da Constituição Federal, 
combinado com o art 375, Vlll, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creio Legislativo n2 50, de 1994 (n2 363193, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão da Fundação Cultural Plana11o de Pas
so Fundo para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na Cid~e de Passo 
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu· . 
cação) 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

. W 15, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 22, da Constituição Federal, 
combinado com o art 375, Vlll, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projelo ele De
creto Legislativo n2 15, de 1995 (n2 414!94, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão ou1orgada à Rádio Emissora da Barra 
Lida para explorar serviço de radiodifusão de sono
ra em freqüência modulada na Cidade de Barra Bo
nita, Estado de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 
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-7"-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N0-57, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 2~. da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo~ 57, de 1995 (n" 380/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que reno
va a permissão outorgada à Rádio e Televisão 
Gazeta de Carazinho Lida. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçA) 

-a-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 76, DE 1995 
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 22, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
crelo Legislativo ~ 76, de 1995 (n" 359193, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão oulorgada à Rãdio TV do Amazonas 
SA para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na Cidade de Macapá, Estado 
do Amapá. 

(Dependendo de parecer da Comissão- de 
Educação) 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N-0-91, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 64, § ~. da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projelo de De
crelo Legislativo ~ 91, de 1995 (~ 25/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o alo que renova a 
concessão oulorgada à Rádio e Televisão Tarobá 
Lida para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens (televisão) na Cidade de Cascavel, Esta
do do Paraná. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

10-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 99, DE 1995 
(loclufdo em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 64, § ~.da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 
Disc!ISSão, em turno único, do Projelo de Decre

to Legislativo no- 99, de 1995 (n" 46195, na Câmara dos 
Deptjados), que aprova o alo que ottorga concessão 
à Fl.lldação Pioneira . de Radioálfusão Educaliva do 
Paranã para executar serviço de sons e imagens (tele
visão) na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-11-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO- 128, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 

art. 64..§ ~. da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
crelo Legislativo n" 128, de 1995 (n" 85/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Cultura de Maringã 
Lida para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Maringã, Estado do 
Paraná. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-12-
REQUERIMENTO N21.417, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimenlo n" 
1.417, de 1995, da SenadoraBenedita da Silva, soli
citando, nos termos regimentais, seja incluído em 
Ordem do Dia, o Projeto de Lei do Senado n" 234, 
de 1995, de sua auloria, que auloriza o Poder Exe
cutivo a criar selo comemorativo ao T ricentenãrio de 
Zumbi dos Palmares. 

-13-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO- 28, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projelo de Lei 
da Câmara n" 28, de 1993 (n" 3.072189, na Casa de 
origem), que prolbe a cobrança de taxas de inscri
ção de candidatos em concursos públicos e dã ou
tras providências, tendo 

-- Parecer sob n" 696, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, ta-

vorãvel, nos tennos de substitutivo que oferece. 
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-14-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº- 46, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Proje1D de Lei 
da Câmara 11" 46, de 1994 (11" 1 .002191, na Casa de 
origem), que altera a Lei n2- 6.015, de 31 de dezem
bro de 1913, que dispõe sobre Registras Públicos, 
com as modificações posteriores, tendo 

Parecer sob 11" 703, de 1995, da Comissão 
-de Conslltulçllo, Justiça e Cidadania, favo

rável ao Projeto, com emendas n"s 1 e 2-CCJ, que 
apresenla. 

-15-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 1 03; DE 1994 

Discussão, em turno único, do Proje10 de Lei 
da Câmara n2- 103, de 1994 (11" 2.499/92, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que au10riza a reversão, ao Municfpio de Além Pa
rafba, Estado de Minas Gerais, do imóvel ·que men-
ciona, tendo · 

Parecer sob 11" 704, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favo

rável ao Proje1D, com emenda 11" 1-CCJ, qtia apre
senla. 

-16-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº- 23, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Proje10 de Lei 
da Câmara 11" 23, de 1995 (11" 4.217/93, na Casa de 
origem), de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distri
to Federal e dos Territórios, que extingue dois car
gos de Avaliador Judicial da Justiça do Distri10 Fede
ral e dos Territórios, tendo 

Parecer favorável, sob 11" 705, de 1995, da 
Comissão 

-de Conslltuiçllo, Justiça e Cidadania. 
-17-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº- 98, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Proje10 de Lei 
da Câmara 11" 98, de 1 995 (nº- 39/95, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a assunção, pela União;'l:le operações 
de crédito contratadas pela Companhia Estadual de 
Energia Elébica - CEEE jun1D a bancos franceses, 
bem como de obrigações previstes nos respectivos 
contratos comerciais, firmados para o financiamen10 
da construção da Usina Termelétrica de Candiota III 
- Unidade 1 , tendo 

Pareceres sob n% 680 e 681 , de 1 995, das Co
missões 

-de Constituiçllo, Justiça e Cidadania, favo
rável ao Proje10; e 

- de Assuntos EconOmicos, favorável ao 
Proje1D, com declaração de vo1D do Senador Eduar
doS~icy. 

-18-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº- 52, DE 1 994 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 172, I, do Regimen1D Interno) 

Proje10 de Lei da Câmara 11" 52, de 1994 (11" 
2.161/91, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
arquivamento e a eliminação de processos judiciais. 

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

-19-
MATÉRIA A SER DECLARA DA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara 11" 215, de 1993 (11" 
2.901193, na Casa de origem), que altera a Lei n!! 
7 244, de 7 de novembro de 1984, que dispõe sobre 
a criação e o funcionamen1D do Jlizado Especial de 
Pequenas Causas, tendo 

Parecer, sob 11" 708, de 1995, da Comissão 
- de Constituiçlio, Justiça e Cidadania. . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sesstio às 1Bh06mín.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SENADOR EPITAC/0 CAFETEIRA NA 
SESSÃO DE 11-10-95 E QUE, ENTREGUE 
A REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI
CADO POSTERIOMENTE. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro-· 
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI% e 
Srs. Senadores, na realidade, excetuando-se o pro
nunciamen10 como o da nobre Senadora Benedita 
da Silva, que mereceu, realmente, os aplausos da 
tribuna, penso que, nas sessões das sextas-feiras, 
deveria ser usada apenas a bancada Creio que po
derlamos até falar sentados, porque, àS sextas-fei
ras, o que temos aqui, na realidade, é uma espécie 
de terapia de grupo e a sessão não é deliberativa É 
claro que não vamos quebrar o protocolo e falar sen
tados, mas acredito até que poderiarnos fazê-lo, já 
que é um dia de encontro. Normalmente, somente a 
Bancada do Distrito Federal está sempre aqui, e os 
mais "viciados' também estão presentes às sessões 
do Senado da República 

Nas sextas-feiras, tratamos de tudo aqui; con
versamos uns com os outros, mas ouvimos também 
discursos como o da nobre Senadora Benedita da 
Silva, com o qual concordei em muitos pon1Ds, em-

----:;-
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bora tenha discordado em outros. Eu tinha ao meu do, é negro. Mas vamos reconhecer urr. aspecto: 
lado o Senador Gerson Camata, do Estado do Espf- são imensas as injustiças que a sociedade brasileira 
rito Santo, um Estado cuja capital tem maioria negra, faz ao negro no seu conjunto. Não podemos buscar 
mas que, em seu interior, tem alemães, que se con- as exceções: temos que considerar a regra. Se for-
sideram brancos puros e que, no entanto, elegeram mos aos cárceres, veremos que lá o percentual de 
um negro para governar o Estado. Isso dá uma de- negros é maior do que o de brancos; se considerar-
monstração do sentimento (la maioria e confirma o mos os analfabetos, veremos que o percentual de 
que eu disse aparteando a nobre Senadora Benedita negros nessa condição é maior do que o de bran-
da Silva: existem os radicais, os intransigentes, os cos; se formos analisar a injustiça social, a diferença 
preconceituosos, mas a sociedade, de uma maneira entre os "brasileiros-Bélgica" e os "brasileiros-lndia, 
geral, já está integrada, e o maior exemplo disso é a veremos que, entre aqueles 30 milhões de "brasilei-
eleição do Governador do Espírito Santo. ros-lndia", que passam fome, que estão na miséria, 

Na realidade, foi com mLíta dificuldade que os que moram nas favelas, há um percentual muito alto 
negros chegaram ao Ministério. É verdade que hoje · de gente negra; veremos também que, no "Brasil-
tem o Pelé, mas Pelé é um nome internacional. Pelé Bélgica", o Brasil rico a que pertencemos, contamos 
é um nome ·que até nas viagens do Presidente da nos dedos os nomes dos que são negros. Vi, com 
República cria problemas porque, em vários lugares, emoção, uma cidadã que tirou o primeiro lugar para 
o Pelé é mais festejado do que Sua Excelência entrar na universidade e que foi considerada um gê-
Mas, de qualquer forma, foi um negro que chegou nio, recebida com homenagem e todos dizendo: é 
ao Ministério. um exemplo de que não há preconceito racial! Ela 

Temos que lutar, nobre Senadora Benedita da respondia: •Que bom, vou poder entrar num restau-
Silva, para que os dirigentes dos Estados deste Pafs rante ou num clube sem ser olhada como se fosse 
entendam que negros e brancos têm inteligência e um bicho, uma exceção, uma anormalidade" •. Con-
~cidade. O povo reconhece a capacidade do ne- cardo com V. Ex• em um aspecto: não temos, no 
gro, tanto que, volto a repetir, o Espírito Sento ele- Brasil, a radicalização que há nos Estados Unidos. 
geu um governador negro. . · Não sofremos, no Brasil, o que sofreram os negros · 

O Sr. Pedro Simon - Permfte-me V. Ex~ um americanos. Mas, em compensação, nos Estados 
aparte? Unidos, eles lutaram e continuam lutando. Nunca me 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Com alegria esqueci da ocasião - e a ela me refiro com certo se-
Entre V. Ex• nesta nossa terapia de grupo, Senador frimento- em que visitei os Estados Unidos. Conheci 
Pedro Simon, porque nela V. ~ é sempre bem-vindo. os Estados Unidos no tempo do apartheld Era guri, 

O Sr. Pedro Simon - Muito obrigado. Quero, e estudante, fui visitar os Estados Unidos antes do 
V. Ex" haverá de me permitir, continuar no assunto Kennedy. Estou falando demais, Senador? 
iniciado pela Senadora Benedita da Silva Em pri- O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Não, é que V •. 
meiro lugar, levo as minhas felicftações ao pronun- Ex"- falou do tempo em que era criança. Eu queria 
ciarnento da Senadora Benedfta da Silva Acredfto que que V. Ex" chegasse mais para perto da realidade 
S. Ex" é um man::o na vida do Congresso Nacional. atual, porque senão vai muto longe. (Risos) -

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Concordo 
com V. Ex~ 

O Sr. Pedro Simon - S. Ex"-, Senadora negra e · 
representante do Rio de Janeiro, merece nossas feli
citações pela sua competência e cultura, inclusive 
porque mantém as suas origens lá no Rio de Janei
ro. Muitas vezes, o cidadão se elege prefeito, depu
tado ou não sei o quê, deixa seu lugar de origem e 
vai para a burguesia, muda de status. Mas S. Ex" 
mantém o mesmo padrão de vida e a identificação 
com o povo que a elegeu, e é uma Senadora negra, 
sim. V. Ex" diz que o Espírito Sento elegeu um Go
vernador negro; o meu Estado foi o primeiro do Bra
sil: elegeu Alceu Colares, um grande cidadão e um 
grande Governador. O Pelé, melhor jogador do mun-

O Sr. Pedro Simon - Quero apenas salientar 
que, naquela época, nos Estados Unidos, no sul, os 

· ônibus iam pegar as crianças brancas para levar às 
escolas dos negros e as crianças negras para levar 
às escolas dos brancos, porque era proibido, e uma 
lei determinou que fosse feito isso; e só na marra é 
que começaram a fazer. Com o trabalho da Senado
ra, com este debate que estamos travando, com a 
fundação feita pelo Senador José Sarney, com o 
avanço feito hoje no nosso Congresso, estamos 
dando o exemplo de que esse movimento tem que 
caminhar. V. Ex" tem toda a razão. Nós somos todos 
iguais. Até me atrevo a dizer que, de certa forma, 
por sua garra e capacidade de resistir aos males e · 
aos sacrifícios, os negros são bem superiores a nós. 
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA • Agradeço o 
aparte de v. EX" 

Gostaria que o Presidente, que está ali firine 
segurando o Regimento, e é também nosso compa
nheiro da terapia de gn.,x> das sextas-feiras, fosse 
menos rigoroso; afinal, nas sextas-feiras, sempre so
mos poucos oradores. ~ ocasião exatamente para 
conversarmos. Existem dias em que hã excesso de 
oradores, e nessas horas o rigor é importante. 

O Sr. Pedro Simon - Desculpe interrompê-lo. 
Gostaria apenas de dizer que V. Ex'l tem toda a ra
zão. Na Legislatura passada, jã tentãvamos fazer 
isso. Em muitas sextas-feiras, conseguíamos. Rcã
vamos aqui -um gn.,x> de dez a quinze Senadores
até 1 h ou 2h da tarde, discutindo diferentes assun
tos. Essa é uma questão que deveria ser submetida 
à Mesa para ser viabilizada Nas sextas-feiras deve
ríamos estimular amplos debates - concordo inteira
mente com o Senador Epitecio Cafl)teira Deve-se 
cumprir o Regimento, mas, além disso, deve-se per
mitir um debate mais amplo. Hoje, por exemplo, po
deríamos, após o pronunciamento da Senadora Be
nedita da Silva, debater com proft.ndidade a questão 
do negro no Brasil. E assim poderíamos fazer em to
das as sextas-feiras, abordando diferentes temas. No 
final da Legislatura passada assim ocorreu; participá
vamos eu, o Senador Richa, que infefiZmente não re
tornou, porque não bi candidato, e oulros tentos Sena
dores que assiduamente compareciam para esses diá
logos. A idéia, a lembrança feita pelo Senador Cafetei
ra é de grande importância, e me atrevo a sugerir não 
que se coloque no Regimento, não que se instittxiona
riZe oficialmente, mas que se estabeleça de falo o que 
S. Ex'l está propondo para as próximas sextas-feiras. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Se 
me pennae, posso ser menos rigoroso na aplicação 
do Regimento, deade que os Senadores colaborem, 
a começar paios Senadores Pedro Simon e Epitecio 
Cafeteira, permaneçam na sessão até o fim. 

O problema é que se eu !or demais leniente e 
cada Senador falar trinta ou quarente minutos, os úl
timos oradores irão falar para ninguém, porque os 
Senadores falam e se retiram. 

Eu pediria, então, que colaborassem, permane
cendo no recinto. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, penso que poderíamos determinar o espaço de 
cada Senador na tribuna nas sextas-feiras em fun
ção do número de inscritos. Se temos dois inscritos, 
por que dar vinte minutos a cada um e depois encer
rar a sessão? Se temos seis inscritos, o tempo é di
ferente. 

O que o Senador Pedro Simon estã dizendo é 
uma verdade. Tínhamos aqui um verdadeiro clube 
da sexta-feira Nós nos reuníamos e discutfarncs so
bre tudo. Fazíamos, assim, uma espécie de exame 
do que estava ocorrendo. Hoje, por exemplo, pode
ria dizer: vejo ali dois jornalistas na tribuna da im
prensa, e aí não estou falando no jornal, no jornal 
Tribuna da Imprensa, mas na tribuna reservada 
aos jornalistas. 

Na realidade, o que ocorre nas nossas casas 
Legislativas merece um destaque especial. A im
prensa não conta o que se passa nas sessões. A im
prensa fica nos corredores, nos gabinetes, ouvindo 
um, ouvindo outro. 

O Sr. Pedro Simon - Quer fugir de noliciãrio, 
venha falar aqui. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- É, falar aqui 
no plenãrio, como disse o nobre Senador Pedro Si
mon, é fugir dos noliciãrios. 

O Sr. Pedro Simon - Para a imprensa do Rio 
Grande do Stl ou do Maranhão pensar que V. Ex" 
desapareceu do Congresso é só não falar em corre
dor. Falar todos os diaS da tribuna e nas Comissões 
é fugir do noticiãrio! 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - E hã mais 
uma coisa, nobre Senador Pedro Simon. Apenas um 
Senador foi cobrado da imprensa sobre o que disse 
neste plenãrio: !oi o Senador José Paulo Bisai. S. 
Ex" falou para a imprensa olhando nos olhos de 
cada um e dizendo o que pensava E como !oi cãus
tico, ele !oi crucificado. Mas, na realidade, é como 
disse o nobre Senador Pedro Simon, ou seja, o que 
ocorre aqui dentro só se sabe na Voz do Brasil e. 
assim mesmo existe um grupo da imprensa que 
quer acabar com esse programa, para que não se 
saiba o que se fala no plenãrio do Senado da Repú
blica 

~ isso que temos que conversar. A sessão das 
sextas-feiras serve para trocarmos idéias sobre o 
que estã ocorrendo. Ontem, por exemplo, usei a tri
buna porque o assunto era e é considerado impor
tante: Constituição, suas emendas, inclusive a da 
reeleição. E mostrei que hâ um grupo político que
rendo levar o Presidente da República na barriga 
Todo mundo é a favor da reeieição, mas, dizia eu, 
como a placa elo bar ou da quitanda "Fiado, só ama
nhã". Não tem por que discutir agora Por que discutir? 

Muitos Senadores fizeram aqui como aqueles 
três macaquinhos: um que não ouve, outro que não 
vê e outro que não fala. A mesma coisa fizeram os 
jornais. Imaginem que hoje recebi um telefonema de 
uma rãdio que queria· saber qual era o teor da minha 
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emenda.sobre reel~içil,o. Falei que devíamos tratar 
do assunto e até me propunha,' se fosse o caso, fa
zer uma proposta de emenda Porque, na realidade, 
devemos discutir o que é importante. E é importante 
para o povo, por exemplo, a possibilidade de reelei
ção de governador, porque tem muito governador 
que não está trabalhando; e na hora em que houver 
a possibilidade de reeleição, ele vai começar a tra
balhar. Na hora em que ele começar a trabalhar, o 
povo vai ser beneficiado. 

Mas ninguém quer tratar disso. Por quê? Por
que "fiado, só amanhã". Nem a imprensa tratou do 
assunto, porque a imprensa também se beneficia 
disso. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me um aparte, 
nobre Senador Epitacio Caletei ra? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Com mlito 
prazer, nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Vejo essa questão com 
estranheza Sou simpãtico à tese da reeleição, até jã 
disse isso. Não digo que deva haver a discussão 
agora, mas a tese acho importante. O jornal O GJo. 
bo de hoje publicou um enorme editorial de primeira 
pãgina, dizendo que o assunto "reeleição" deve ser 
discutido jã e que ela é normal. Não consigo enten· 
der isso. Gostaria de saber o motivo por que um jor· 
nal da importãncia de O Globo, que pertence às Or· 
ganizações Globo, com a força que tem em termos 
de midia neste País, de repente publica isso na pri
meira pãgina E questiona que haja parlamentar es
tranhando que se toque no assunto das reeleições 
agora Segundo o jornal, o assunto deve ser discuti
do agora E afirma que o Congresso errou ao mudar 
de cinco para quatro anos. Gostaria de mandar uma 
cópia deste meu aparte a V. Ex", para alguns joma
fistas do jornal O Globo, a quem gostaria de fazer a 
seguinte pergunta: Por que O Globo escolheu, de 
repente, como quem não quer nada, a sexta-feira, 
para publicar editorial de capa dizendo que é oportu
no, necessãrio e juato discutir e votar a reeleição jã? 
Estranho isso, porque todos sabemos que O Globo, 
com todo o nosso carinho e respeito, quando trata 
de um assunto, é porque hã algo por trãs. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Nobre Sena
dor Pedro Simon, tratei, por acaso, deste assunto 
ontem, mas não havia nada por trãs. 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador Epitacio 
Cafeteira, não pense V. Ex" que tem tanta força, tan
to prestígio e que, por ter falado contra a reeleição, 
O Globo veio hoje contra V. Ex" se colocando a fa
vor do tema; não chega a isso! O Globo pode ter no 
Senador José Samey o seu representante no Mara-

nhão, mas V. Ex• nãqJem um prestígio tão grande 
para ganhar um editorial de capa se posicionando 
contra um pronunciamento feito por V. Ex", somente 
por suas relações com o Presidente José Samey. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Senador Pe
dro Simon, quero que não haja similitude. Pelo con
trãrio; estou querendo dizer que não hã COflexão en
tre o discurso que fiz ontem e a colocação do jornal. 
Mas, diante do que diz V. Ex•, pedirei cópia do ineu 
pronunciamento à Taquigrafia para enviar ao jornal 
O Globo; algum jornal deve querer tratar do assunto 
e ter uma definição. Creio que devemos abordar 
essa questão sem medo. 

Ontem, fui aparteado pelo Senador Josaphat 
Marinho e por alguns dos Senadores aqui presentes, 
mas um grande número fez como o macaquinho: ta
pou a boca para não falar, o ouvido para não ouvir e 
os olhos para não ver. 

O Sr. Pedro Simon -Nobre Senador, sou fa
vorãvel à reeleição, vejo com simpatia e fui para a 
tribuna defendér essa tese. Mas o Presidente da Re
pública, na sua visita à Argentina, aconselhou que 
ninguém do seu Governo se envolvesse com esse 
assunto, que pertence ao Congresso Nacional. O 
Ministro das Comunicações, que parece ter algum 
relacionamento com o Presidente, de certa forma 
até pessoal, fez uma passagem triunfante por aqui, 
enquanto o Presidente dizia que o assunto deveria 
ser discutido no Congresso Nacional. Agora, O GJo. 
bo ptblica em editorial de primeira pãgina que te
mos que discutir a reeleição já 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA -Vejam V. Ex"s 
que esta sexta-feira é tão informal, que o nobre Se-. 
nador Pedro Simon, acostumado a ela, jã nem 
pede mais aparte. Peço à Taqligrafia que registre 
também o que falo, além do Senador Pedro Si
mon, porque S. Ex• participa naturalmente do pro
nunciamento, o que é comum nas sextas-feiras, 
quando se dão o que chamo de "reuniões para uma 
terapia de grupo". 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex• 
um aparie, nobre Senador Epitacio Cafeteira? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Com prazer, 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Nobre 
Senador Epitacio Cafeteira, seu tempo está-se esgo
tando. 

_ Os oradores que vão sucedê-lo mandam avisar 
à Presidência que têm outros compromissos. 

A Presidência não faz o que quer, tem que le
var em conta os interesses e os direitos dos todos 
os Srs. Senadores. 
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Solicito a V. Ex• que conclua o seu pronuncia- tos, é ver se alguém diz: sou contra ou sou a favor. 
mento, para que dispõe de um minuto. é preciso que mostremos a nossa face. Na realida-

0 SR. EPITACJO CAFETEIRA -Sr. Presiden- de, quando disse que ºem a imprensa tratou e que 
te, V. E# vai desContar, além desse um minuto, as muitos aqui não quiseram tratar, falei a verdade. 
suas duas participações em meu pronunciamento, Muitos fugiram do plenário, ontem, quando o assun-
para que não fique em desvantagem nesses poucos to foi reeleição. 
minutos, embora de uma sexta-feira. O Sr. Casildo Maldaner - Permite V. E# um 

Então, solicito a V. E# que me conceda mais aparte? . 
um ou dois minutos, pelo menos, pois quero ter o O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço o aparte 
prazer de ouvir o nobre Senador Josaphat Marinho. de V. ExA, para encerrar o meu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Nobre o sr. Caslldo Maldaner - Fico muito grato e 
Senador, V. E# dispõe de dois minutos; também te- serei breve, nobre Senador Epitacio Cafeteira An-
nho interesse em ouvir o Senador Josaphat Marinho. teontem, abordei 0 tema na tribuna desta Casa, di-

O Sr. Josaphat Marinho - O que me parece, zendo que tratar da reeleição para 1998 e deixar de 
nobre Senador Epitacio Cafeteira é que a reeleição fora as eleições municipais do ano que vem, no que 
não é um problema nacional e ainda menos prioritá- tange ao instituto da reeleição, é inoportuno. Tratar, 
rio. A Nação não a estã reclamando, a opinião pCbli- agora, da reeleição do Presidente e dos Govemado-
ca não trata disto. Inesperadamente, esse problema res e deixar de fora - repito - as eleições dos Prefei-

. surge no meio político. Enquanto isso, problemas tos e o direito de colocarem, também, à sociedade a 
prioritários, da saúde às estradas, estão em plano expectativa das suas administrações é inoportuno. 
secundário. Este é o problema Não se trata de ma- Se é para trazer à tona o instituto da reeleição como 
léria de ideologia Nenhum partido politico fez da um todo, incluindo também os Prefeitos no ano que 
reeleição matéria de propaganda Nenhum candida- vem, estou de acordo; isto poderá ser liquidado em 
to tratou dele. Por que, agora, essa pressa? 24 horas. Recordou bem o Senador Pedro Simon 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Nobre Sena- que o Presidente, lá em Buenos Aires, não autori-
dor, a sessão de hoje, quase toda foi em homena- zou os Ministros a tratarem do assunto, mas, no 
gem ao pronunciamento da nobre Senadora Benedi- outro dia, o Ministro das ComunicaÇões fez uma 
ta da Silva, que tratou de um problema que também incursão no Congresso Nacional tratando disso. 
não é imediato: a questão do negro no Brasil. Não Conforme disse o Senador Josaphat Marinho, te-
se discute o problema do negro no Brasil, que não mos tantos problemas a serem tratados; não deve-
faz parte de nenhum programa de partido algum. mos pensar somente em 1998, sem levarmos em 
Mas, se não nos posicionarmos, se não colocarmos conta o direito que têm também os Prefeitos. Por 
nossa opinião, o povo fica sem saber. Tenho a maior que diferenciarmos Executivos municipais dos es-. 
alegria em me posicionar. taduais e do federal? Essa é a minha colocação, Se-

A Governadora do meu Estado é minha oposi- nadar Epitacio Cafeteira Tratarei deste tema oportu-
tora - ou eu sou opositor a ela - e, no entanto, não namente. 
estou falando de reeleição para S. Ex", mas, sim, 
para todos. Creio que se trata de urna questão que 
tem que ser discutida sempre; devemos saber real
mente se isso é i~rtante. Mas o que está incomo
dando mtitos Partidos que estão apoiando o Gover
no é que eles dizem que apóiam mas não o fazem. 
Eles se pronunciam a favor lá fora, mas não querem 
discutir aqui dentro. Nobre Senador Josaphat Mari
nho, quero retirar as máscaras, quero que cada um 
assuma sua posição, sua postura Não podemos 
participar de um Governo e não o apoiar; não pode
mos enganá-lo com a história do "fiado só amanhã", 
que quer dizer o "fiado nunca•. Ou seja, pode-se co
locar numa prateleira de um bar, mas não se pode 

. dizer isso, institucionalmente, como se vem fazendo. 
_ O que estou querendo, com os meus pronunclamen-

1 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Muito obriga
do, Sr. Presidente, pela gentileza que teve comigo 
ao final deste discurso. 

Concordo com o Senador Casildo Maldaner 
quando diz que devemos tratar como um todo e sem 
casuísrnos. é preciso que tomemos posições, como 
a que tomei ao encaminhar o voto contrário à Contri
buição sobre Movimentação Financeira para a Saú
de. Eu que sou candidato, talvez, a uma ponte de 
safena, mas não posso pensar no me!J coração; te
nho que pensar no bolso do povo e no que estamos 
votando. 

Temos que ser transparentes. Fala-se em 
transparência, mas existem pessoas que não querem 
ser transparentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

5} 9 I 
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Ata da 201ª-Sessão Deliberativa Ordinária 
em 29 de novembro de 1995 

1ª- Sessão Legislativa Ordinária da 50ª- Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Levy Dias, Ney Suassuna e Jefferson Peres 

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

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladares - Arlindo Porto - Bello 
Parga- Benedita da Silva- Beni V eras- Bernardo 
Cabral- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edi· 
son Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emi· 
lia Fernandes - Epilácio Cafeteira - Espiridião Amin 
- Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Franrelino 
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Ca
mata- Gilberto Miranda-· Guilherme Palmeira
Humberto Lucena - [ris Rezende - Jader Barbalho 
Jefferson Peres - João França- João Rocha- Joel 
de Hollanda- Jonas Pinheiro- José Agripino- José 
Alves - José Bianco - José Eduardo Outra - José 
Fogaça- José lgnácio Ferreira- José Roberto Arru
da - José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise -
Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucidio Portela -
Lúcio Alcântara -.Lúcio Coelho - Marina Silva -
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias- Pe
dro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan 
Calheiros - Roberto Freire- Roberto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma-

· Sérgio Machado - Valmir Campelo - Vilson Kleinü
bing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 70 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Antônio Car
los Valadares. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

NQ 1.796/95, de 21 do corrente, do Ministro da 
. Justiça, referente ao Requerimento ~ 1.095, de 

1995, de informações, dos Senadores Nabor Júnior, 
Flaviano Melo e Marina Silva 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia; aos requerentes. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OF[CIO 

DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

N~ 1.604/95, de 29 do corrente, referente ao 
Requerimento ~ 1.362, de 1995, de informações, do 
Senador Vilson Kleinubing. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OF[CIOS 

DO 1• SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado 
_ Federal autógrafOs dos seguintes projetos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 169, DE 1995 

~ 8195, mi camara dos Deputados) · 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à SIA Correio Braziliense 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em frequência modulada na cidade 
de Brasma, Distrito Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1~ Rca aprovado o ato, a que se refere a 

F'ortaria ~ 134, de 13 de março de 1990, que reno
va, por 1 O (dez) anos, partir de 28 de agosto de 
1989, a permissão outorgada à S/A Correio Brazi-

• Jiense para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Brasília, Dis
trito Federal. 

Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM NO 487, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do ari. 49 inciso XII, combinado 
com o§ 1Q do art 223 da Constituição Federal, sub-
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mero à apreciação do Congresso Nacional, acompa- pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
nhado de Exposição de Motivos do hoje extin10 Mi-: subseqüentes e seus regulamentos. 
nistério das Comunicações, o alO constante da Por- III- A permissão ora renovada somente produ-
teria nº- 134, de 13 de março de 1990, que renova, zirá efei10s legais após deliberação do Congresso Na-
de acordo com o art. 33, § 3º- da Lei nº- 4.117, de 27 clonai, na forma do§ 3º- do ar!. 223 da Consilluição. 
de agosto.de 1962, por 1 O (dez) anos, a partir de 28 IV - Esta portaria entra em vigor na data de 
de agosto de 1989, a permissão outorgada à S/A sua publicação.- AntOnio Car1os Magalhaes. 
Correio Braziliense, através da Portaria nº- 717, de AVISO NO 1.038-AUSG 
15 de agosto de 197!'1, para explorar, na cidade de 
Brasma, Distrito Federal, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada. 

Brasília, 7 de agosto de 1992. F. Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 202/90-GM, DE 14 
DE MARÇO OE 1990, DO SENHOR MINis
TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentissimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Tenho a honra de slbmeter à elevada considera

ção de Vossa Excelência o processo de renovaçao de 
oliorga requerida pela S/A Correio Braziliense, execu
tante do serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Brasí6a, Distri10 Federal. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, achandCK> regular
mente instruído e obedecidos os requisitçs legais e 
técnicos atinentes ao procedimen10 renovalório,. o 
que me levou a deferir o requerido. 

3. A este propósito, esclareço que, em virtude 
do disposto no art. 223, § 3º-, da Consti!Lição, o alO 
renovalório somente virá a produzir seus efeitos le
gais após deliberação do Congresso, a que, encare
ço Vossa Excelência se cfogne de encaminhar a ane
xa portaria. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do 
mais profundo respei10. - AntOnio Car1os Magalhães. 

PORTARIA NO 134, DE 13 DE MARÇO DE 1990 

O Ministro de Estado das Comunicações, 
usando das atribuições que lhe confere o ar1. 1• do 
Decre10 nº- 70.568, de 18 de maio de 1972, e nos 
termos do ar!. 60, item 11, do Decreto nº- 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que cons
ta do Processo MC nº- 29000.004013/89, resolve: 

I - Renovar, de acordo éom o art. 33, § 3º-, da 
Lei nº- 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 1 O (dez) 
anos, a partir de 28 de agosto de 1989, a permissão 
outorgada à S/ A Correio Braziliense, através da Por
taria nº- 717, de 15 de agosto de 1979, para explorar, 
na cidade de Brasília, Distrito Federal, serviço de ra
cf!Odifusão sonora em freqüência modulada. 

11 - A execução do serviço de radiodifusão, 
. cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á 

Brasília, 7 de agos10 de 1992 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Inocêncio 06veira 
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 
Brasília- DF 

Senhor Primeiro Secretário, 
Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
acompanhada de Exposição de Motivos do hoje ex
tin10 Ministério das Comunicações, na qual submete 
à apreciação po Congresso Nacional o aro constante 
da Portarianº-134, de 13 de março de 1990. 

Atenciosamente, Marcos Coimbra, Secretário-
Geral da Presidência da República. · 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

T[TULOIV 
Da Organização dos Poderes 

CAP[TULOI 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das AtribuiçOes do Congresso Nacional 

Arl 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

I - resolver defiAitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimõnio nacional; 

11 - au10rizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 
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IV- aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspen
der qualquel' uma dessas medidas; 

·V - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos ü-
mitês de d~legação legislativa; · 

VI - mudar temporariamente sua sede; 
VIl - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subseqüente, observado o que dispõem os 
arts. 150, 11, 153, III e 153 § 22-, I; 

VIII -fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de estado, observado o 
que dispõem os arts. 150,11, 153, III, e 153, § 22-, I. 

IX - julgar anuaimente as cantas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 
sobre a execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
quaiquer de suas Casas, os atos do Poder Executi
vo, incluídos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição normativa dos 
outros Poderes; 

XII - apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII -escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares; 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovai previamente, a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares. 

TfTULOVI)I 
Da Ordem Social 

CAPITULO I 
Disposição Geral 

CAPITuLO V 
Da Comunicação Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o principio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 22- e$, a contar do recebimento 
da mensagem. 

. § 22- A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. 

§ $O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 52 O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

(A Comissao de Educação.) 

. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N!! 170, DE 1995 

~ 158/95, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a pennis
são outorgada à FM Cidade Ilhéus Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade 
de Ilhéus, Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 757, de 4 de outubro de 1994, que reno
va, ix>r 10 (dez) anos, a partir de 2 de setembro de 
1991, a permissão outorgada à FM Cidade Ilhéus. 
Lida. para exPlorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Ilhéus, Estado da Bahia. 

Art 22- Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM W'- 875, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado 

com o § 1• do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria nº 757, de 4 de outubro de 1994, que reno
va a permissão outorgada à FM Cidade Ilhéus Lida., 
para exPlorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Ilhéus, Estado da Bahia 

Brasma. 21 de outtbro de 1994. -Itamar Franco. 
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EXPOSIÇi\0 DE MOTIVOS N~ 151/MC, DE 17 DE ..................................... _ •• - ..................... . 
OUTUBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Submeto a apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa POltaria n" 757, de 4 de outubro de 1994, 
pela qual renovei a permissão outorgada à FM Cida
de Ilhéus Uda., para explorar serviço de raciodifusão 
sonora em freqOência modulada, na cidade de 
Ilhéus, Estado da Bahia 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerand<Hl ins
truído de acordo com a legislação aplicável, o que 
me levou a deferir o requerimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § ~ do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeilos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicilo seja encaminha
do o referido ato, acompanhado do Processo Adminis
trativo n"-291 07.000358191-09 que lhe deu origem. 

Respeitosamente. - Djalma Bastos de Mo
rais, MinisfrO de Estado das Comunicações. 

PORTARIA 757 DE 4 DE OUTUBRO DE 1994 

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições conforme o disposto no art. 
6º-, inciso 11, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
n" 29107.000358191-09, resolve: 

I - Renovar de acordo com o art. 33, § ~. da 
Lei no. 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez 
anos, a partir de 2 de setembro de 1991, a permis
são outorgada à FM Cidade Ilhéus Ltda, pela Porta
ria n" 163, de 31 de agos1o de 1981 , para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Ilhéus, EStado da Bahia; 

11 - A execução do serviço, cuja outorga é re
novada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 
e seus regulamentos; 

III - Este ato somente produzirá eefitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § ~ do art. 223 da Conslitição; 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação; 

Djalma Bastos de Morais. 

LEG/SLAÇÀO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

T[TULOIV 
Da Organização dos Poderes 

CAP[TULOI 
Do Poder Legislativo 

................. _ .............. sE'Ç.ii.õ'ii.:.. ... o .. ; .......... - ........ .. 

Das Abibuiç~ do Congresso Nacional 

........ Ãrt:''49:'l';i~"~;;;p'atê~~~~··;;;i~~~-;;~·c;;;_ 
grasso Nacional: · 

I - resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou ates internacionais que acarretem encargos ou 
compronissos gravosos ao patrimõnio nacional; 

11 - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra a celebrar a paz a permitir que )Orças 
estrangeiras transitem pelo terrilório . nacional ati 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados o$ 
casos previstós em lei complementer; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da RepCblica a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal autorizar o estado de sítio, ou suspender 
qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar os atas normatiilos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos li
mites de delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 
VIl;;- fix~ idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subseqüente, observado o que dispõem os 
arts. 150, 11, 153, III e 153, § 22,1; 

VIII - fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o 
que dispõem osarts. 150,11,153, III, e 153, § 22, I; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 
sobre a execução dos planos de governo; 

. X - fiscalizar é controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atas do Poâer Executi
vo, incluídos os da administração indireta; 

· XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição normativa dos 
oufrOs Poderes; 

· XII - apreciar os a10s de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União; 
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X IV aprovar iniciativas do Poder Executivo Ali. 1 "- F.c.a aprovado o aro a que se rerere o 
referentes a ativ!dades nucleares; Decrelo siri>, de 26.dejulho de 1994, que renova por 

XV- autonzar referendo e convocar plebiscito; 15 (quinze) anos, a partir de 5 de outubro de 1992 a 
XVI - auto~zar em terras indígenas: a. explora- concessão outorgada à TV Globo de Recife pa:rn_ 

ção e. o aproveitam~nlo de r~cu~o~ h1dncos e à explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
pesqwsa e. lavra de nquez::s m1nera1s; diodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade 

XVII - aprovar P!e~lamente, a alenaçã? ou de Recife, Estado de Pernambuco. 
co~cessão ~e terras publicas com área supenor a Art 22. Este decrelo legislativo entra em vigor 
do1s mü e qumhenlos hectares. na data de sua publicação. 

TÍTULO VIII MENSAGEM f\1!! 590 DE 1994 
Da Ordem Social ' 

CAPfTULOI 
Disposição Geral 

CAPfTULOV 
Da Comunicação Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autoriJação para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens observado o princípio da complementandade 
dos sistemas privado, público e estatal. · 

§ 1º- O Congresso Nacional apreciará o alo no 
prazo do art 64, §§ 2" e <IS', a contar do recebimenlo 
da mensagem. -

§ 2º- A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de no mínimo dois 
quinlos do Congresso Nacional em votação nominal. 

§ 3" O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional.na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4S' O cancelamento da concessão ou permis
são antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5" O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 171, DE 1995 

(W-157/95, na Cãmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à TV Globo de Recife Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 1 "- do artigo 223, da Constituição Federal, 
_submelo à apreciação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 26 de julho de 1994, que "Reno
va a concessão outorgada à TV Globo de Recife 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens (tE!Ievlsão), na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco". 

Brasília, 29 de julho de 1994. -Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS f\1!! 44/94-MC, DE 20 DE 
JULHO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. 

_ Excelentissimo Senhor Presidente da República, 
. Subrnelo à apreciação de Vossa Excelência, o 

inCluso Processo Administrativo ri'- 29103.000247/92-
88, em que a TV Globo de Recife Ltda., concessioná
ria do serviço de radiodifusão de sons e imagens, na 
cidade do Recife, Estado de Pernambuco, solicita 
renovação do prazo de vigência de sua concessão 
por mais 15 (quinze) anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruído de acordo com a legislação em vigor · 
e a estação está funcionando dentro das caracterís
ticas lécnicas a ela atribui das por este Ministério. 

- 3. Nos termos do § 3" do art 223 da Constitui
ção, alo de renovação somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, a 
quem deverá ser remetido o processo administrativo 
pertinente, que esta acompanha. 

Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais, 
Ministro de Estado das Comunicações. 

DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1994 

Renova a concessão outorgada à TV 
Globo de Recife Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens 
{televisão), na cidade do Recife, Estado 
de Pernambuco. 
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O Presidente da República, no uso das atribui- nele pennaneçarn temporariamente, ressalvados os 
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da casos previstos emleítor .. plemer.tar; 
Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do De- III - autorizar o Presidente e o Vice·Presidente 
creto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em da República a se ausentarem do País, quando a 
vista o que consta do Processo ri> 29103.000247192- ausência exceder a quinze dias; 
88, decreta: · IV - aprovar o estado de defesa e a interven-

Art 1 Q Ficá renovada, de acordo com o art 33, ção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspen-
§ 32, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por der qualquer uma dessas medidas; 
quinze anos, a partir de 5 de outubro de 1992, a V - sustar os atos normativos do Poder Execu-
concessão deferida à Rádio Paulista Ltda, posterior- tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos li-
mente renovada e transferida para a TV Globo de miles de delegação legislativa; 
Recife Lida., pelo Decreto n281.215, de 12 de janei- Vl-mudartemporariamentesuasede; 
ro de 1978, sendo que o prazo residual de outorga VIl - fixar idêntica remuneração para os Depu-
foi mantido pelo Decreto de 1 O de maio de 1991 , lados Federais e os Senadores em cada legislatura, 
para executar, sem direito de exclusividade, serviço para a subseqUente, observado o que dispõe os 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na ci- arts. 150, 11, 153, III e 153, § 2", I; 
dade do Recife, Estado de Pernambuco. VIII - fixar para cada exercício financeiro a re-

Parágrafo único. A execução do serviço de ra- muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre- República e dos Ministros de Estado, observado o 
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni- que dispõem os arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 2", I; 
cações, leis subseqUentes e seus regulamentos. IX - jurgar anualmente as contas prestadas 

Art 2" Este ato somente produzirá efeitos le- pelo Presidente da República e apreciar os relaló-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos rios sobre a execução dos planos de governo; · 
termos do§ 32 do art 223 da Constituição. X - fiscalizar e controlar, diretamente ou por 

Art 32 Este Decreto entrará em vigor na data qualquer de suas Casas os atos do Poder Executivo, 
de sua publicação. incluídos os da administração indireta; 

Brasília, 26 de julho de 1994; 1732 da lnde- XI -zelar pela preservação de sua competên-
pendênciae106"daRepública-ltamarFranco cia legislativa em face da atribuição nonnativa·dos 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO IV 
Da Organizaçao dos Poderes 

CAPITULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art 49. É: da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: ~ 

I - resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atas internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 

11 -autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra e celebrar a paz, permitir que as forças 

. estrangeiras transitem pelo território nacional ou 

outros Poderes; 
XII - apreciar os atos de concessão e renova

ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
XIII -escolher dois terços dos membros do Tri

bunal de Constas da União; 
XIV - aprovar iniciativa do Poder Executivo re: 

ferentes a atividades nucleares; 
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a · 
dois mil e quinhentos hectares. 

TITULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPITULO I 
Disposiçao Geral 

CAPITULO V 
Da Comunicaçao Social 
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Art 223: Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementariedade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1 ~ p Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 22 e 4º-, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 22. A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de no mínimo dois 
quintos do Congresso Nacional em votação nominal. 

§ 3" O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4º- O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo depende de decisão 
judicial. 

§ 50- O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emiSsoras de rádio e de qi.Íll
ze para as emissoras de rádio, e de quinze para as 
de televisão. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 172, DE 1995 

(N" 151/95, na Cãmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são da Rádio Difusora de Ponta Grossa 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de 
Ponta Grossa, Estado do Paràiíá. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/~. de 14 de dezembro de 1994, quere
nova, por 1 o (dez) anos, a partir de 12 de novem
bro de 1993, a concessão da Rádio Difusora da 
Ponta Grossa Ltda para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Ponta Grossa, Estado do 
Paraná 

Art 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº 1218, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do ar!. 49, inciso XII, combinado 

com o § 1 ~ do art. 223 da Constituição Federal, 
submeto à apreciação de Vossas Excelências, 

, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons-

!ante do Decreto de 14 de dezembro de 1994, que 
•renova a concessão da Rádio Difusora de Ponta 
Grossa Lida. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Ponta Grossa, 
Estado do Paraná". 

Brasflia, 27 de dezembro de 1994. - Itamar 
Franco. 

- SubmelD à apreciação de Vossa Excelência o in
cluso Processo Administrativo 11> 29740.000631/93, 
em que a Rádio Difusora de Ponta Grossa Uda., con
cessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda 
rnécf.a, na cidade da Ponta Grossa, Estado do Paraná, 
solicita renovação do prazo de vigência de sua con
cessão por mais dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruído de acordo com a legislação em vigor 
e a estação está funcionando dentro das caracterís
ticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § 3" do art 223 da Consti!Li
ção, o ato da renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, a 
.quem deverá ser remetido o processo administrativo 
pertinente, que esta acompanha 

Respeitosamente - DJalma Bastoo de Morais, 
Ministro de Estado das Comunicações. 

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994 

Renova a concessão da Rádio Difu
sora de Ponta Grossa Ltda~ para explorar 
serviços de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Ponta Grossa, Esta
do do Paraná. 

O Presidente da Cãmara dos Deputados, oo 
exercício do cargo de Presidente da República, no 
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, in
ciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art 
6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
n"-29740.000631193, decreta: 

Art 12 Fica renovado, da acordo com o art 33, § 
32, da Lei n"-4.117, da27 de agosto de 1962, por mais 
dez anos, a partir de 1Q de novembro de 1993, a con
cessão da Rád"IO Difusora de Ponla Grossa Lida., re
novada pelo Decrelo ri'- 88.fil7, de 2 ~ de 1983, 
sendo mantido o prazo residual da oúorga pelo Decreto 
de 1 o de maio de 1991, para exect.tar, sem direito de 
exclusividade, serviço da ~ sonora em onda 
média, na cidade de Porta Grossa, EstOOo do Paraná 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga renovada por este Decreto, 
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subsequentes e seus regulamentos. 
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Art 22 Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 32 do art 223 da Constituição. 

Arl 32 Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

BrasPia, 14 de dezembro de 1994; 173° da ln
dependência e 1 aso da República. - Inocêncio Oli-
veira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

T[TULOIV 
Da Organização dos Poderes 

........................................... ~ ....................................... . 
CAPfTULOI 

Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

.................................................................................... 
Arl 49. É da competência exclusiva do Con

gresso Nacional: 

XII - apreciar os aiOs de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

TfTULOVIII 
Da Ordem Social 

CAPfTULOV 
Da Comunicação Social. 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à SocieJade Rádio ltapora 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de 
ltapora, Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ Fica aprovado o ato a que. se refere o 

Decreto s/nº-, de 22 de agosto de 1994, que renova 
por 1 O (dez) anos, a partir de 22 de dezembro de 
1991, a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
ltaporã Ltda, para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de ltaporã, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Arl 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação • 

MENSAGEM W. 702, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado 

com o§ 12 da'arl 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 22 de agosto de 1994, que "renova a 

.. concessão outorgada à Sociedade Rádio ltaporã 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de l!aPorã, Estado de 
Mato Grosso do Sur. · 

Brasília, 31 de agosto de 1994. -Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N~ 82/MC, DE 15 DE 
AGOSTO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE E.STA_DO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
. - -St.ilmeto à apredaçã:l de Voosa Excelência o in

ciLSO Processo Administralivo nº- 29112.000223191-20, 
em que a Sociedade Ràdio ltaporã Ltda., concessio-

·······························-······································-······-··· nária do serviço de radiodifusão sonora em onda 
Arl 223. Compete ao Poder Executivo outorgar média na cidade de ltaporã, Estado do Mato Grosso 

e renovar concessão, permissão e autorização para do Sul, solicila renovação do prazo de vigência de 
o serviço de radiodnusão sonora e de sons e ima- sua concessão por mais dez anos. 
gens, observando o princípio da complementaridade 2. O pedido de renovação encontra-se devida-
dos sistemas privado, público e estatal. ___ mente instruído de acordo com a legislação em vi-

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no gor, a estação está funcionando dentro das caracte-
prazo do art 64, §§ 22 e 49-,.a contar do recebimento rísticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 
da mensagem. . 3. Nos termos do § 32 do art 223 da Constitui-

ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, a 

(A Comissão de Educaçtlo.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 173, DE 1995 

tN"- 140195, na Câmara dos Deputados) 

quem deverá ser remetido o processo administrativo 
pertinente, que esta acompanha. 

Respeitosamente, - D)alma Bastos de Mo
. rais, Ministro de Estado da!; Comunicações. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
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CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TfTULOIV 
-Da Organização dos Poderes 

CAPITULO I 
Do Poder Legislativo 

·································sffisiiõ.ii············-··-·····--······ 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

········;;:rt_••49'."'~-;;~-;;;;;;;~iê~ci~-;~l~i~;··d~-c;;~~ 
gresso Nacional. 

I - resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou aios internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrirronio nacional; 

11 -autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo terrilório nacional ou· 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País quando a au
sência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspen
der qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar os atas normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos O
mites de delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 
VIl - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subsequente, observado o que dispõem os 
arts. 150, 11, 153, III e 153, § 2"-, I; 

VIII - fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente e 
dos Ministros de Estado, observado o que dispõem 
os arts. 150, 11, 153, III e 153, § 2"-, I. 

IX - julgar ·anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os relalórios 
sobre a execusão dos planos de governo. 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atas do Poder Exeeúti
vo, incluídos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição norrnaliva dos 
outros Poderes; 

XII - apreciar os atas de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri-
bunal de Contas da União; _ 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares. 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito. 
XVI - autorizar, em terras indígenas a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a 
pesquisa e lavra de riquezas minerais 

XVII - aprovar previamente a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares. 

TITULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPITULO! 
Disposição Geral 

CAPITULO V 
Da Comunicação Social 

ooouoooonuooooono-oooooo••••o•••••••-•••~•••••••••••-n--••-••••-~• 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o principio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1 Q O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 2Q e 4", a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2Q A não-renovação de concessão ou permis
soo dependerá de aprovaçOO de no mínimo dois quin
tos do Congresso Nacional, em votaçOO nominal. 

§ 3" O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberaçOO do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4ft O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ SQ O prazo de concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 1994. 

Renova a concessao outorgada à 
Sociedade Rádio ltaporã Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de ltaporã, Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da 
ConstituiçOO, e nos termos do art 6", inciso I, do De
creio oQ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em -
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·vista o que consta do Processo ri' 29112.000223191- "Renova a concessão outorgada à Rádio Guarathan 
20 decreta: . S/A, para explorar serviço de radiodifusão sonora 

Art 1~ Fica renovada, de acordo com o art 33, em onda média, na cidade de Santa Maria, Estado 
§ 32, da Lei ri' 4.117, de 27 de agosiO de 1962, por do Rio Grande do Sul". 
mais dez anos, a partir de 22 de dezembro de 1991, - Brasma, 22 de novembro de 1994. - Itamar 
a concessão deferida à Sociedade Rádio llaporã Franco. 
Ltda, pelo DecreiD ri' 86.561 , de 9 de novembro de 
1981, sendo mantido o prazo residual da outorga 
pelo DecreiO de 1 o de maio de 1991 , para executar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de ltaporã, Esta
do de MaiO Grosso do Sul. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja ouiDrga é renovada por este Decre
to, reger-se-é pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqOentes e seus regulamentos. 

Art ~Este aiO somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
tennos do § 32 do art 223 da Constituição. 

Art 32 Este DecreiO entrará em vigor nà data 
de sua publicação. 

Brasília, 22 de agosiO de 1994; 1732 da Inde
pendência e 1 06º- da República -Itamar Franco. 

(A Comissão de Educação •. ) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N._174, DE 1995 

(n" 149/95, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Guaralhan S/A 
para explorar o serviço de radioditusao 
sonora em onda média na cidade de San
ta Maria, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Rca aprovado o ato a qUe se refere o 

DecreiO siri', de 11 de novembro de 1994, que reno
va, por 1 o (dez) anos, a partir de 1~ de novembro de 
1993, a concessão ouiDrgada à Rádio Guarathan 
S/ A para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Santa Maria, Estado do Rio Grande do SuL 

Art ~ Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N21.044, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o aiO cons
tante do DecreiO de 11 de novembro de 1994, que 

E.M. N2174/MC 

Brasilia, 7 de novembro de 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepCblica, 
SlbmeiO á aprec[ação de Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo ri' 50790.000879/93, 
em que a Rádio Guarathan S/A, concessionária do 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do 
Sul, solicita renovação do prazo de vigência de sua 
concessão por mais dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devi
damente instruído de acordo com a legislação em 
vigor e a emissora está funcionando dentro das 
características técnicas a ela atribuídas por este 
Ministério. 

3. Nos tennos do § 32 do art 223 da Constitui
ção, o aiO de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde deverá ser remetido o processo adminis
trativo pertinente, que esta acompanha 

Respeitosamente, 
Djalma Bastos de Morais, Ministro de Estado 

das Comunicações. 

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1994. 

Renova a concessao outorgada à 
Rádio Guarathan SI A, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Santa Maria, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da 
Constituição, e nos tennos do ar!. 62, inciso I, do De
creiO ri' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em 
vista o que consta do Processo ri' 50790.000879/93, 
decreta: 

Art 12 fica renovada, de acordo com o art 33, § 
32, da Lei ri' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
mais dez anos, a partir de 1~ de novembro de 1993, 
a concessão deferida à Rádio Guarathan S/A pelo 
DecreiD n" 46.684, de 18 de agosiD de 1959, -sendo 
mantido o prazo residual da outorga pelo decreto de 
10 de maio de 1991, para executar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
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anda média, na cidade de Santa Maria, Estada da PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Ria Grande do Sul. N" 175, DE 1995 

Parágrafo único. A execução do serviço de (W 113/95; na camara dos Deputados) 
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este De- Aprova o ato que renova a conces-
creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele- sao outorgada à Rádio Cultura dos lnha-
comunicações, leis subseqüentes e seus regula- muns Ltda. para explorar serviço de ra-
mentos. dioditusao sonora em onda média na ci-

Art 2" Este ato somente produzirá efeitos le- dade de Tauá, Estado do Ceará. 
gais após deliberação do Congresso Nacional nos 
termos do § 3" do art 223 da Constituição. 

Art 3" Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 11 de novembro de 1994; 173" da ln
dependência e 1 06º- da República.- Itamar Franco. 

LEG/SU.ÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO IV 
Da Organizaçao dos Poderes 

CAPITULO I 
Do Poder LegislatiVo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

•••••••••••••••-••••..-••••-·-•••••••noo•-••••--••n-•••-•-•••-•-••• 

Art 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

XII - apreciar os atas de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão. 

TITULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPITULO V 
Da Comunicaçao Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar a concessllo, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão sonora de sons e 

. imagens, observada o princípio da complementari
dade dos sistemas privado, público e estatal 

§ 12 o Congresso Nacional apreciará a ato no 
prazo do art 64, §§-2~ e~. a contar do recebimento 
da mensagem 

(A Comissão de Educação.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 o. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/no., de 29 de julho de 1992, que renova, 
por 1 O (dez) anos, a partir de 5 de outubro de 1989, 
a concessão outorgada à Rádio Cultura dos lnha
muns L1da. para explorar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão. sonora em onda média 
na cidade de Tauá, Estado do Ceará 

Art 20. Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2380, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XI~ combinado 

com o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação do Congresso Nacional, 
acotTipanhado de EXpoSição de Motivos da Senhor 
Ministro de Estado dos Transportes e das Comuni

_çações, o ato constante do Decreto que. "Renova a 
concessao outorgada à Rádio Cultura dos lnhamuns 
L1da, para explorar serviço de radiodifusllo sonora em 
onda média, na cidade de T auá. Estado do Ceará". 

-Brasília, 29 de julho de 1992.- Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 111/92, DE 9 DE JU-. 
LHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS Co
MUNICAÇÕES. 

Excelentissimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o incluso do decreto de 
renovação do prazo de vigência da concessão outor
gada à Rádio Cultura dos lnhamuns L1da., para ex
plorar serviço de radiodifusão sanara em onda mé
dia, na cidade de Tauá, Estada da Ceará 

2. O pedida de renovação encontra-se devida
mente instruído de acorda com a legislação em vigor 
e a estação está funcionando dentro das caracterís
ticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos da § 3" da art 223 da CanstiiLi
. ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 

legais após deliberação da Congresso Nacional, a 
· quem deverá ser remetido o prace,""SO administrativa 

pertinente, que a esta acompanha. 
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4. Estas, Senhor Presidente, as minhas consi
derações a respeito do mencionado projeto de de
creto, que submeto à elevada consideração de Yos
sa Excelência 

Respeitosamente, Affonso Alves de camargo 
Netto, Mini~tro de Estado dos Transportes e das Co
municações. 

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1992 

Renova a conc:essao outorgada à 
Rádio Cultura dos lnhamuns Ltda., para 
exploi'ar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Tauã, Esta
do do Ceará. 

O Presidente da República, no uso das abibui
ções que lhe conferem os arls. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, de acordo com o arL 33, § 
32, da Lei rt> 4.117, de 27 de agosto de 1962, e ten
do em vista o que consta do Processo n'> 
29.108.000185/89, decreta: 

Art 12 Fica renovada, por dez anos, a partir de 
5 de outubro de 1989, a concessão outorgada à Rá
dio Cultura dos lnhamuns Lida, cujo prazo residual 
da outorga foi mantido pelo Decreto de 1 o de maio 
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora. em onda média, na 
cidade de Tauã, Estado do Ceará. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
õlodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqOentes e seus regulamentos. 

Art 22 Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 32 do arL 223 da Constituição. 

Art 32 Este DecreiD entra em vigor na data de 
sua pt.blicação. 

Brasma. 29 de julho de 1992; 1112 da Inde
pendência e 1 042 da República - F. Collor. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO IV 
Da Organizaçao dos Poderes 

CAPITULO! 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

........ Ãrt:"49:··~-d~-~~tê~;;;·~~~j;;;;~;·d~·ec;;;:. 
grasso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre trat00os, acor
dos ou atos internackinais que acarretem encargos ou 
COI1'1JI'Omissos gravosos ao pabimõnio nacional; 

11 - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paZ, a permi!ir que forças 
estrangeiras transitem pelo terrilório nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da Rep(blica a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender . 
qualquer urna dessas medidas; 

V- sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentador ou dos 
limites de delegação legislaliva; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 
VIl - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subseqUente, observado o que dispõem os 
arls. 150, 11, 153, III, e 153, § 2", I; 

VIII - fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o 
que dispõem os arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 22, I; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da Rep(blica e apreciar os relatórios 
sobre a execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executi-. 
vo, incluídos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa, em~ face da abibuição normativa dos 
outros Poderes; 

XII - apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União; 

X IV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a alividades nucleares; 

XV- autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI- autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois rrnl e quinhenlos hectares. 
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TfTULOYIII 
Da Ordem Social 

CAPITULO I 
Disposiçao Geral 

o oooooOOoo~ooo.,...ooL.oooOooooooooOooo-•••••o..-ooooooooooooooooooo ... nooooooooooo 

CAPITULO V 
Da Comunicaçao Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 12. O Congresso Nacional apreciarâ o ato no 
prazo do art 64, §§ 2" e 45', a contar do recebimen10 
da mensagem. 

§ 2" A não-renovação da concessão ou penni&
são dependerã de aprovação de, no mnimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 32. O ato de outorga ou renovação somente 
produzirâ efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parãgralos anteriores. 

§ 45' O cancelamento de concessão ou permi&
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5" O prazo da concessão ou permissão serâ 
de dez anos para as emissoras de râdio e quinze 
anos para as de televisão. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 176, DE 1995 

(N" 117195, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são deferida à Rádio Educadora de Gua)a
rá-Mirim Ltda, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cida
de de Gua)ará-Mirim, Estado de RondOnla 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12. FJCa aprovado o ato a que se refere o De

creto siri<, de 4 de novembro de 1994, que renova, por 
10 (dez) anos, a partir de 19 de janeiro de 1990, a con
cessão deferida à Rádio Edu:adora de Guajará-Mirim 
Ltda., para explorar, sem diretto de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 981, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 49, inciso X 11, combinado 

com o § 12. do art. 223, da Constituição Federal, sub
me10 à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das COmunicações, o a1D constante do 
Decre10 de 4 de novembro de 1994, que "Renova a 
concessão deferida à Râdio Educadora de Guajarã
Mirim Ltda, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Guajarâ-Mirim, 
Estado de Rondônia'. 

Brasflia, 9 de novembro de 1994. - Itamar 
Franco. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 161/MC, DE 21 DE 

OUTUBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 
EXcelentíssimo Senhor Presidenta da Replí>lica, 
Subme10 à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso proje10 de decreto de renovação do prazo de 
vigência da conéessão outorgada à Râdio Educado
ra de Guajará-Mirim Ltda, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média,' na cidade Gua
jará-Mirim, Estado de Rondônia 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruido de acordo com a legislação em vi
gor, e a estação estâ funcionando dentro das caracte
rísticas técnicas a ela atriluídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § 32. do art 223 da Constitui
ção, o aro de renovaçã:l somente produzirá efeitos le
gais após delibera;:ão do Congresso Nacional, para 
onde solicifo seja encaminhado o Processo Adminis
trativo rt< 29120.000289/88, que esta acompanha 

Respeitosamente, D)alma Bastos de Morais, · 
Ministro de Es)ado das Comunicações. 

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1994 

Renova a concessão deferida à Rá
dio Educadora de Gua)ará-Mirim Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Gua]a
rá-Mirim, Estado de RondOnia. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 
da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do De
creto rt< 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em 
vista o que consta do Processo rt< 29120.000289/88-15, 
decreta: 

Art. 12. Fica renovada, de acordo com o art 33, 
§ 32., da Lei n'!4.117, de 27 de agos10 de 1962, por 
mais dez anos, a partir de 19 de janeiro de 1990, a 
concessão deferida à Râdio Educadora de Guajarâ- . 
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Mirim Uda. pelo Decreto ~ 65.519, de 21 de oulubro 
de 1969, sendo mantido o prazo residual da outorga 
pelo· Decreto de 1 o de maio de 1991, para executar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Guajará-Mirim, 
Estado de Rondônia 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Arl 22. Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3" do art. 223 da Constituição. 

Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 4 de novembro de 1994; 173" da Inde
pendência e 1 OS" da República. - Itamar Franco -
Djalma Bastos de Morais. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organizaçao dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

oooooooo•••-•-•-oooooooooooooooo.-o-ooooo••-n••--••-•oooooooo•••---••o 

Art. 49. É da competência exclus_iva do Con
gresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou aioS intemooionais que ooarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao pa!rimônio nacional; 

11 - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz e permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País quando a au
sência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal autorizar o estado de sítio ou suspender 
qualquer uma dessas medidas. 

V - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos li

. mites de delegação legislativa; 

VI- mudar· temporariamente sua sede; 
VIl - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subseqüente observado o que dispõem os 
arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 2.1; 

VIII - fixar para cada exercfcio financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o 
que dispõem os arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 2.1; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 
sobre a execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executi
vo, incluídos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição normativa dos 
outros Poderes; 

XII - apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

· XIII - esrolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares; 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras indígenas·, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente, a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mR e quinhentos hectares. 

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO! 
Disposiçao Geral 

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementariedade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1Q O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2Q e 4!!, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2º- A não renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de no mínimo dois qtin
tos do Congresso Nacional, em votação nominal. 
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§ 32 O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4" O cancelamento da concessão ou permis
são antes de vencido o prazo depende de decisão 
judicial. 

§ 5" O prazo de concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TlVO 
III" 177, DE 1995 

(N" 116195, na camara dos Dep!Jtados) 

Aprova o aiD que renova a conces
são outorgada à Fundação Cultural Nos
sa Senhora da Guia para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Patos, Estado da Paralba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto siri!, de 15 de setembro de 1994, que reno
va, por 10 (dez) anos, a partir de 12de novembro de 
1993, a concessão outorgada à Fundação Cultural 
Nossa Senhora da Guia para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Patos, Estado da Parruba. 

Art 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2 762, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado 

com o § 1" do art. 223, da Constituição Federal, st.b
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 15 de setembro de 1994, que renova a 
concessão outorgada à Fundação Cultural Nossa 
Senhora da Guia, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Patos, Es
tado da Paraíba. 

Brasília, 20 de setembro de 1994. - Itamar 
Franco. 

E.M. n" 1 04/MC 

___ Brasma, 6cje_setell1brode_1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Replblica, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo ri! 50730.000330/93, 

em que a Fundação Culttral Nossa Senhora da 
Guia, concessionãria do serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Patos, Estado da 
Paraíba, solicita renovação do prazo de vigência de 
sua concessão por mais dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruido de acordo com a legislação em Vi
gor, e a estação está funcionando dentro das Caracte
rísticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3..Nos termos do § 32 do art 223 da Constitui
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, a 
quem deverá ser remetido o processo administrativo 
pertinente, que esta acompanha. . 

Respeitosamente. - D)alma Bastos de Mo
rais, Ministro de Estado das Comunicações. 

DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 1994 

Renova a concessão outorgada à 
Fund;jçao Cultural Nossa Senhora da 
Guia para expiOf<IJ" serviço de radiodifU
são sonora em onda média, na cidade de 
Patos, Estado da Paralba. 

O Presidente da Replblica, no uoo das atribuçõ
es que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 a Cons
tituição, e nos termos do art 6'-, inciso I, do Decreto ri! 
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o 
que consta do Processo ri! 50730.000330193, decreta: 

Art 1" Fica renovada, de acordo com o art 33, 
§ 32, da lei n2 4. 117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 12 de novembro de 1993, a 
conceissão deferida à Fundação Cultural Nossa Se
nhora da Guia, cuja outorga primitiva -foi concedida à' 
Rádio Espinhares de Patos Umilad~i~, pelo Decreto 
n2 29.203, de 25 de janeiro de 1951 , '.~ posteriormen
te renovada e transferida para a Fw1dação Cultural 
Nossa Senhora da Guia, pelo Decreb n" 84.641 , de 
22 de ábril de 1980, novamente renovada pelo De
crelo n2 89.534, de 9 de abril de 1984, sendo manti
do o prazo residual da otl!orga pelo Decreto de 1 o 
de maio de 1991, para executar, ser~ direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sj>nora em onda 
média, na cidade de Patos, Estado d~, Paraíba. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos !e-
...... : ... ....... ,~;,. ... ..4 .... 1:h,..~....;o;;,.. ~ .... f""n.nnr~,.. f\I!:J,..if"'nal nn~ 
~cu~ <::!f.AJ;:, U~:<~ll,J"I;;;aayg.v uv '-''"''~'~'-! ''"'""""''"''' , ,,...,...,. 
termos do § 32 do art 223 da Constiltlição. 

Art. 32 Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
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Brasília, 15 de setembro de 1994; 173"- da ln- XI- zelar pela preservação i:le sua competên-
dependência e 1060 da República - Itamar Franco. cia legislativa em face da atribuição normativa dos 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPITULO I 
Do Poder Legislativo 

·······················-····-··Si:Çi>:õ"il·-····--·--·····-·-· 
Das Atribuiçoes do Congresso Nacional 

········Ãrt:.49:·-~·-;;;·;;;;~;!ê~ci~--d~c;;;;9~~s~~-"N~: 
cional 

1 - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou alos internacionais que acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao palrimõnio nacional. 

11 - autorizar o Presidente da Repúbica a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente ressalvados os 
casos previstos em lei complementar. 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias. 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal autorizar o estado de sítio ou suspender 
qualquer uma dessas medidas. 

V - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos li
mites de delegação legislativa 

VI - mudar temporariamente sua sede. 
VIl - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subsequente, observado o que dispõem os 
arts. 150.11.153,111 e 153 § 2.1. 

VIII - fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice Presidente da 
República e dos Ministros de Estado observado o 
que dispõem os arts. 150 11, 153, III, e 153, § 2.1. 

IX ~julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 
sobre a execução dos planos de governo. 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os alos do Poder Executi

, vo, incluídos os da administração indireta 

outros Poderes; 
XII- apreciar os alos de concessão e renova

ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
XIII - escolher dois terços dos membros do Tri

bunal de Contas da União; 
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 

referentes a atividades nucleares; 
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito 
XVI- autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento . de recursos hídricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente, a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares. 

TITULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPITULO I 
Disposição Geral 

CAPITULO V 
Da Comunicação Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1" O Congresso Nacional apreciará o alo no 
prazo do art 64, §§ 2" e 4", a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2" A não renovação da conceSsão ou permis
são dependerá de aprovação de no mínimo dois quin
tos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3"- O alo de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4" O cancelamento da conceSsão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5" O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
~ 178, DE 1995 

(N2 150/95, na camara dos Deputados) 
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Aprova o ato que renova a pennis
sao_ outorgada à Rádio Cidade das 
Águas Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusao sonora em freqüência modu
lada na cidade de Amparo, Estado de 
sao Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 Q Rca aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n2 825, de 7 de novembro de 1994, que re
nova, por 1 O (dez) anos, a partir de 28 de janeiro de 
1990, a permissão outorgada à Rádio Cidade das 
Águas Ltda. para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Amparo, Estado de São 
Paulo. 

Art 2Q Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM NQ 1.049, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 49, inciso XII, cçm))inado 

com o § 1 Q do art 223 da Constituição Féderal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria n2 825, de 7 de novembro de 1994, que reno
va a permissão outorgada à Rádio Cidade das Águas 
Uda. para explorar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Amparo, Estado de São Paulo. 

Brasília, 22 de novembro de 1994. - Itamar 
Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 190/MC, DE 16 DE 
NOVEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINI$
TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria n2 825, _de 7 de novembro de 1994, 
pela qual renovei a permissão outorgada à Râdio Ci
dade das Águas Ltda, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Amparo, Estado de São Paulo. 

1. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devi
damente instruído de acordo com a legislação apli
cável, o que me levou a deferir o requerimento de 
renovação. 

2. Esclareço que, nos termos do § 2º do art 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após dei iberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-

do o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo n2 291 00.002546189, que lhe deu origem. 

Respeitosamente, - Djalma Bastos de Mo
rais, Ministro de Estado das Comunicações. 

PORTARIA Nº825, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1994 

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art 
6º, inciso 11, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
n2 291 00.002546/89, resolve: 

I. Renovar, de acordo com o art 33, § 3"-, da 
Lei nº 4.117, de 17 de agosto de 1962, por mais dez 
anos, a partir de 28 de janeiro de 1990, a permissão 
outorgada à Rádio Cidade das Águas Ltda., pela 
Portaria n2 1 o, de 21 de janeiro de 1980, para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqOência modulada, na cidade de 
Amparo, Estado de São Paulo. 

11. A execução do serviço, cuja outorga é reno
vada por esta .Portaria, reger-se-á pelo Código Brasi
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e 
seus regulamentos. 

III. Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos lar
mos do § 3"- do art 223 da Constituição. 

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
-publicação.- Djalma Bastos de Morais. 

I,.EGISLAÇÃO CITADA 

ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE 
COMISSÕES PERMANENTES 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TfTULOIV 
Da Organizaçao dos Poderes 

CAPITULO! 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

········;;t••49:'l'd;-;;;;;;p~iê~ci~";;;i;;;;;-d~--ék,·~~ 
gresso Nacional: 

_XII - apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão, 

............... ~-··-·-···-·-······--·~·-·····-· .... ········-~-....... ..:-..--
T[TULOVIII 

Da Ordem Social 
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·················-·······-···--·-·-·-·······-····-·-···-····-······· _ Brasma. 9 de março de 1990.- José Samey. 
CAPfTULO V EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NQ 84, DE 5 DE MAR-

Da Comunicação Social ÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE Es
TADO DAS COMUNICAÇÕES. 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, pennissão e autorização para 
o serviço de radiodHusão sonora e de sons e ima
gens, observado o principio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estadual. 

§ 1 Q O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 2" e 4Q, a contar do recebimento 
da mensagem. 

(A Comissi!lo de Educaçi!lo.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
f'lQ 179, DE 1995 

(N" 332/95, na Câmara dos Deputados) 

Aprovo o ato que outorga pennissao 
à Rádio Educadora de Chapada Diamanti
na Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Seabra, Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 Q Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria ~ 54, de 2 de março de 1990, que outorga 
pennissão à Rádio Educadora de Chapada Diaman
tina Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Seabra, Estado da Bahia. 

Arl 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM ~ 186, DE 1990 

EXcelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos tennos do art 49, inciso XII, combinado 
com§ 1Q do art 223, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à apreciação do Congresso 
Nacional, acompanhado de ExPOsição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o 
ato constante da Portaria n" 54, de 2 de março de 
1990, publicado no Diário Oficial da União do dia 5 
de março de 1990, que "outõrga permissão à Rádio 
Educadora de Chapada Diamantina Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 1 O (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Seabra, Estado 
da Bahia". 

Excelentíssimo Senhor Presidente da· Repct>lica: 
De confonnidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, deter
minei a publicação do Edital n" 1 00/89, com vistas à 
implantação de uma estação de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Seabra, Es
tado da Bahia. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu ape
nas a Rádio Educadora de Chapada Diamantina · 
Ltda. 

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos 
competentes deste Ministério, as conclusões foram 
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídi
co, a entidade proponente satisfez às exigências do 
Edital e aos requisitos da legislação específica de 
radiodHusão. • · 

4. Nessas condições, à vista da enüdade que 
se habilitou (quadro anexo) à execução do serviço 
objeto do edital, tenho a honra de encaminhar o 
assunto à elevada consideração de Vossa Exce
lência, encarecendo se digne de envi!lr ao Con
gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O 
ato de outorga somente virá a produzir seus efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, na forma do parágrafo terceiro, do art 223, da 
Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do 
mais profundo respeito. - Antonio canos Magalhães. 

PORTARIA~ 54, DE 2 DE MARÇO DE 1990 

O . Ministro de Estado das Comunicações, 
usando das atribuições que lhe conferem o art 1 Q do 
Decreto n" 70.568, de 18 de maio de 1972, e o art 
32 do Regulamento dos Serviços de RadiodHusão, 
com a redação dada pelo Decreto n" 88.067, de 26 
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta 
do Processo MC n" 29000.006624/89, (Edital n" 
1 00/89), resolve: 

I - Outorgar pennissão à Rádio Educadora de 
Chapada Diamantina Lida., para explorar, pelo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Seabra, Estado da Bahia. 

11 - A pennissão ora outorgada reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse
qüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada em sua proposta. 
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111 - Esta permissão somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, na 
forma do art 223, § 3"-, da Constib.ição. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.- Antonio Carlos Magalhaes. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TfTULOIV 
Da Organização dos Poderes 

CAPITULO! 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

········p:;;:·49:··~·;;~··;;;;;;;;;~iê-;;cl~·~;~i~~i~;;-"d~-c:~~~--
gresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou aios intarnacionais que ~em encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimõnio nacional; 

11 - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar; 

lll - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender 
qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentador ou dos 
limttes de delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 
VII - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subseqüente, observado o que dispõem os 
arls. 150, 11, 153, III, e 153, § 22, I; 

VIII - fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de EStado, observado o 
que dispõem os arls. 150, III, 153, III, e 153, § 22, I; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas 
. pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 
sobre a execução dos planos de governo; 

X·- fiscalizar e controlar, diretamente ou por 
qualquer de suas Casas, os atas do Poder Executi
vo, incluídos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição normativa dos 

. outros Poderes; 
XII - apreciar os aios de concessão e renova

ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
Xlll- escolher dois terços dos membros do Tri

bunal de Contas da União; 
XIV - aprovar -iniciativas do Poder Executivo 

referentes a atividades nucleares; 
XV-- autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentoshectares. 

TfTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPfTULOI 
Disposição Geral 

CAPfTULOV 
Da Comunicação Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementandade. 
dos sistemas privado, público e estadual. 

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 22 e~. a contar do recébimento 
da mensagem. 
. § 22 A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional em votação nominal. 

§ 3º- O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ ~ O cancelamento de concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 
· § 5" O prazo da concessão oll permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e quinz~t
anos para as de televisão. 

(A Comissão de Educaçl!lo.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLA llVO Respeitosamente, - OJalma Ba5tos de Mo-
1'12 180, DE 1995 rais, Ministro de Estado das Comunicações. 

(W-107/95, na camara dos Deputados.) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994 

Aprova o ato que renova a conces
sao outorgada à Rádio Marumby Ltda. 
para explorar serviço de radioditusao so
nora em onda média na cidade de campo 
Largo, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n, de 14 de dezembro de 1994, que reno
va, por 1 O (dez) anos, a partir de 12 de maio de 
1994, a concessão outorgada à Rádio Marurnby 
Uda para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Campo Largo, Estado do Paraná 

Art 29. Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEMN9-1.217,DE1994. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado 

com o § 12 do art. 223, da Constituição Federal, stb
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o alri constante do 
Decrelo de 14 de dezembro de 1994, que "Renova a 
concessão da Rãdio Marumby Lida, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Campo Largo, Estado do Paraná". 

Brasília, 27 de dezembro de 1994. - Itamar 
Franco. 

EM Nº213/MC 

Brasília, 6 de dezembro de 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Subme10 à apreciação de Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo n2 53740.000047/94, 
em que a Rádio Marumby L1da, concessionária do 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Campo Largo, Estado do Paraná, solicita 
renovação do prazo de vigência de sua concessão 
por mais dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruído de acordo com a legislação em vigor 
e a emissora estã funcionando dentro das caracte
rísticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos tennos do § 32 do art 223 da Constitl.i
ção Federal, o ato de renovação somente produzirá 
efetlos legais após deliberação do Congresso Nacio

. nal, para onde deverá ser remetido o processo admi
nistrativo pertinente, que esta acompanha 

Renova concessao da Rádio Marum
by Ltda. para explorar serviço de radiodi
tusao sonora em onda média, na cidade 
de Campo Largo, Estado do Paraná. 

O Presidente da Câmara dos Deputados, no 
exercício do cargo de Presidente da República, no 
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, in
ciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art 
62, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
n2 53740.000047/94, decreta: 

Art 12 Rca renovada, de acordo com o art 33, 
§ 32, da lei n2 4.117, de 27 de agoslo de 1962, por 
mais dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a 
concessão da Rãdio Marurnby Lida, renoilada pelo 
Decrelo n" 89.626, de 8 de maio de 1984, cujo prazo 
residual da oatorga foi mantido pelo Decreto de 1 O 
de maio de 1991, alterado pelo Decrelo de 14 de ou
tubro de 1994, para executar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqOentes e seus regulamentos. 

Art 29. Este alo somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 223 da Constituição • 

Art 32 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. · 

Brasília, 14 de dezembro de 1994: 1732 da ln
dependência e 1 062 da República 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERA llVA DO BRASIL 

T[TULOIV 
Da Organização dos Poderes 

CAPITULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO 11 
Das Atribuições do Congresso Nacional 
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Arl 49. t: da competência exclusiva do Con- Ministro de EStado das Comunicações, o ato cons-
gresso Nacional: tante do Decreto de 27 de dezermro de 1994, que 

·························-···········-·-·-·-······-··-·······-·-···--··- "Renova a concessão outorgada à Rádio Libertadora 
XII - apreciar os atos de concessão e renova- Mossoroense Ltda para explorar serviçx> de racfJOdifu. 

ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; sã:> sonora em onda média de âmbito regional, na cida-
···············A········-···-··-·-·----······-··-·············-- .dedeMossoró, no Estado do Rio Grande do Norte". 

T[TULO VIII Brasflia, 5 de janeiro de 1995. -' Fernando 
Da Ordem Social Henrique Cardoso. 

CAP[TULOV 
Da Comunicação Social 

Arl 223. Compete ao Poder Executivo otJtorgar 
e renovar concessão, permissão e .putorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado público e estatal. 

§ 1"- O Congresso Nacional apreciará o afo no 
prazo do arl 64, §§ 2"- e 4º- a contar do recebimento 
da mensagem. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA llVO 
Nº 181, DE 1995 

(N2141/95, na Cãmara dos Depulados) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Liberladora Mos
soroense Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média de 
âmbito regional na cidade de Mossoró, 
Eslado do Rio Grande do Norte. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1• Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº-, de 27 de dezembro de 1994, que reno
va, por 1 O (dez) anos, a partir de 27 de outubro de 
1992, a concessão outorgada à Rádio Libertedora 
Mossoroense Ltda., para executar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média de âmbito regional, na cidade de Mos- ~ 
soró, Estado do Rio Grande do Norte. 

Arl 2"- Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM 111"27, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 1 º- do artigo 223 da Constituição Federal, 
submeto à apreciação de Vossas EXeelências. 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 232/MC, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINis
TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repoolica, 
--Stbmefo à apreciação de Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo nº 29780.000034192-65, 
em que a Rádio Libertadora Mossoroense Ltda, con
cessionária do serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Mossoró, Estado do Rio 
Grande do Norte, solicita renovação do prazo de vi
gência de sua concessão por mais dez anos. 

2. O peáido de renovação encontra-se devi
damente instruído de acordo .com a legislação em 
vigor e a estação está funcionando dentro das ca
racterísticas técnicas a ela atribuídas por este~ Mi
nistério. 

3. Nos termos do § 30 do ait 223 da Constituic 
ção, o afo de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, a 
quem deverá ser remetido o processo administrativo 
pertinente, que esta acompanha 

Respeitosamente. - Djalma Bastos de Me> 
rais, Ministro de Estado das Comunicações. 

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994 

Renova à concessão outorgada à 
Rádio Liberladora Mossoroense Ltda. 
para explorar serviço de radio difusão so- . 
nora em onda média de âmbito regional, 
na cidade de Mossoró, no Eslado do Rio 
Grande do Norte. 

~ O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 223 da 

_ Constttuição, e nos termos do arl 6"- inciso I, do Decre
~-to nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983. e tendo em vis

ta o que consta do Processo nº 29780.000034/92-65 
decreta: 

Art. 1 ~ Fica revogada, de acordo com o arl 33 
§ 30 da Lei nº- 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 27 de outubro de 1992, a con
cessão deferida à Rádio Ubertadora Mossoroense 
Ltda pelo Decreto nº- 87.542, de 2 de setembro de 
1982 mantido o prazo residual da outorga pelo De
creto de 1 o de maio de 1991, para executar sem di-
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reito de exClusividade, serviÇO ae raCliodifusao sono- para a subseqüente, observado o que dispõem os 
mem ondf! média, na cidade de Mossor6, Estado do ans. 150, 11, 153, III, e 153, §~.I; 
Rio Grande do Norte. VIII - fixar para cada exercício financeiro a re-

Parágrafo único. A execução do serviço de muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este República e dos Ministros de Estado, observado o 
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de que dispõem os arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 22, I; 
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus re- IX - julgar anualmente as contas prestadas 
guiamentos. pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 

Art 22 Este ato somente produzirá efe~os le- sobre a execução dos planos de governo; 
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos X - fiscalizar e controlar, diretamente ou por 
termos do § 3" do art 223 da Consmuição. qualquer de suas Casas, os ates do Poder Executi-

Art 3" Este decreto entrará em vigor na data vo, incluídos os da administração indireta; 
de sua publicação. · XI - zelar pela preservação de sua competên-

Brasma, 27 de dezembro de 1994; 173" da ln- cia legislativa em face da atribuição normativa dos 
dependência e 1 06" da República. - Itamar Franco outros Poderes; 
- Djalma Bastos de Morais. XII - apreciar os ates de concessão e renova-

LEGISLAÇÃO CITADA ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
CONSTITUIÇÃO DA XIII -escolher dois terços dos membros do Tri~ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL bunal de Contas da União; 

T[TULOIV 
Da Organizaçao dos Poderes 

CAP[TULOI 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO 11 
Das AtribuiçOes do Congresso Nacional 

o••••••••••••·-•-•-••••-••-••••-n••-Uooooh-.ooo-••••--n•-•-·-•-• 

Art 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, oo:~r
dos ou ates internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos oo patrirnônio nacional; 

11 - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei coplementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 

IV- aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estado de sitio ou suspender 
qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos H
miles de delegação legislativa; 

VI -mudar tempomriamente sua sede; 
VIl - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 

XIV - aprovar iniciativas do Poder ExecUtivo 
referentes a atl'vidades nucleares; 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hfdricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares. 

T[TULOVIII 
Da Ordem Social 

CAPITULO! 
Disposiçllo Geral 

CAP[TULOV 
Da Comunlcaçáo Social 

Art 223. Compete ao Poder Execulivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o principio da complementaridade 
dos sistemas _Jl!hlado, público e estadual. 

§ ,t~ Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 22 e 42, a contar do recebimento 
da mensagem 

§ 22 A nãcrrenovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional em votação nominal. 

§ 3" O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá eteros legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 
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§ 42. o éancelamento de conCessão ou pirrnis- · 
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. ~ 

§ SO O prazo da concessão ou permissão serã 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de.televisão. 

(A Comissllo de Educação.) 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 182, DE 1995 
(N2 109/95, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Rádio da Pa
raíba LTDA. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na ci
dade de campina Grande, Estado da Pa
raíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto siri>, de 4 de novembro de 1994; qüe ·reno
va, por 10 (dez) anos, a partir de 1~de novenilro de 
1993, a concessão olillrgada à Sociedade Rádio dá 
Paraíba Ltda para explorar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade oe Campina Grande, Estado 0a Parruba 

Art 2~ Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 976, DE 1994 

Senhores Membros oo Congresso Nacional, 
Nos termos oo art 49, inciso XII, combinaoo 

com o§ 1" oo a(\; 223, 0a Constituição Federal, stb
meto à apreciação de Vossas Excelência, aco!lll2-
nhado de Exposição de Motivos oo Senhor Ministro 
de Estado oas Comunicações, o ato constante oo 
Decreto de 4 oe novembro de 1994, que "Renova a 
concessão da Sociedade Rádio da Paraíba LtOa, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onoa média, na cioaoe de Campina Grande, Estado 
da Paraíba". 

Brasilia, 9 de novembro de 1994. - llamar 
Franco. · 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 156/MC DE 21 DE 
OUTUBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAç0ES 

Excelentíssimo Senhor Presidente 0a Rep(blica, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o 

incluso Processo aoministrativo ri> 50730.000398/93, 
em que a Sociedade Rádio 0a Paraíba Ltada, con-

cessionária do serviço de radiodifusão sonora em 
onde média, na ciOade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, soticita-nlRovação do prazo de vigência 
de sua concessão por mais dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devicla
mente instruíoo de acordo com a legislação em vigor 
e a emissora está funcionando dentro das caracte
rísticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § 3" do art 223 da Constitti
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde deverá ser remetido o processo admirús
trativo pertinente, que esta acompanha 

Respeitosamente - D)alma Bastos de Morais, 
Ministro de Estado das Comunicações. 

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1994 

Renova a concessão da Sociedade 
Rádio da Paralba Ltda, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de campina Grande, Esta
do da Paràlba. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 223 
da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, oo 
Decreto ri> 88.~, de 26 de janeiro de 1983, e tencb 
em vista o que consta oo Processo ri> 50730.000398193, 
decreta: 

Art 1 o Fica renovada, de acordo com o art 33, 
§ 3", da Lei ri> 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
mais dez anos, a partir de 1"- de novembro de 1993, 
a concessão da Socieóade Rádio da Para~ba Ltda, 
cuja outorga primitiva foi concedida à Rãdio Cariri · 
Ltda pelo Decreto ri> 21.990, de 25 de outubro de 
1946, senc;io mantido o prazo residual da outorga 
pelo Decreto de 1 O demaio de 1991, para executar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na ciOade de Campina 
Grande, Estado da Paraíba. 

Parágrafo único. A execução oo serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art ~ Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
tennos do§ 30 do art 223 da Constituição. 

Art 3" Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasma, 4 de novembro de 1994; 173" da Inde
pendência e 1 06" da República. - Itamar Franco -
D)alma Bastos de Morais. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TfTULOIV 

Da Organizaçao dos Poderes 

CAP[TULOI 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO 11 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

XII - apreciar os atos de concessao e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão. 

T[TULOVIII 
Da Ordem Social 

CAP[TULOV 
Da Comunic3çao Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concesslio, permissao e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1 Q O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do arl 64, §§ 2~ e~. a contar do recebimento 
da mensagem. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO~ 183, DE 1995 

(oQ 77195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a penmis
slio outorgada à Rádio Real FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodituslio so
nora em freqüência modulada na cidade 
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl 1 Q Rca aprovado o ato a que se refere a 
Portaria oQ 103, de 22 de junho de 1992, que renova, 
por 1 O (dez) anos, a partir de 3 de novembro de 
1991 , a permissão outorgada à Rádio Real FM Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Cuiabã, Estado de Mato Grosso. 

Arl 2Q Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM ~354, DE 1992 ~ 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do arl 49, inciso XII, combinado 

com o § 1 Q do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação do Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado dos Transportes e das Comunicações, -ó 
ato constante da Portaria oQ 103, de 22 de junho de 
1992, que renova a permissão outorgada à Rádio 
Real FM Uda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cuia-
bá, Estado de Mato Grosso_ . 

Brasília, 28 de junho de 1992. - Fernando 
Collor. · · 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ~ 63/92-5NC 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce
lência a inclusa Portaria oQ 1 03, de 22 de junho de 
1992, pela qual renovei a permissão da Rádio Real 
FM Lida, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devi
damente instruído, o que me levou a deferir o reque
rimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 3º' do art 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzira efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, a quem encareço se digne Vossa 
Excelência de encaminhar a anexa portaria, acom
panhada do processo administrativo que lhe deu ori
gem. 

Respeitosamente, - Affonso Alves de Carnar
go Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das 
Comunicações. 

PORTARIA NQ 103, DE 22 DE JUNHO DE 1992 

O Ministro de Estado dos Transportes e das 
Comunicações, no uso de suas atribuições e de 
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acordo com o disposto no art 6', inciso 11, alínea d, 
da Lei nº- 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo em 
vista o que consta do Processo nº- 29118.000432/91, 
resolve: 

I - Renovar, de acordo com o art 33, § 3", da 
Lei nº- 4.11·7, de 27 de agosto de 1962, por 1 O (dez) 
anos, a partir de 3 de novembro de 1991, a permis
são outorgada à Rádio Real FM Uda., pela Portaria 
nº- 207-A, de 23 de outubro de 1981, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cuia
bá, Estado de Mato Grosso. 

11 - A execução do serviço, cuja outorga e re
novada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 
e seus regulamentos. 

III - Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3º- do art 223 da Constiltição. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. - Affonso Alves de Camargo Net
to. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

T[TULOIV 
Da Organização dos Poderes 

CAPITULO I 
üo Pôder Legislatrvo 

SEÇÃO 11 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art 49. ~ da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atas internacionais que acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao palrimônio nacional; 

11 - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven· 
ção federal, autorizar o estado de· sítio ou suspender 
qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar os atas normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentador ou dos 
limites de delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 
Vil - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subseqüente, observado o que dispõem os 
arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 2"-, I; 

VIII - fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o 
que dispõem osarts. 150, III, 153, III, e 153, § 2"-, I; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 
sobre a execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente ou por 
qualquer de súas Casas, os atas do Poder Executi
vo, inclui dos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua compeiên
cia legislativa en lace da atribuição normativa dos 
outros Poderes; 

XII - apreciar os atas de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII -escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares; 

XV - au1!lrizer referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora-· 

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e à 
pesquisa.e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mife quinhentos hecíares. 

T[TULOVII 
Da Ordem Social 

CAP[TULOI 
Disposição Geral 

CAP[TULOV 
Da Comunicaçao Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo ouiorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima-
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gens, obServado o princípio da complementaridade Brasília 1 a. de outubro de 1994 -
dos sistemas privado, público e estatal. E.M. n"- 125/Mc 

§ 1 ~ O Congresso Nacional apreciará o a10 no 
prazo do arl 64, §§ ~e 4~. a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ ~ !'t não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional em votação nominal. 

§ :JO. O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na fonna dos parágrafos anteriores. 

§ ~O cancelamento de concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ ~O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e quinze 
anos para as de televisão. 

(A Comissão de Educaçi!lo.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•184, DE 1995 

(N"-104/95, na Camara dos Deputados.) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Alto Piranhas 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de 
caJazeiras, Estado da Paralba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• FICa aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n"- de 13 de outubro de 1994, que renova, 
por 10 (dez) anos, a partir de 1• de novembro de 
'9<13. a concessão outorgada à Rádio Atto Piranhas 
Ltda para explorar, sem direito de exciusívidade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Cajazeiras, Estado da Paraíba 

Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2855, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos tio art · 49, inciso XII, combinado 

com o§ 1• do art.223, da Constittição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estãdo das Com.nicações, o ato constante do Decreto 
de 13 de outubro de 1994, que "Renova a coiicessão 
outorgada à Rácf10 Atto Piranhas Lida, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Cajazeiras Estado da Paraíba". 

Brasília, 27 de setembro de 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca. 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 
incluso Processo Administrativo n"-
50730.000402/93, em que a Rádio Atto Piranhas 
Uda, concessionária do serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Cajazeiras, Esta
do da Paraíba, solicita renovação do prazo de vigên
cia de sua concessão por mais dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruído de acordo com a legislação em vigor . 
e a llmissora está funcionando dentro das caracte
rísticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § 32 do arl 223 da Constilt.i
ção, o a10 de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde deverá ser remetido o processo adminis
trativo pertinente, que esta acompanha 

Respeitosamente, DJalma Bastos de Morais, 
Ministro de Estado das Comunicações. 

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1994 

Renova a concessão outorgada à 
Rádio Alto Piranhas Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusao sonora em onda 
média, na cidade caJazeiras, Estado da 
Paralba. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 · 
da Constituição, e nos termos do arl 62, inciso I, do 
Decreto no 8.8.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo no 
50130.000402193, decreta: · 

Art 1 "- Rca renovada, de acordo com o arl 33, 
§ 32, da Lei n"- 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
por mais de dez anos, a partir de i-2: de novem
bro de 1993, a concessão deferida à Rádio Alto 
Piranhas Lida., · mediante Decreto n"- 562, de 2 
de fevereiro de 1962, e posteriormente renovada 
pelo Decreto no 90277, de 3 de outubro de 1984, 
sendo mantido o prazo residual da outorga pelo 
Decreto de 10 de maio de 1991, para executar, 
sem direito de exclusividade, serviÇo de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Caja
zeiras, Estado da Paraíba. 

Parágrafo único. A execuçãc dos serviços dera
diodifusão, ~ ouorga é renovada por este Decreto, . 
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reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunica- VIII -fixar para cada exercício financeiro a re-
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos. muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 

Art. 22-ESte ato somente produzirá efeitos le- República e dos Ministros de Estado, observado o 
gais, após deliberação do Congresso Nacional, nos que dispõem os arts. 150, 11, 153,_111, e 153, § 2", I; 
termos do § 3" do art. 223 da Constituição. ~ IX - julgar anualmente as contas prestados 

Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 
sua publicação. sobre a execução dos planos de governo; 

Brasília, 13 de outubro de 1994; 173" da lnde- x _ fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
pendência e 1 060 da República. - Itamar Franco - qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executi-
Djalma Bastos de Morais. vo,incluidos os de administração indireta; 

LEGISLAÇÃO CITADA XI -zelar pela preservação de sua competên-
cia legislativa em face da atribuição normativa dos 
outros Poderes; 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

X 11 - apreciar os a tos de concessão e renova
·····································-·······---·--····-·--·-····-···~ - ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

T[TULOIV 
Da Organização dos Poderes 

CAP[TULOI 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art. 49. t da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

1 - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrirnônio nacio
nal; 

11 - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estado de sitio ou suspender 
qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamerrtar ou dos li
mites de delegação legislativa; 

VI -mudar temporariamente sua sede; 
VIl - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subseqüente, observado o que dispõem os 

' arts. 150, 11, 153, III, 153, § 22, I; 

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares; 

XV- aub5rizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terràs indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente, a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares. 

T[TULO VIII . ~~ 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO I 
Disposição Geral 

································cÃPiruL:õ·v··························--··· 
Da Comunicação Social 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorizar para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos 
sistemas privado, público e estatal. 

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2" e 42, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2" A não renovação da concessão ou permis· 
são dependerá de aprovação e, no mínimo, dois quin
tos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3" O alo de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. ~ 
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§ 4" O cancelamento da concessão ou pennis- ltaiópolis Ltda, concessionária do serviço de radiodi-
são antes de vencido o prazo, depende de decisão fuSão sonora em onda média, na cidade de ltaiópo-
judicial. lis, Estado de Santa Catarina, solicita renovação do 

§ 5"- O prazo da concessão ou pennissão será prazo de vigência de sua concessão por mais dez 
de dez anos para as emissoras de rádio e quinze anos. 
para as de .televisão. · 2. O pedido de renovação encontra-se devida-
···········--··········-·--·······-····-···--···-····-···-·-·-·-· mente instruído de acordo com a legislação em vigor 
··············-·--·······-····-·-·-··-··--·--·-···-···-·-- e a emissora está funcionando dentro das caracte-

(A Comissão de Educação.) rísticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N~185, DE 1995 

(N~ 105195, na camara dos Deputados) 

Aprova o alO que renova a conces
são outorgada à Rádio Cidade de ltaiópo
lis LUla~ para explorar serviço de radlodf. 
fusão sonora em onda média na cidade 
de ltaiópoiis, Estado de Santa catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 FICa aprovado o a1o a que se refere o 

Decrelo sln, de 13 de outubro de 1994, que renova, 
por 10 (dez) anos, a partir de 18 de agosto de 1992, 
a concessão ou1orgada à Rádio Cidade de ltaiópolis 
Ltda, para explorar, sem direilo de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de ltaiópolis, Estado de Santa Catarina 

Art 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSA!3EM W861, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 1• do artigo 223, da Constituição Federal, 
submelo à apreciação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o a1o cons
tante do Decre1o de 13 de oub.bro de 1994, que 
"Renova a concessão outorgada à Rádio Cidade de 
ltaiópolis Lida, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de ltaiópolis, Es
tado de Santa Catarina•. 

Brasma, 18 de outubro de 1994.- Itamar Fra~r 
c o. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 128/MC DE 27 DE 

SETEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINIS. 
TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentfssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, 

Submelo à apreciação de Vossa Excelência o 
incluso Processo Administrativo ~ 
29820.000343/92-s5, em que a Rádio Cidade de 

3. Nos tennos do § 39. do art. 223 da Consmui
ção, o alo de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde deverá ser remetido o processo adminis
trativo pertinente, que esta acompanha. Respeitosa
mente, DJalma Bastos de Morais, Ministro de Esta
do das Comunicações. 

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1994 

Renova a concessão outorgada à 
Rádio Cidade de ltaiópolis Ltda. para ex
plorar·serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de ltaiópolis, Esta
do de Santa Catarina. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 
da Constituição, e nos tennos do art. 6º-, inciso I, do 
Decrelo ~ 88.066, de 26 de janeiro de 1963, e tendo 
em vista o que consta do Processo no 
29820.000343/92-s5, decreta: 

Art 1• Fica renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 39., da Lei no 4.117, de 27 de agos1o de 1962, por 
mais dez anos, a partir de 18 de agoslo de 1992, a 
concessão deferida à Rádio Cidade de ltaiópolis · 
Lida pelo Decrelo ~ 87.251, de 7 de junho de 1982, 
sendo mantido o prazo residual da ou1orga pelo De
creio de 10 de maio de 1991, para executar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de ltaiópolis, Estado de 
S!lnta Catarina _ 

ParágrafÓ único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este decre
lo, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art 22 Este alo somente produzirá efefios le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
tennos do § 39. do art. 223 da Constituição. 

Art 39. Este decre1o entra em vigor na data,c;le 
sua publicação. · 

Brasma, 13 de oull.bro de 1994; 1739. da Inde
pendência e 1~ da Repúbliéa.ITAMAR FRANCO 
- DJalma Bastos de Morais. 
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LEGISLAÇÃO CITADA XI - zelar pela preservação de sua rompetên-
CONSTITUIÇÃO DA cia legislativa em face da atribuição normativa dos 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL outros Poderes; 

TITULO IV 
Da Organizaçao dos Poderes 

CAPITULO! 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atnbuiçlles do Congresso Nacional 

Art 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou aios internacionais que acarretem encar
gos ou rompromissos gravosos ao pabirnônio nacio
nal; 

11 - au!orizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei romplementar; 

III - au!orizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estedo de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estedo de sítio ou suspender 
qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar ós ates normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos li
mites de delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 
VIl - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
p~a a subseqüente, observado o que dispõem os 
arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 2~. I; 

VIII - fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o 
que dispõem os arts. 150, III, 153, III, e 153, § 2",1; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os relalórios 
sobre a execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente ou por 
qualquer de suas Casas, os aios do Poder Executi

. vo, incluídos os da administração indireta; 

XII - apreciar os ates de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII - escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares; 

XV- au!orizar referendo e convocar plebisci!o; 
XVI :... au!oiizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamen!o de recursos hídricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mH e quinhen!os hectares. 

T[TULOVIII 
• Da Ordem Social 

CAP[TULOI 
Disposiçao Geral 

CAP[TULOV 
Da Comunicaçao Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e au!orização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementariedade 
dos sistemas privado, público e estedual. 

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o alo no 
prazo do art 64, §§ 2" e 42, a contar do recebimen!o 
da mensagem. 

§ 2" A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional em votação nominal. 

§ 3!' O ato de oliorga ou renova;;ão somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anreriores. 

§ 42 O cancelamento de concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial; 

§ 52 O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e quinze 
anos para as de televisão. 

(A Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•186, DE 1995 

(n" 102195, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Goiatuba Lida. 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Goiatu
ba, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decrelo sln•. de 29 de julho de 1992, que renova, 
por 10 (dez) anos, a partir de 26 de abril de 1987, a 
concessão oulorgada à Rádio Goiatuba Ltda para 
explorar, sem diretto de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de 
Goiatuba, Estado de Goiás. 

Art 2• Esta decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2370, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, Inciso XII, oombinado 

com o § 1• do artigo 223, da Constituição Federal, 
submelo à apreciação do Congresso .. Nacional, 
acompanhado, de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado dos Transportas e das Comuni
cações, o alo oonstanta do Decrelo que "Renova a 
concessão outorgada à empresa Rádio Goiatuba 
Lida para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Goiatuba, Estado de 
Goiás". 

Brasma, 29 de julho de 1992. - F. Collor 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 79, DE 19:DE-JU
LHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS CO
MUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, 

Tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência o incluso projelo de de
crelo de renovação do prazo de vigência da conces
são outorgada à empresa Rádio Goiatuba Lida, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás. 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
menta instruído de acordo corri a legislação em vigor 
e a estação está funcionando dentro das caracterís
ticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § 32 do art 223 da Constitui
ção, o alo de renovação somente produzirá efeilos 

. legais após deliberação do Congresso Nacional, a 

quem deverá s~r reiYietidG o processo administrativo 
pertinente, qu<{ a esta acompanha 

4. Estas, Senhor Presidente, as minhas consi
derações a respeito do mencionado projelo de de
crelo, que submeto à elevada consideração de Vos
sa Excelência 

Respettosamenta, Alfonso Alves de Camargo 
Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das Co
municações. 

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1992 

Renova a concessão outorgada à 
Rádio Goiatuba Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Goiatuba, Estado de 
Goiás. 

O Presidenta da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os ar1s. 34, inciso IV, e 223, 
caput, da Constiltição, de acordo com o art 33, § 
32, da Lei n" 4.117, de 27 de agoslo de 1962, e ten
do em vistr o que consta do · Processo n" 
29109.000035/87, decreta: 

Art 12 Rca renovada, por dez anos, a partir de 
26 de abril de 1987, a concessão oulorgada à Rádio 
Goiatuba Lida., cujo prazo residual da oulorga foi 
mantido pelo Decrelo de 1 O de maio de 1991, para 
explorar, sem diretto de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Goiatuba, Estado de Goiás: 

Parágrafo único. A execução do serviço dera
diodifusão, cuja oulorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art 22 Este alo somente produzirá efettos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 32 do art 223 da Constituição. 

Art 32 Esta Decrelo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 29 de julho de 1992; 171º da Inde
pendência e 1 04º da República F. Collor. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

T[TULOIV 
Da Organização dos Poderes 

CAP[TULOI 
Do Poder LegislatiVo 
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SEÇÃO 11 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

oooooooooooooooooooooooo-•oo-OoHnOo ... oooooO ... oooo ...... oouoonoo ... uoooo ...... ,.... 

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

I - fesolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou aros internacionais que acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacio
nal; 

11 - au10rizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar; 

III - au10rizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado· de defesa e a interven
ção federal, au10rizar o estado de sítio, ou suspen
der qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar os atos normativos do Poder ExeCu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos li
mites de delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 

VIl - fixar idêntica remuneração para .os Depu
tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subsequente, observado o que dispõem os 
arfs. 150, 11, 153, III e 153, § 22-, I; 

VIII -fixar para cada exercício financeiro are
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o 
que dispõem os arfs. 150, 11, 153, III, e 153, § 22-, I; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 
sobre a .execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os a10s do Poder Executi
vo, incluídos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição norma,tiva dos 
outros Poderes; : 

XII - apreciar os a10s de concessão e· renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares; 

XV - au10rizar referendo e convocar plebisci10; 

XVI- au10rlzar, em terras indígenas, a explora
ção e o aproveitarnen10 de recursos hídricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente, a alienação ou 
concessão de terras públicas com ãrea superior a 
dois mü e quinhen10s hectares. 

········--·········-··········;:r:rut.õ\iiii"-·--·-----········-
Da Ordem Social 

CAP[TULOI 
Disposição Geral 

CAP[TULOV 
Da Comunicação Social 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo ou10rgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observatio o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, pCblico e estatal. 

§ 1 ~ O Congresso Nacional apreciará o a10 no 
prazo do art. 64, §§ 22- e~. a contar do recebimen10 
da mensagem. · 

§ 2~ A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mini mo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nomi
nal. 

§ ~ O ato de ou10rga ou renovação somente 
produzirá efei10s legais após deliberação do Con
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. 

§ ~ O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão· 
judicial. 

§ ~O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze· 
para as de televisão. 

··········(xc~~i;;;b-ae "E;t;;;Çã;_j-·-·············--···-· 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVON~187, DE 1995 

(N• 100/95, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cruzeiro FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em frequência modulada na cidade 
de Londrina, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art 1~ FICa aprovado o Ato a que se refere a 
Portaria nº- 62, de 22 de junho de 1992, que renova, 
por 10 (dez) anos, a partir de 29 de abril de 1990, a 
permissão outorgada à Rádio Cruzeiro FM Lb:la., 
para explorar, sem direito de exdusividade, serviço 
de radiod~o sonora em freqüência modulada na 
cidade de Londrina, Estado do Paraná 

Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM W328, DE 1992 

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 
com o § 1~ do artigo 223, da Constituição Federal, 
submete à apreciação do Congresso Nacional, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado dos Transportes e das Comuni
cações, o ato constante da Portaria nº- 62, de 22 de 
junho de 1992, que renova a permissão à Rádio 
Cruzeiro FM Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Londrina, Estado do Paraná. 

Brasília, 23 de julho de 1992. - Itamar Franco. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
E DAS COMUNICAÇÕES 

E.M. N2 22192-SNC 

ca, 

Brasília, 22 junho de 1992 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce
lência a indusa Portaria nº- 62, de 22 de junho de 
1992, pela qual renovei a permissão da Rádio Cru
zeiro FM Lb:la., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Lon
drina, Estado do Paraná 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerandcro devi
damente instruído, o que me levou a deferir o reque
rimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 3" do art 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, a quem encareço se digne Vossa 
Excelência de encaminhar a anexa portaria, acom
panhada do processo administrativo que lhe deu ori
gem. 

Respeitosamente. - Affonso Alves de Camar
go Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das 
Comunicações. 

PORTARIANº-62, DE22 DE JUNHO DE 1992 

O Ministro de Estado dos Transportes e das 
Comunicações, no uso de suas atnbuíções e de 
acordo com o disposto no art 62, inciso 11, alínea d, 
da Lei nº- 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo em 
vista o que consta do Processo nº- 29105.000080/90, 
resolve, 

I - Renovar, de acordo com o art 33, § 3", da 
Lei nº- 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 1 O (dez) 
anos, a partir de 29 de abril de 1990, a permissão 
outorgada à Rádio Cruzeiro FM Lb:la, pela Portaria 
nº- 88, de 23 de abril de 1980, para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Londrina. 
Estado do Paraná. · 

11 - A execução do serviço, cuja outorga é re
novada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 
e seus regulamentos. 

III - Est& ato somente produzirá efettos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3'! do art 223 da Constilt.ição. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Affonso Alves de Camargo Netto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO IV 
Da Organízaçao dos Poderes 

CAPITULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

I - resolver definiTivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacio
nal; 

11 - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem peõo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei cop!ementar; 
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III autorizar o Presidente e o Vire-Presidente 
da República a se ausentarem do País. quando a 
ausência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender 
qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar os aios normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentador ou dos 
limites de delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 

Vil - fixar idêntica remuneração para os Depu
tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subseqüente, observado o que dispõem os 
arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 2Q, I; · 

VIII - fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o 
que dispõem os arts. 150, III, 153, III, e 153, § 2Q, I; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 
sobre a execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executi
vo, incluídos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição normativa dos 
outros Poderes; 

XII - apreciar os aiOs de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União; 

X IV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a alividades nucleares; 

XV- autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras indigenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares. 
.............. , ................. 1-.rruLÕ·ii·lll ............................... . 

Da Orcrem Social 

CAPÍTULO! 
Disposição Geral 

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

Ar!. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão', permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado a principio da complementaridade 
dos sistemas privada, público e estadual. 

§ 1• O Congresso Nacional apreciará a ato no 
prazo do art. 64, §§ 2• e 4•, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2• A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional em votação nominal. 

§ 3' O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma das parágrafos anterio
res. 

§ 4Q O cancelamento de concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5" O prazo da conc~o ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
anos para as de televisão. 
.... _ ............................................................................... . 

(A Comissão de Educação.) 

PARECERES 
PARECER N" 767, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Diversos n" 96, de 
1995, que "Encaminha ao Congresso Na
cional sugestão no sentido de que seja. 
emendado o § 3• do artigo 71 da Consti
tuição Federal, de modo a ser atribufda 
eficácia de titulo executivo judicial às de
cisões condenatórias do Tribunal de 
Contas da União." 

Relator: Senador Bernardo Cabral 

1 - Relatório 

Vem a esta Comissão para apreciação o Diver
sos n!! 96, de 1995. Trata-se de. documento datado 
em 25 de julho próximo passada e enviado ao Con
gresso Nacional por Sua Excelência o Senhor Minis
tro Presidente do Tribunal de Contas da União Mar
cos Vinícios Vilaça, contendo sugestão de alteração 
da § 3' da ar!. 71 da Constituição Federal. O texto 
assim está redigido: 

"Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Congresso Nacional, 



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 611 

Tendo em vista a Decisão ~ 331 /95- tendimento é o que ela não deve prosperar pelas ra-
TCU-Pienário, de 12 do corrente mês, cópia zões seguintes. 
em anexo, encaminho ao Congresso Nacio- De inicio, porque se estaria equiparando deci-
nal sugestão no sentido de que seja emen- são de órgão não judicial a sentença, o que é veda-
dado o § 3"- do art. 71 da Constituição Fede- do pela Constituição Federal. Com efeito, o art. 5", 
ral, de modo a ser atribuída eficácia de titulo Lili, da Lei Maior, dispõe que "ninguém serã preces-
executivo judicial às decisões condenatórias sado nem sentenciado senão pela autoridade com-
deste Tribunal, e instituída, ademais, a inale- petente". E autoridade competente para efeito desse 
gibilidade e a inabilitação para praticar atos preceptivo constitucional é o agente do Poder Judi-
de natureza patrimonial do responsãvel con- ciãrio (v.g Rogério Laura Tucci, "Constituição de 
denado em débito ou multado, alvitrando-se 1988 e Processo•, Ed. Saraiva, p. 30). Outrossim, 
a seguinte redação: esse comando consagrador do princípio do juiz natu-

"Art. 71 .... ; •.......• ; .•. ,;.............................. ral configura, como garantia individual, clãusula pé-
"§ 3"- As decisões do Tribunal de que trea. não sendo possível, portanto, firmar exceção a 

resulte imputação de débito ou multa terão ele, mesmo por emenda constitucional (ar!. 60, § 4', 
eficãcia de titulo executivo judicial, ficando o IV d CF) 
respectivo responsãvel inelegível e inabilita-
do para praticar atos de natureza patrimo
nial, enquanto não comprovar perante aque
le órgão o ressarcimento do débito e o paga
mento da multa. • 

Na certeza do apoio de Vossa Excelência a 
essa iniciativa que objetiva uma maior efetividade 
das decisões deste Tribunal de Contas, agradeço 
antecipamente. 

No processo que decidiu a sugestão em tela o 
üustre Ministro Fernando Gonçalves, relator da ma
téria, discorre sobre o que considera • .•• lamentãvel 
impunidade que compromete a efetividade dos re
sultados do trabalho fiscalizador desta Corte, fato 
este derivado da insuficiência dos preceitos normati
vos vigentes na Lei Maior e na legislação processual' 
pãtria". 

Isso decorrre do fato de atualmente as decisõ
es do Tribunal de que resultam imputação de débito 
ou multa não serem dotadas de eficãcia de t1lulo ex
trajudicial, o que toma possível aos atingidos por es
sas decisões, no embargos à execução, alegar qual
quer matéria que lhe seria licito deduzir como defesa 
no processo de conhecimento (ar!. 7 45 do CPC), en
quanto que, nas execuções fundadas em títulos judi
ciais, não hã essa possibilidade. 

Essa, a razão da proposta do Tribunal no senti
do de que seja concedida eficãcia de titulo judicial 
às suas decisões referidas no § 3"- do art. 71 da Lei 
Maior. 

É o relatório. 

li-Voto 

No que diz respeito à sugestão efetivada pelo 
calenda Tribunal de Contas da União, o nosso en-

' a . 
Ademais, quanto ao argumento no sentido de 

que a competência dos Tribunais de Contas para jul
gar a regularidade das contas dos administradores e 
demais responsãveis por bens e valores ou aplica
ção de bens Óu fundos públicos caracteriza exceção 
autorizada pela Constituição ao princípio segundo o 
qual cabe ao Poder Judiciãrio exercer a função juris
dicional, coma devida vênia do ilustre Ministro Fer
nando Gonçalves, não entendemos assim. Acredita
mos até que se po5sa caracterizar tal competência 
~das chamadas cortes de contas como para-judicial, 
ou seja, paralela à função jurisdicional, mas não 
como sua substituta. Por conseguinte, as decisões 
dos Tribunais de Contas no exercício da competên
cia em tela estão sujeitas a apreciação do Poder Ju
diciãrio, o que não ocorreria se essa competência 
fosse ela mesma jurisdicional, para todos os efeitos .. 
Esse é o entedimento, entre outros, de Manoel Gon
çalves Ferreira Filho, que comentando o§ do art. 71 

~ da Carta Magna leciona: 

~ "Este preceito equipara as dei iberaçõ
es do Tribunal de Contas, quando impõem 
multa ou reconhecem débito, força de titulo 
executivo, como têm as decisões judiciais. 

Isto, contudo, não exclui o crivo judicial 
sobre a própria imposição da sanção, ou so
bre o reconhecimento do débito. • 

(CF. "Comentários à Constituição Brasileira de 
1988". Ed. Saraiva, Vol. 2. p. 132) 

~ Dessa forma, a sugestão ora sob análise, além 
de contrariar o art. 5"-, Llll, da Lei Maior, vai de en
contro à garantia constitucional inscrita no art. 5", 
XXXV, que, segundo nos parece, configura também 
clãusula pétrea, insuscetivel de restrição, ainda que 
por emenda constitucional (art. 60, § 4', IV, da CF) 
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Por outro lado, tomar inelegível e inabilitado natureza operacional. São as seguintes as leis que 
praticar ates de natureza patrimonial aquele a quem regulam a matéria: 
o Tribunal de Contas da União imputar débito ou a) Lei n"- 7.151,. de 1" de dezembro de 1983, 
multa, enquanto não comprovar, perante o mesmo que fixa os efetivos de Oficiais da Marinha em tempo 
órgão, a respectiva quitação, é pretender fazer coisa de paz e dá outras providências; 
julgada dEi decisão que, conforme visto acima, não b) Lei n9- 7.031, de 29 de março de 1985, alta-
provém da aplicação da função jurisdicional do Esta- rada pela lei n9- 7.618, de 30 de setembro de 1987, 
do. que reorganiza os Quadros Complementares de Ofi-

Ante o exposto, apesar de julgarmos digna de ciais da Marinha; 
todos os encômios a preocupação do egrégio Tribu- c) Lei n9- 7.622, de 9 de outubro de 1987, alie-
nai de Contas da União com relação à necessidade rada pela Lei n9- 8.194, de 25 de junho de 1991, que 
de tomar mais eficazes as suas decisões, opinamos reorganiza 0 Corpo de Auxiliar Feminino da Reserva 
pelo arquivamento do Diversos, ora sob análise, da Marinha; e 
com o envio de cópia do presente parecer à Presi-
dência daquele Colegiada. d) Lei ""- 6.923, de 29 de junho de 1981 , que 

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995. _ dispõe sobre o serviço de Assistência Religiosa nas 
lris Rezende, Presidente - Bernardo Cabral, Rela- Forças Armadas. 
ter- Ney Suassuna- José lgnáclo -Lúcio Alcan- O deslinde de tal queatão está contido na pro-
tara - Jefferson Perez - José Eduardo Outra - posta do Poder Executivo, concentrando em uma 
José Bianco - Ramez Tebet - Espericliao Amin - única lei todo o tratamento normativo referente à 
Edison Lobao- Romeu Tuma -Roberto Requiao. matéria, segurndo os parâmatros :da técnica legislati

va e do próprio sistema jurídico brasileiro c!e direito 

PARECER N" 768, DE 1995 

, Da Comissao de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Lei da camara n• 112, de 1995 (n"-
4.459/94, na Casa de origem), de autoria 
do Poder Executivo, que "Fixa os efetivos 
de Oficiais da Marinha em tempo de paz e 
dá outras providências". 

Relator: Senador Casildo Maldaner 
Nos termos da Constituição Federal, artigos 

48, inciso III, e 61, e das disposições regimentais 
pertinentes à tramitação da matéria constante na 
proposição em apreço, encaminha-se a esta Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional o 
presente Projeto de Lei da Câmara n"-112, de 1995, 
n"- 4.459/94, na Câmara dos Deputados, de autoria 
do Poder Executivo, que "fixa os efetivos de Oficiais 
da Marinha em tempo de paz e dá outras providên
cias" .. · 

O projeto de lei em exame, proveniente do Po
der Executivo, tem por finalidade consolidar os dis
positivos legais referentes à fixação dos efetivos de 
Oficiais da Marinha 

Tais efetivos são, na atualidade, fixados por 
uma diversidade de leis, o que dificulta a administra
ção e a gestão das funções de pessoal da Marinha, 
constituindo uma série de problemas funcionais e de 

escrito. 

É importante ressaltar-se também que na pro
posta em apreço não há nenhuma modificação de 
natureza material em relação à legislação preexis
tente, tratando-se de norma com índole tão somente 
consolidadora e sistematizadora, mantendo-se inal
teradas todas as questões de fundo. 

É o relatório. 

No âmbito dessa Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, deve-se prioritariamente 
verificar a oportunidade e conveniência das matériaS 
deliberadas, em relação aos interesses nacionais. 
Não resta dúvida de que o presente Projeto Lei da 
Câmara é totalmente compatível é totalmente com 
taispropósitos. 

Outrossim, a matéria objeto sob exame é de 
competência do Congresso Nacional, com a sanção 
presidencial, nos termos do permissivo constitucio
nal (art. 48, inciso III), não estando portando eivado 
formal ou materialmente de vícios de inconstitucio
nalidade ou legãlidade, sendo versado, ainda, em 
boa técnica legislativa 

Pelo exposto somos pela aprovação do pre
sente Projeto de Lei da Câmara n"- 112, de 1995. 

Sala das Comissões 23 de novembro de 1995. 
AntOnio Carlos Magalhaes, Presidente - Casildo 
Maldaner, Relator - Geraldo Melo - Nabor Júnior 
-Humberto Lucena- José Agripino- Guilherme 
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Palmeira -Hugo Napoleao- Emilia Fernandes - Cabe comparação com os Estados Unidos, 
Romeu Tuma - Bernardo Cabral. onde somente há quinze anos verificou-se também 

PARECER w 769 DE 1995 profunda revisão do Poder Judiciário, destinada a 
' eliminar vícios de julgamento e de execuções penais 

Da Comissao de Constituição, Justi- há muito aqui debelados, maigrado as limitações de 
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do recursos financeiros com que sempre ~nos depara-
Senado n• 96, de 1995, de autoria do Se- mos para implementar nossas políticas. 
nadar Odacir Soares, que "Dispõe sobre 
a observância de prazos processuais por O ingresso nas penitenciárias americanas, até 
Juizes, Membros do Ministério Público e então, significava, para estudiosos, como James B. 
Advogados", Jacobs (in Statevme: The Penitentiary in Mass So

ciety, Chicago-Londres, 1977, p. 9), o fim das espe
ranças de retomo do preso à sociedade, por menor 
que fosse a pena 

Relator: Senador José Bianco 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada

nia incumbilHlos de relatar o Projeto de Lei no 96, 
de 1995, em referência, que tem por objetivo impor 
aos Juizes, Advogados e representantes do Ministé
rio Público o cumprimento dos prazos processuais a 
que estão sujeitos por dever de ofício. 

No § 2" do art. 1Q há previsão de que a inobser
vância de prazos, ainda que justifiCada, ensejará a 
reparação de danos. 

No art. 2" são evidenciadas as normas especí
ficas, entre as quais a Lei Complementar no 35, de 
14 de março de 1979, que consubstancia disciplina
mente para a Magistratura, a Lei Complementar n" 
75, de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre o Mi
nistério Público, e a Lei n" 8.906, de 4 de julho de 
1994, que se traduz no Estatuto da Advocacia 

No parágrafo desse artigo seu autor previu 
sanções para o descumprimento de prazos, com ex
clusão da lista de promoção, na hipótese dos Magis
trados e membros do Ministério Público. 

to o relatório. 
to notório que a Justiça brasileira, nos dias 

aluais, atravessa profunda fase de revisão, para se 
compatibilizar com seus objetivos e com a pletora de 
alterações sociais que a exigem. Por essa razão, os 
órgãos do Poder Judiciário tentam expandir-se tanto 
fisicamente quanto no que se reporta aos recursos 
humanos funcionais. 

A verdade é que temos, no Brasil, número re
duzidlssimo de juízes, numa desproporção assusta
dora, especialmente se comparados aos de países 
da Europa ~ 

Numericamente, temos menos juízes. por 
exemplo, que a Alemanha, para extensão territorial 
muitas vezes maior. A mesma conclusão se aplica à 
Inglaterra e à Itália, além de muitos outros e sempre 
observada proporção inversa entre o númeró de ma
gistrados e as dimensões do território em que 
aluam. 

A causa desse quadro, só recentemente rever
tido, na justiça norte-americana, era a dimensão po
lítica de órgão denominado Adult Authority, que 
decidia a fase executória da sentença ao alvedrio de 
seus integrantes. 

Tal quadro não ocorre no Brasil, como aqui não 
ocorrem atentados terroristas quotidianamente verifi
cados na lng !aterra e na França Tampouco se veri~··. 
cam ações de grandes grupos organizados, como as 
máfias italianas. O que se tem aqui é a falta de esco
las capazes de reter os alunos, sob ocupação intelec
tual e fu1cional, durante todo o dia e, especialmente, 
de formar-lhes o caráter contrariamente ao crime. 

A ausência de escolas e demais condições dig
nas oferecidas aos menores é que os tem levado ao 
crime. Logo, não se podem responsabilizar os Juí
zes, em número reduzido e com indescritível sobre
carga de trabalho, pelas mazelas sociais e, muito 
menos, pelos atrasos de ordem processual no julga
mento dos feitos que lhes são afetos. 

Quanto ao Ministério Público, pensamos que é 
órgão renovado pela Constituição Federal de 1988, 
pois antes disso exercia sua missão a título de qua
se sacerdócio, à vista dos minguados salários e do 
desprestígio que recebia em contrapartida ao digno 
trabalho. O reconhecimento do Ministério Público, a 
partir da Carta de 1988, é indiscutível. A dignidade 
sempre foi a característica desse órgão, assim 
como a de toda a Magistratura brasileira, malgrado a 
!alta de condições materiais para a excelência do 
desempenho de suas atividades. Por isso, não se 
podem requerer sanções, nem mesmo de ordem 
funcional, aos que, a duras penas, cumprem o seu 
mister. 

Aos advogados, igualmente, não se pode punir 
pelos prazos não cumpridos, pois seu trabalho está 
permanentemente exposto à critica dos Juizes e dos 
representantes dos órgãos do Ministério Público. 
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São eles imprescindíveis à administração da justiça, curso de prazo de cinco anos sem ocorrência de ou-
consoante determina o art. 133 da Carta Republica- tra falta. 
na. AdemaiS,~ os advog ades são sujeitos a repre- Argumenta o ilustre autor do projeto, em sua 
sentaÇões, tanto na esfera do Poder Judiciário quan- justificação: 
to na própria Ordem a que são filiados, na hipótese 
de negligêocia ou perda de prazo. 

Conclusivamente, portanto, a nosso ver, no 
que tange ao mérito e consideradas as razões ex
postas, o projeto em referência não deve prosperar. 

No que concerne aos aspectos legais, igual
mente, entendemos que as leis apontadas são sufi
cientes à observância dos procedimentos de Juízes, 
Advogados e Membros do Parquet, prescindindo
se, por isso mesmo, de nova norma, para fazer cum
prir aquelas. 

Quanto à constitucionalidade, parece-nos que 
a proposição fere a independência dos Poderes 
(Constituição Federal, art. 22). 

Por todas as razões trazidas à evidência, opi
namos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado 11"-
96, de 1995. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
- lris Rezende, Presidente - José Bianco, Relator 
- José Eduardo Outra - Ronaldo Cunha Lima -
Roberto Requião - Bernardo Cabral - Jefferson 
Peres - Ney Suassuna -José lgnácio - Lúcio AI-~ 
cântara -Romeu Tuma - Ramez Tebet 

PARECER N• 770, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do 
Senado n2 107, éle 1995, de autoria do Se
nador Odacir Soares que "Dispõe sobre o 
cancelamento de penas disciplinares 
aplicadas a servidor público federal e so
bre o abono de faltas". 

Relator: Sanador José Eduarod Outra 

I - Relatório 

Inicialmente cabe ressaltar que a presente pro
positura já foi objeto de parecer ofertado pelo ilustre 
Senador Laura Campos quando este era membro da 
Comissão de Constituição e Justiça. Tendo assumi
do seu lugar como titular na referida Comissão, 
mantenho o entendimento do antigo relator, apre
sentando o parecer que segue. 

De iniciativa do eminente Senador Odacir Soa
res, o projeto de lei sob exame pretende estabelecer 
regras para o cancelamento de punições disciplina
res aplicadas a servidores públicos civis da União, 
bem como o abono de faltas ao serviço após o de-

" Ao permitir o cancelamento das puni
ções e o abono das faltas, nas condições 
que especifica, o projeto de Lei retoma a tra
dição de magnanimidade das administraçõ
es do passado, porém com maior equanimi
dade e senso de justiça, pois não concede o 
lavor indiscriminadamente a todos, senão 
àqueles que o merecem". 

Não foi oferecida emenda ao projeto durante o 
prazo regimental. 

2-Voto do Relator 

Cabe ressaltar, preliminarmente, que parte do 
conteúdo material da proposição já se encontra dis
ciplinado pela..Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 
1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da 
União), que dispõe emseu artigo 131: ~ 

"Art. 131 As penalidades de advertên
cia e de suspenção terão seus registras can
celados, após o decumo de (três) e 5 (cinco) 
anos de e!etivo exercício, respectivamente, 
se o servidor não houver, nesse período, 
praticado nova in!ração disciplinar. 

Parágrafo único - O cancelamento da 
penalidade não surtirá efeito retroativo." 

Assim sendo, a inovação de mérito do projeto 
se limitaria ao abono das faltas, matéria cujo funda-· 
mente, do nosso ponto de vista, suscita sérias dúvi
das sobre a oportunidade e pertinência de seu trata
mento como objeto de projeto de lei de Iniciativa par
lamentar. 

Não é, entretanto, na apreciação de mérfto que 
a proposição se defronta com as retrições mais deci
sivas no tocante à viabilidade de sua tramitação le
gislativa, mas sim no aspecto de constitucionalidade. 

Com efeito, trantando o projeto de matéria con
cernente a regime jurídico de servidores públicos, 
padece de vício de iniciativa, eis que tal matéria é 
constitucionalmente reservada à esfera de iniciativa 
privativa do Presidente da República, em lace do 

_disposto no artigo 61, § 12, 11, c, da Lei Fundamental. 
Em que pese aas bons propósftos do seu aiitor, a 

-iniciativa da espécie, por eivada de inconstitucionali
dade formal, carece de legitimidade para prosperar 
como proposição legislativa. 
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Em face do exposto, opinamos pela rejeição do artigo 335 do Regimento Interno do Senado Federal, 
Projeto de Lei do Senado ~ 107, de 1995, por vicio •o estudo de qualquer proposição poderá ser so-
de inconstitucionalidade formal. brestado, temporariamente, a requerimento de Co-

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995.- missão ou de Senador, para aguardar: 
(ris Rezende, Presidente -José E. Outra, Relator
Ney Suassuna -José Bianco -Jefferson Peres -
Esperidi:io Amim - Lúcio Alcântara - Roberto 
Requiao -Bernardo Cabral -José lgnáclo- José 
E. Outra -Romeu Tu ma - Edison Lobao- Ramez 
Tebet 

PARECER N" 771, DE 1995 

Da Comissao de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Lei do Senado no. 
148 de 1995, de autoria do Senador Jef
ferson Peres que "Revoga dispositivos 
da Lei n• 5.682, de 21-6-71, bem como a 
Lei n• 8.247, de 23-10-91". 

Relator: Senador Josaphat Marinho 

Relatório 

1 . A proposição sob exame, de autoria do Se
nador Jefferson Peres, "Revoga dispositivos da Lei 
n" 5.682, de 21-6-71, bem como a Lei n" 8.247, de 
23-10-91". 

2. O projeto visa extinguir o direito, assegurado 
aos partidos políticos, de transmissão de programas 
obrigatórios, em cadeia de rádio e televisão, fora dos 
periodos eleitorais. 

3. Fundamenta-se o autor na premissa de que 
tais transmissões não atingem o objetivo de divulgar 
as idéias e propostas dos partidos porque sofrem 
•maciça rejeição, como demonstram os baixissimos 
níveis de audiência que atingem•, e, ademais, "não 
oneram as empresas de rádio e televisão, mas os 
cofres públicos, ao permitir a lei a sua dedução do 
Imposto de Renda devido". 

4. É o que cabe ressaltar do relatório. 

Parecer Preliminar 

5. Está em curso a elaboração de legislação 
sobre sistema eleitoral e partidário, e cuida o pre
sente projeto de cancelamento dos programas obri
gatórios, em cadeia de rádio e televisão, fora dos 
períodos eleitorais, propondo: 

"I - Fica revogado o inciso III, e o pará
grafo único do art 118 da Lei n" 5.682, de 
21 de julho de 1971, bem como a Lei n" 
8.247, de 23-10-1991." 

6. Parece próprio que se aguarde o conheci
mento do sistema que for sugerido para a considera
. ção da matéria. Segundo faculta o estabelecido no 

"3. O recebimento de outra proposição 
sobre a mesma matéria • 

7. É o parecer preliminar que se nos afigura 
adequado emitir, no momento, a fim de evitar dupli
cidade de disciplina sobre o mesmo assunto. 

Francelina Pereira. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 

- lris Rezende, Presidente - Josaphat Marinho, 
Relator- Ney Suassuna - Ramez Tebet - Romeu 
Tuma -Jefferson Peres -José Bianco - Ademir 
Andrade -José Eduardo Outra - Pedro Simon -
Roberto Requillo - Bernardo Cabral. 

PARECER N" 772, DE 1995 

Da Comissllo de Constituiçao, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do 
Senado n"-150, de 1995, de autoria do Se
nador Odacir Soares, que "Altera os arts. 
647,649,65~661,667,841,843,845,847 
e 848, da CLT, e dá outras providências". 

Relator: Senador Jefferson Peres 
É submetido ao exame desta Comissao o Pro

jeto de Lei do Senado~ 150, de 1995, que, ao alte
rar dispositivos da CL T, visa propiciar uma maior 
atuação dos juizes classistas no processo trabalhis
ta. 

Ao justificar sua iniciativa, o eminente Senador 
Odacir Soares afirma: 

• A atuação de representantes de em
pregados e empregadores no processo tra
balhista é garantida pela Constituição Fede
ral de 1988 e regulada pela CL T. No entan
to, para que se obtenha mais eficiência da 
Justiça do Trabalho como um todo, são ne
cessárias alterações modemizantes na le
gislação ordinária, o que ora se propõe. Dita 
eficiência paSsa. pela criação e priorização 
do Juízo Conciliatório, que só terá eficácia 
no âmbito judicial com a participação efetiva 
dos Juizes Classistas na sua condução". 

Como se observa, o projeto versa sobre Direito 
do Trabalho que, por força do disposto no inciso I do 
art 22 e do caput do art 61 da Constituição Fede
ral, constilli matéria da competência legislativa da 
União e de plena iniciativa dos membros do Con
gresso Nacional . 
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Quanto ao mérito, há que se fazer algumas 
considerações sobre o objetivo do projeto que é o de 
fortalecer a atuação dos juizes classistas na Justiça 
do Trabalho. Cabe-nos assinalar que a atuação de 
tais juizes vem sendo cada vez mais contestada por 
muitos se11mentos da sociedade sob a alegação de 
que já não se coaduna mais com o estágio alcança
do pela justiça trabalhista. 

Em verdade, os precursores da "magistratura 
classista' remontam a 1932, com o nascimento da 
jurisdição do trabalho, através das Juntas de Con
ciliação e Julgamento (Decreto n" 22.132, de 25-
11-1932) e das Comissões Mistas de Conciliação 
(Decreto n" 21.396,. de 12-5-1932). As primeiras 
dirimiam os conflitos individuais; as-.segoodas, os 
coletivos. Tais Juntas compunham-se de três 
membros o1omeados pelo Ministro do Trabalho, 
sendo um representante dos empregadores, outro, 
dos empregados, e o terceiro do Estado, o qual 
presidia o Colegiada. As Comissões Mistas, cons
tituídas sob forma paritária-estatal, apresentavam 
maior número de membros, que variavam segundo 
o vulto do dissídio coletivo. Ressalta-se, porém, 
que eram órgãos administrativos e não judiciários, 
eis que as decisões ficavam sujeitas à aprovação 
do Ministro do Trabalho. 

Posteriormente, em 1934, aconteceu a reorga
nização do Conselho Nacional do Trabalho, com di
visão em câmaras, a quem competia julgar não só 
as reclamações centrá ates dos Institutos e Caixas 
de Aposentadorias e Pensões, como também contra 
empresas a eles fi1 iadas, os recursos ex officio da
quelas entidades e os interpostos por terceiros inte
ressados de ates delas (Decreto n" 24.784, de 14-7-
1934). Embora das decisões de úliima instância do 
Conselho Nacional do Trabalho não pudesse o Mi
nistro do Trabalho conhecer, ficavam elas, todavia, 
restritas à apreciação da justiça comum. 

Na realidade, a categoria dos juízes classistas, 
conhecidos apenas como representantes dos em
pregadores e empregados, foi instituída graças à in
fluência da Constituição de Weimar, na Alemanha, 
que criou os "Conselhos de Operários', sem lhes 
atribuir, porém, funções jurisdicionais. 

A partir da Constituição de 1946, quando esta 
incluiu a Justiça do Trabalho entre os órgãos do Po
der Judiciário, os juízes classistas passaram a cons
tar do texto constitucional. A Carta de 1988 não fez 
diferente. 

Não se pode negar, e por isso citamos a histó
ria, que os representantes dos empregados e em-

pregadores exerceram um papel importante, quando 
ainda não havia uma verdadeira Justiça do Traba
lho. 

O que não se pode, porém, é perpetuar a figu
ra do juiz classista que desempenhava uma fuQÇão 
imprescindível no âmbito de um sistema que era 
mais administrativo do que judiciário, onde era justifi
cada sua presença, até porque era a forma mais 
moderna ado!ada também por outros países. 

Atualmente, não concebemos um Judiciário 
moderno, onde a isenção e a imparcialidade dos juí
zes são fundamentais, cujos membros devem dividir 
suas responsabilidades e emitir juízos com a partici
pação de representantes das partes envolvidas. No 
mínimo, trata-se de uma situação anacrOnica e anõ
mala Compreensível em épocas de uma Justiça do 
Trabalho embrionária e que dava seus primeiros 
passos sob a forma que vimos acima. Não há dúvida 
de que hoje a figura do juiz classista, sem desmere
cer sua i~rtãncia histórica, tomou-se um corpo 
estranho dentro do aluai sistema judiciário trabalhis
ta. 

-
Vale ressaltar, por outro lado, que alguns tribu

nais introduziram o sistema de audiências prévias e, 
ao contrário do que afirma o autor do projeto em sua 
justilieação, não vem obtendo índiCes satisfatórios 
de acordos - ultimamente situados em tomo de trin
ta por cento -,sendo a principal causa do fracasso e 
desinteresse das partes em comparecerem às au
diências. Como tal sistemática não vem obtendo êxi
to, alguns tribunais vêm desestimulando a experiên-
cia 

Cabe-nos assinalar também que o projeto em· 
apreço não contribui para a eficiência e agilização 
do processo do trabalho. Ao contrário, deverá em
perrar o procedi mente demandando o funcionamen
to da máquina estatal em horário diverso das au
diências nonnais, onde já existe o procedimento de 
tentaiiva de acordo, condazido pela Junta. Ademais, 
a proposição implica ainda acréscimo de despesas, 
ante a conseqüente necessidade de pagar aos clas
sistas as sessões adicionais. 

Em verdade, o projeto contém contradição in
solúvel entre a função legal do classista - leigo que 
deveria trazer a realidade fálica ao processo - e o 
novo papel de conduzir o processo conciliatório, ho
mologar acordos (que no processo do trabalho pos
sui eficácia de coisa julgada) e lançar na ata requeri
mentos formulados pelas partes. 

Ora, se para funcionar na conciliação, na ins
trução ou no julgamento de embargos •. são necessã- . 
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rios conhecimentos técnicos, deixarão de ser juízes nistração Pública e dá outras providên-
leigos e passarão a ser simples juízes, mas escolhi- cias". 
dos pelos Tribunais, sem concurso público. Relator: Senador Ney Suassuna 

É bom lembrar que a representação classista 
representa hoje um custo anual aos cofres públicos 
de mais de' duzentos milhões de reais e é responsá
vel pelo consumo de quase setenta por cenro das 
verbas destinadas ao pagamenro do pessoal da Jus
tiça do Trabalho. Esse pesado õnus cresce a cada 
dia com o aumento vertiginoso das aposentadorias, 
obtidas após cinco anos de vocalaro, propiciadas 
pela lei vigente. 

Entendemos, consoante reiteradas decisões do 
Congresso de Magistratura, que, para a agilização e 
maior eficácia da Justiça do Trabalho, devem ser 
criados mecanismos extra judiciais de solução de 
confliros, tais como na negociação coletiva, a arbitra
gem, reduzindo-se o papel do Estado como já ocorre 
nos países desenvolvidos. 

Para tanto; devem ser criadas comissões de 
fábricas, comissões intersindicais e outros mecanis
mos que incentivem a autocomposição e induZam 
de forma eficaz o maior número passivei de concilia
ções. Lá aiuariam os verâaôeiros líderes de traba
lhadores e empregadores, no espaço que lhes é pró
prio, sem a excessiva interferência estatal e sem 
ônus para os cofres públicos. 

À Justiça do Trabalho restaria o seu papel de 
dizer o direito, por um Juiz togado, quando esgota
das as instâncias conciliatórias. 

Sendo assim, o projeto em exame situa-se na 
contramão da modema doutrina trabalhista e da ex
periência de palses desenvolvidos. 

À vista do expostn, opinamos pela rejeição do 
Projero de Lei do Senado nQ 150, de 1995. 

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995. -
lris Rezende, Presidente - Jefferson Peres, Rela
ror - José lgnácio Ferreira - Bernardo C3bral -
José Eduardo Outra - Ronaldo Cunha Lima -
Ney Suassuna - Roberto Requião - Lúcio Alcân
tara - Romeu Tuma - José Bianco - Ramez Te
bet. 

PARECER N"- 773, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o PLS n• 183, de 
1995, de autoria do Senador Pedro Si
mon, que "altera a Lei n• 8.666, de 21 de 
]unho de 1993, que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição, institui nor
mas para licitações e contratos da Admi-

I - Relatório 

Chega à análise desta Comissão, em caráter 
terminativo, o Projero·de Lei do Senado nQ 183, de 
1995, de aufllria do eminente Senador Pedro Simon, 
que "altera a Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art 37, inciso XXI, da Constitui
ção, institui normas para licitações e contraros da 
Administração Pública e dá outras providências". 
Trata-se de reapresentação, pelo seu autor, do Pro
jero de Lei do Senado n2 103, de 1993, arquivado ao 
final da legislatura passada 

A proposição em comento acrescenta ao art. 
113 da Lei nQ 8.666, de 1993, os §§ 32 e 42, regula
mentando o exame e a fiscalização dos Tribunais de 
Contas sobre os registras contábeis e demais con
troles das empresas privadas contratadas para a 
execução de obras, serviços ou fomecimenro de ma-
terial. · 

Estabelece, ainda, o projeto que ficam as em
presas privadas acima referidas obrigadas a manter 
e colocar à disposição dos Tribunais de Contas roda 
a documentação contábil, fiscal, comercial e bancá
ria necessária às apurações por eles determinadas, 
sob pena, em caso de sonegação ou de recusa, de 
aplicação de multa diária até o cumprimento das ob
rigações. 

O ilustre autnr assim justifica a proposição: 

"Vivemos no Brasil momenros decisi-· 
vos quanro à moralidade para com a coisa 
pública, um verdadeiro compromisso ético 
com as gerações futuras de brasileiros, de 
modo que qualquer possibilidade de morali
zação deve ser acatada por esta Casa, sob 
pena de sermos omissos. Ademais, é co
mum e tranqüila a fiscalização das empre
sas privadas no tocante ao cumprimento das 
obrigações fiscais pelos auditores da Secre
taria da Receita Federal. Então, por que mo
tivo não poderia o Tribunal de Contas, órgão · 
constitucionalmente constituído para o con
trole das despesas públicas, fiscalizar a es
trutura das empresas apenas no que tange 
às contratações com o Governo? 

Defendemos a tese de que, havendo 
indicias de corrupção, o Tribunal de Contas 
deve ter competência para entrar na conta 
da empresa acusada. Provada a corrupção,. 
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entra-se na empresa estatal, chamam-se os tem a ação do Tribunal de Contas da União junto a 
funGiooários para puni-los. Faz;se tudo com entidades privadas. Tal possibilidade está assegura-
o corrupto, mas nada com o corruptor. Não da pelo ar!. 71, 11, in fine, da Lei Maior, que estabe-
se toma nenhuma providência com relação Ieee: 
àquele que exerce o papel ativo na corrup
ção. O Tribunal de Contas quer olhar a em
presa não no seu total, no seu global, mas 
ali naquele contrato, naquela hora, na reali
zação que desempenha com a obra públi
ca.• 

Nesta Comissão, não foram oferecidas emen
das ao projeto no prazo regimental. 

É o relatório. 

11 -Voto do Relator 

Inicialmente, cabe ressaltar a pertinência da 
preocúpação extemada pelo ncbre autor da proposi
ção. O aperfeiçoamento dos instrumentos colocados 
à disposição dos Tribunais de Contas para o exercí
cio de suas funções institucionais representa, sem 
dúvida, importante avanço no sentido do adequado 
controle e fiscalização dos recursos publicas, e se 
ajusta aos princípios indicados pela Carta Magna de 
1988. 

No entanto, parec<HJos que o projeto de lei em 
comento merece alguns aperfeiçoamentos para cor
rigir-lhe vícios de constitucionalidade e técnica legis
lativa 

Preliminarmente, não nos parece adequado 
que a matéria que se pretende regulamentar pela 
proposição seja objeto da Lei n"- 8.666, de 1993, 
que, ex vi do art. 22, XXVII, estabelece normas ge
rais de licitação e contratação, aplicáveis a todos os 
níveis de Governo e suas entidades vinculadas. 

Em primeiro lugar, porque a regulamentação 
da atuação dos Tribunais de Contas não é matéria 
que pertença às normas gerais de licitação e contra
tação e, em segundo lugar, porque, na medida em 
que os dispositivos são incluídos em uma lei de ca
ráter nacional, estariam regulando não apenas a 
atuação do Tribunal de Contas da União, mas tam
tlém dos Tribunais de Contas dos Estados e do Dis
trito Federal, extrapolando a competência legislativa 
da União Federal e imiscuindo-se na dos demais en
tes da Federação. 

Destarte, acreditamos que os dispositivos 
constantes do PLS n"- 183, de 1995, estariam mais 
adequados se incluídos na Lei Orgânica do TribUnal 
de Contas da União, a Lei n"- 8.443, de 16 de julho 
de 1992. 

Por outro lado, é importante verificar-se o exalo 
alcance dos dispositivos constitucionais que garan-

"Ar!. 71. O controle externo, a carga do 
Congresso Nacional, será exercido com o 
auxflio do Tribunal de Contas da União, ao 
qual compete: 

•••oooo•~•ouooo-oooou•---••••-•-••-••••••-•-•••-•~• 

11 - julgar as contas dos administrado
res e demais responsáveis por dinheiro, 
bens e valores plblicos da administração di
reta e indireta, incluídas as fundações e so
ciedades instituídas e mantidas pelo poder 
público federal, e as contas daqueles que 
derem causa a perda, extravio ou outra ir
regl.llaridade de que resulte prejuízo ao 
erário público;• (grifou-se.) 

Assim verifica-se pela leitura do dispositivo da 
Carta Magna, ..que a possibilidade de o TCU fiscali
zar as contas de entidades privadas, como não po
deria deixar de ser, restringe-se, exclusivamente 
àquelas ocasiões em que estas entidadeS derem 
causa a perda extravio ou outra regularidade de que 
resulte prejuízo ao erário púbiico, e não se limita ex
clusivamente a contratações, podendo estender-se a 
outras relações que as empresas privadas mantive
ram com a Administração Pública 

De sua parte, a Lei Orgânica do Tnbunal de 
Contas da União, em seu art. 1• I, repete o dispositi
vo constiucional e estabelece no ar!. 5", 11, que a ju
risdição do Tribunal abrange aqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade ao. 
erário. 

Daí, é também fundamental, que os dispositi
vos regulamentadores não extrapolem estes limites, 
sob o risco de incidirem em incostitucionalidade, 
mas ao mesmo tempo, não restrinjam a ação fiscali
zadora da Corte de Contas Federal. 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação 
do PLS n"- 183, de 1995, na forma do substitutivo se
guinte: 

EMENDA N21-CCJ 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N2183 DE 1995 

Altera a Lei n2 8.443, de 15 de julho 
de 1992, que dispõe sobre a Lei Organica 
do Tribunal de Contas da Uniao e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art 1 Q O art. 1 2 da Lei n"- 8.443, de 16 de julho 
de 1992, passa a vigorar acrescido dos seguintes§§ 
42e~. 

"Art. 12 ......................... ---.. ------------

§ 42 O Tribunal de Conlas da União 
desde que com a finalidade de apurar perda, 
extravio ou outra irregularidade, a que deu 
causa empresa privada e de que resulte 
dano ao erário poderá examinar e fiscalizar 
os registras contábeis e demais controles 
dessas empresas, no que concerne às suas 
relações, de qualquer tipo, com órgão ou en
tidade da Administração Federal. 

§ ~ As empresas privadas referidas no 
parágrafo anterior obrigam-se manter e colo
car à disposição dç Tribunal de Con1as da 
União, quando requerida, IOda a documenta
ção contábil, fiscal, comercial e bancária, 
necessária às apurações de que trala o 
mesmo parágrafo, sob pena em caso de so
negação ou de recusa, de aplicação de mui
la diária, até o cumprimenlO da obrigação." 

Art 22 Esla lei entra em vigor na da1a de sua 
publicação. 

Art 32 Revogam-se as disposições em contrá~ 
rio. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
-lris Resende, Presidente - Ney Suassuna, Rela
tor - Francelina Pereira - Remez T ebet - Jeffer
son Peres - José Bianco - Romeu Tuma - José 
Eduardo Dutra - Bernardo Csbral - Ademir An
drade- Josaphat Marinho- Pedro Simon. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
NQ183, DE 1995 

Altera a Lei n• 8.443, de 15 de julho 
de 1992, que "dispõe sobre a Lei Organi
ca do Tribunal de Conlas da Uniao e dá 
outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1 Q O art 12 da Lei n"- 8.443, de 16 
de julho de 1992, passa a vigorar acrescido 
dos seguintes §§ 42 e SQ: 

"Art. 12 ......................... -----------·-·· 

§ 42 O Tribunal de Con1as da União, 
desde que com a finalidade de apurar perda, 

extravio ou outra irregularidade, a que deu 
causa empresa privada e de que resulte 
dano ao erário, poderá examinar e fiscalizar 
os registras contábeis e demais controles 
dessas empresas, no que concerne às suas 
relações, de qualquer tipo, COr!! órgão ou en
tidade da Administração Federal. 

§ SQ As empresas privadas referidas no 
parágrafo anterior obrigam-se a manter e 
colocar à disposição do Tnbunal de Con1as 
da união, quando requerida, toda a docu
menlação contábil, fiscal, comercial e ban
cária, necessária às apurações de que trala 
o mesmo parágrafo, sob pena, em caso de 
sonegação ou de recusa, de aplicação de 
mulla diária, até o cumprimento da obriga
ção." 

Art 22 Esla lei entra em vigor na da1a de sua 
publicação. 

Art 32 R~ogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1995 •. 
- lris Rezende, Presidente. 

PARECER N2 774, DE 1995 

Da Comissao de Constituiçao, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n• 243, de 1995, de autoria da Se
nadora Benedila da Silva, que "Acrescen
ta artigo à Lei no 7.210, de 11 de julho de 
1984, que institui a Lei de Execuçao Pe
nal". 

Relator: Senador Ramez Tebet 
Vem a esla Comissão, para exame, o Projeto 

de Lei do Senado n"- 243, de 1995, que "Acrescerrta 
artigo à Lei n"- 7.21 O, de 11 de julho de 1984, que 
institui a Lei de Execução Penal". 

A proposição, que não recebeu emendas no 
prazo regimental, pretende disciplinar a concessão 
dos benefícios do indulto ou progressão do regime 
prisional, para os condenados doentes, em eslado 
terminal. Sem modificar os procedimentos básicos 
para a concessão desses benefícios, visando à se
gurança do interessado, dispõe que a iniciativa da 
petição será exclusiva do condenado ou de familia
res com estreito vínculo, impedindo que os benefí
cios sejam concedidos à revelia do doente. Estabe
lece, também, um tempo limite para a tramitação da 
concessão, tendo em vista a relevância do fato r tem
po, nesses casos. 

A medida não contraria disposições constitu
cionais ou infraconstitucionais. 



620 ANAlS DO SENADO FEDERAL Novembro de 1995 

Quanto ao seu mérito é justa e inteligente, pois 
leva em conta não só sentimentos humanitários, 
mas também atende aos interesses da administra
ção da justiça. 

Como bem diz a nobre Senadora em sua justi
ficação, é "evidente que, atendidos os necessários 
cuidados para o levantamento das condições pes
soais do apenadq. a manutenção da pena de um 
doente em estado terminal não tem qualquer sentido 
prático. Por outro lado, a continuação desse tipo de 
condenado, no ambiente prisional, só agravaria a já 
caótica situação de nosso sistema penitenciário. 

Pelo exposto, opinamos favoravelmente à 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n" 243, de 
1995. . 

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995. -
I ris Rezende, Presidente - Ramez Tebet, Relator. -
José lgnácio - Romeu Tuma -Bernardo Cabral -
Esperidião Amin - Ney Suassuna - Francelina 
Pereira - Lúcio Alcantara - José Bianco - José 
Eduardo Outra - Jefferson Peres - Ademir An
drade. 

PARECER ~ n5, DE 1995 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 59, de 1995 (n" 
61/95, na camara dos Deputados), que 
"Aprova o texto do Protocolo celebrado 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo dos Estados Uni
dos da América, em BrasHia, em 21 de 
março de 1994, para Emenda e Prorroga
ção do Acordo de Cooperaçao em Ciên
cia e Tecnologia, entre os dois países, de 
6 de fevereiro de 1984." 

Relator: Senador Hugo Napoleão 

Nos termos da Constituição Federal, art 49, I, 
e das disposições regimentais pertinentes à tramita
ção da matéria constante na proposição em apreço, 
encaminha-se a esta Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional o presente Projeto de De
creto Legislativo n" 59, de 1995, que "Aprova o texto 
do Protocolo celebrado entre o Governo da Republi
ca Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos da América, em Brasília, em 21 de março de 
1994, para Emenda e Prorrogação do Acordo de 
Cooperação em Ciência e Tecnologia, entre os dois 
países, de 6 de fevereiro de 1984." 

O Acordo Brasii-EUA relativo à Cooperação em 
Ciência e Tecnologia, de 1984, foi prorrogado até 
1991, enquanto os dois países negociavam um Pro
tocolo de Emenda e Prorrogação, assinado a 14 de 
novembro de 1991 e submetido à apreciação do 
Congrsso Nacional. 

O Protocolo de 1991, negociado em Washing
ton, teve como novidades, em relação ao Acordo an
terior, a introdução de um Anexo sobre proteção e 
assuntos de segurança nacional e outro sobre prote
ção á propriedade intelectual. Essa versão do proto
colo para Emenda e Prorrogação, celebrada em Bra
sília, em 14 de novembro de ·1991, e levada à consi
deração do Congresso Nacional pela Mensagem n" 
35, de 1992, previa, no artigo I.F. do Anexo I, relati
vo a Propriedade Intelectual, que os Governos dos 
dois países trocariam Notas indicando áreas nas 
quais a cooperação não seria possível, em razão da 
inexistência, em um dos países, de proteção ade
quada aos direitos de autoria gerados no quadro da 
cooperação bilateral. 

As áreas enumerapas na Nota passada pela 
Embaixada norte-americana em Brasília engloba
vam, na prática, a quase totalidade da cooperação 
científico-tecnológica bilateral, de maneira que o 
novo Protocolo, ao irrvés de estimular a cooperação, 
tomava inoperante o Acordo em Ciência e Tecnolo
gia entre os dois países, de 1984 .. 

Ainda mais· grave, a aceitação daquele docu
mento poderia acarretar a suspensão de grande nú
mero de atividades desenvolvidas no ãmbito inte
rinstitucional, ou seja, fora do quadro do Acordo de 
Cooperação, sem a interveniência direta do Governo· 
Federal. No caso de Brasil e Estados Unidos, a coo
peração interinstitucional é de especial significado, 
tendo em vista os vínculos existentes entre universi
dades e centros de pesquisa do Brasil e dos Esta
dos Unidos da América, assim como entre pesquisa
dores dos dois países. 

Por isso, o Brasil preferiu não indicar as áreas 
de "exclusão". O ·ltamaraty sugeriu, sem êxito, que 
os americanos explicitassem que suas reservas não 
implicavam a impossibilidade de cooperar em qual
quer atividade nesses setores mas, apenas, em de
terminadas atividades consideradas sensíveis. 

A posição brasileira, de cautela, se justificava 
ainda na perspectiva, então iminente, da aprovação, 
pelo Senado Federal, do projeto de lei que define a 
política nacional em matéria de propriedade intelec
tual, e que deverá ter como conseqüência para a 
cooperação bilateral, a possibilidade de deserrvolver 
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com os EUA novos proje10s em qualquer área onde 
houver interesse recíproco. 

Dois falOs tiveram um efeito catalisador sobre o 
processo negociador entre o Brasil e os Estados 
Unidos na área de Ciência e Tecnologia: a aprova
ção pelo COngresso Nacional do Acordo Quadriparti
te entre o Brasil, a Argentina, a Agência Internacio
nal de Energia "A!Omica e a Agência Brasileiro-Ar
gentina de Contabilidade e Controle, em 9 de feve
reiro de 1994 e os resultados positivos da viagem 
que realizou o então Ministro de Estado das Relaçõ
es Exteriores, Embaixador Celso L N. Amorim 
àquele País em fevereiro de 1994, a fim de discutir ~ 
tema da Propriedade IntelectuaL 

No contex10 da preparação da visita do Vice
Presidente norte-americano ao Brasil, o Secretário
adjun10 para Assun10s lnteramericanos, Alec Wat
son, expressou ao Embaixador do Brasil em Was
hington a intenção de que fosse assinado, durante a 
visita, novo instrumento de emenda e prorrogação 
do Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia, 
escoimado das cláusúas que vinham entravando 
sua aprovação, pelo lado brasileiro. Nesse sentido, 
negociou-se novo Pro10colo de Emenda e Prorroga
ção ao Acordo de 1984, que foi submetido ao Con
gresso Nacional em subslittição ao Pro10colo nego-
ciado em 1991. · 

A assinatura desse novo texto do Pro10colo de 
Emenda e Prorrogação, em 21 de março de 1994, 
constitui marco da renovação do dálogo entre o Bra
sil e os Estados Unidos, na área de tecnologia, onde 
têm os dois países interesses concre10s, de impor
tância estratégica para as respectivas economias e 
abriu valiosas oportunidades para a comunidade 
científica de ambos os países e para o desenvoM
men10 de proje10s de conteúdo tecnológico de inte
resse do Governo brasileiro. 

Termos alterados da Segunda versao 

São os seguintes os itens do Acordo de Coo
peração aHerados pelo Protocolo de Emenda e Pror
rogação assinado durante a visita do Vice-Presiden
te Albert Gore ao Brasil: 

"1. F) Não serão estabelecidas ativida
des de cooperação que tenham perspecti
vas razoáveis, confonne detenninado por 
uma das Partes, de gerar invenções em 
áreas não consideradas como matéria pas
sível de patanteamen10. 

I. GJ No caso de uma das Partes acre
ditarem que um projeto de pesquisa conjun
ta desenvolvido no âmbito deste Acordo 

conduzirá à criação ou à concessão de pro-· 
priedade intelectual de um tipo não protegi
do segundo as leis aplicáveis de uma das 
Partes, as Partes deverão entabular nego
ciações imediatamente com vistas a alcan
çar uma solução· mutuamente aceitável para 
a implementação do dispos10 no artigo 11. B. 
2. (b)." 

Incumbe a esta Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional examinar prioritariamente as 
ques!Oes referentes à oportunidade e conveniência 
do a10 internacional sob exame. O pro10colo aqui 
apreciado, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Uni
dos da América, consideradas as razões expostas, é 
de todo conveniente e oportuno aos interesses na
cionais, não conflitando com o ordenamen10 jurfdico 
brasileiro, sendo constitucional e jurfdico, e versado 
em boa técnica legislativa, pelo que somos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Antonio Carlos Magalhães, Presidente ~ 

Hugo Napoleao, Rela10r - Gu ilhenne Palmeira -
José Agripino - Casildo Maldaner ·- Emilia Fer
nandes -Humberto Lucena - Nabor Junior- Ge
raldo Melo - Romeu Tuma - Bernardo Cabral -
Benedita da Silva (vencido, com vo10 em separa
do). 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DEFESA NACIONAL, SOBRE O 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DA 
SENADORA BENEDITA DA SILVA 

Através da Mensagem n" 467, de 1994, o Pre
sidente da República submeteu à consideração do 
Congresso Nacional o tex10 do pro10colo celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo dos Estados Unidos da América, em Bra
silia, em 21 de março de 1994, para Emenda e Pror
rogação do Acordo de Cooperação em Ciência e 
Tecnologia, entre os dois países, de 6 de fevereiro 
de 1984. Na Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada por 
quinze votos favoráveis, sendo cinco com restrições, 
e cinco vo10s contrários. 

Registre-se, desde logo, que o instrumen10 sob 
exame substitui pro10colo anterior, firmado em 14 de 
novembro de 1991 , cujo texto fora encaminhado à 
consideração do Congresso Nacional pela Mensa-
gem n"- 35, de 1992. · 
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Para que melhor se possa apreciar o conteúdo 
da matéria em comento, toma-se necessário escla
recer o que dispunha o protocolo slbstituído. Este, 
isto é, o acordo assinado em 14 de novembro de 
·1991, previa a agregação ao texto original de dois 
anexos: Url'l, versando sobre propriedade intelectual; 
outro, tratando das obrigações de segurança. No 
que concerne à propriedade intelectual, de acordo 
com o disposto no parágrafo F, da Seção I (Âmbito), 
do Anexo I, os Governos dos dois países trocariam 
Notas "indicando as áreas nas quais a cooperação 
não seria possível, em razão da inexistência, em um 
dos dois países, de proteção adequada aos direitos 
de autoria geradps no quadro da cooperação bilate
ral" (cf. Exposição de Motivos nº-272/MRE, de 13 de 
junho de 1994, do Sr. Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores). 

Para bom entendedor, meia palavra basta. 
Àquela época os EUA já pressionavam o Brasil a 
adotar uma legislação de proteção à propriedade 
intelectual - notadamente direitos patentários -
condizente com os interesses empresariais norte
americanos. Sendo notório que o maior cabedal de 
conhecimentos científicos e tecnológicos encontra
se nos EUA; e que, no entendimento das autorida
des norte-americanas, o Brasil não apresenta uma 
legislação de propriedade intelectual "adequada", 
a regra tinha endereço certo. Aos cientistas brasi
leiros estariam fechadas as portas dos grandes 
centros de pesquisa dos EUA que desenvolves
sem projetas em áreas que, no entender de Was
hington, o Brasil estivesse tolerando a "pirataria", 
ou se fechando a conceitos de patentes amplia
dos. À guisa de·exemplos, aos pesquisadores bra
sileiros estaria vedado o acesso, no quadro da 
cooperação bilateral, aos conhecimentos lá apura
dos ou sistematizados nas áreas de fármacos ou 
biotecnÓiogia 

O ltamaraty assinalou, na Exposição de 
Motivos, que "desde 1991, no entanto, modifi
caram-se as condições nacionais e internacio
nais no cenário da propriedade intelectual" e 
que encontra-se em tramitação no Congresso 
Nacional a Lei de Propriedade Intelectual, cuja 
aprovação, nas palavras do então Chanceler 
Celso Amorim, "tornariam desprovidas de sen-

. tido as disposições do Protocolo firmado em 
14 de novembro de 1991". O Senhor Ministro 
das Relações Exteriores aduziu, outrossim, 
que a Rodada Uruguai criara um ordenamento 
jurídico novo nessa área, a contar com a ade-

. são dos dois países. 

Segundo ainda o Embaixador Celso Amorim, 
essas circunstâncias, agregadas à aprovação, pelo 
Congresso Nacional, do Acordo Quadripartite entre 
o Brasil, a Argentina, a Agência Internacional de 
Energia Nuclear e a Agência Brasileiro-Argentina da 
Contabilidade e Controle de Materiais Nti:leares, te
riam gerado uma distensão entre Brásil ·e EUA, a 
ponto das autoridades norte-americanas terem su
gerido a revisão do texto do Protocolo. 

A rigor, não há alterações de fundo na nova re
dação dada ao parágrafo F da seção I do Anexo 1. 
Senão, vejamos o novo texto deste dispositivo: 

"Não serão estabelecidas atividades 
de cooperação que tenham perspectivas ra
zoáveis, conforme determinado por uma das 
Partes, de gerar invenções em áreas não 
consideradas como matéria passível de pa
tenteamento." 

Mas, antes de propriamente avaliarmos os ter
mos do instnJinento revisional, permitimo-nos uma 
pequena digressão sobre o novo contexto em que 
esta matéria vem à baila De fato, tanto· o Brasil 
quanto os EUA aprovaram, em Marrakesh, Marro
cos, por ocasião do encerramento da Rodada Uru
guai, o texto do TRIPS (Agreement on Trad-Rela
ted Aspects of Intelectual Property Rights) que, 
no âmbito da incipiente Organização Mundial do 
Comércio- OMC, sucedânea do GATI, estabele-

- ce uma ncmnativa multilateral sobre a questão de 
propriedade intelectual. O taxto do TRIPS, ratifica
do pelo Congresso Nacional em dezembro de 
1994, não é plenamente consentâneo com as ne
cessidades dos países em desenvolvimento; mas; 
pelo menos, criou um clima favorável à superação 
dos contenciosos em matéria de propriedade inte
lectual, dada a uniformidade no conteúdo e a ge
neralidade no ambito de aplicação. 

Lamentavelmente, temos visto os EUA adoia
rem uma estratégia" de minar as· bases deste im
portantíssimo pacto internacional pela via de pres
sões dirigidas e ameaças de retaliações baseadas 
em ilegítimas leis internas de comércio internacio
nal. Há informações, inclusive, de que, particular
mente em relação a este instrumento, o Departa
mento de Comércio Norte-Americano fez restriçõ
es à menção, no item 1-G, às regras de direito in
ternacional como referência para superação de 
conflitos de mérito acerca da aplicação, ou não, de 
legislação de propriedade intelectual. 

No caso brasileiro, é inequívoco que o texto · 
do PLC n" 115, de 1993, tal como aprovado na Co- . 
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missão de Assuntos Econômicos do Senado, repre
senta uma abdicação de direitos, em face do que o 
TRIPS nos assegura. 

Neste quadro é que devemos apreciar o texto 
do Protocolo para Emenda e Prorrogação do Acordo 
de Cooperâção em Ciência e Tecnologia entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Gover
no dos Estados Unidos da América 

Verifica-se, inicialmente, que o acordo básico 
sofreu o acréscimo de dois parágrafos em seu artigo 
VI, tratando ambos do empenho das Partes em as
segurar aos participantes nas atividades cooperadas 
acesso a instalações, pessoal e programas e infor
mações, não obstante o Anexo 11, seja claro em re
servar as partes o direito de recusa ao fornecimento 
de informações ou equipamentos que reputarem no 
interesse da segurança nacional de cada parte. 

Quanto aos anexos, propriamente, derivados 
da nova redação dada ao artigo VIl do acordo, ver
sam, como já dissemos, respectivamente, sobre pro
teção e distribuição da propriedade intelectual gera
da no âmbito da cooperação científico-tecnológica e 
sobre a proteção de informações e equipamentos 
por razões de segurança nacional. 

Deixaremos de comentar o Anexo 11, em virtu
de da aprovação do projeto de lei que tratava da ex
portação de bens sensíveis, convertido na Lei n"-
9.112, de 1 O de outubro de 1995, não obstante de
vamos consignar as pressões sofridas pelo governo 
brasileiro, por parte das autoridades norte-america
nas, no sentido da adoção de uma legislação a este 
respeito, sobre a qual já nos manifestamos, critica
mente, na reunião desta Comissão em 5 de outubro 
próximo passado. 

O Anexo I (Propriedade Intelectual) propõe o 
compartilhamento de direitos, rendimentos e royal
ties, a que os mútuos empreendedores façam jus à 
luz das legislações de propriedade intelectual aplicá
veis. A par da discussão sobre proteção autoral, ob
servamos que as garantias para a percepção de par
celas oriundas de vantagens decorrentes da prote
ção intelectual são vagas. O parágrafo C do item I 
deste anexo fala em sua obtenção "por meio de con
tratos ou outros meios jurídicos". Já o parágrafo B 
do item 11, em seu número 1, afirma que os direitos 
de propriedade intelectual de pesquisadores visitan
tes serão recebidos nos termos das diretrizes da ins
tituição anfitriã 

Depreende-se que o acordo deixa para o plano 
da normatização autônoma privatística a sensível 
questão da participação de inventores em recursos 

advindes da apropriação intelectual. O interesse pú
blico, mormente em face de um ajuste de natureza 
internacional, deveria estar expresso no insln!mento, 
pelo menos sob a forma de regras de impugnação 
de claúsulas leoninas em contratos de adesão apre
sentados aos pesquisadores visitantes pelas institui
ções anfitriãs. Tal, infelizmente, não ocorre. Neste 
particular, a Depuiada Sandra Starling, Vice-Presi
dente da Comissão Especial da Lei de Propriedade 
Intelectual na Câmara dos Depuiados e professora 
da UFMG, acertadamente lembrou, em seu voto em 
separado neste projeto: 

"Deve-se destacar que as universida
des e institutos brasileiros mantêm políticas 
explicitamente contrárias à divisão de lucro 
oriundo de pesquisas com pessoas físicas: 
pois é extremamente difícil discriminar quem 
é responsável por quê em trabalhos de equi
pe. Assim, caso alguma universidade nacio
nal d~idisse participar deste acordo, ela te
ria que modificar toda a sua polftica em rela
ção a este ponto, ou, então, alijar os seus 
quadros nacionais". 

Salta aos olhos, ainda, a sujeição das informa
ções obtidas, geradas ou fornecidas~ no_ãmbif.o do 
acordo ao sigilo comercial, conforme estabelece o 
ftem III do anexo I. É estranho que estas restrições 
sejam postas em um texto que trata genericamente 
de cooperação científico-tecnológica, e, na parte es
pecífica, de propriedade intele~ctual. Come se sabe, 
a doutrina do direito patentário, baseia-se em um 
princípio de reconheqimento de monopólio temporá
rio para exploração de determinado produto ou pro-· 
cesso, desde que a maneira de sua obtenção seja 
tomada de Conhecimento público, para que a socie
dade como um f.odo possa usufruir da ·inovação. As
sim, o sigilo comercial labora contra a própria natu
reza do instituto de patentes. razão pela qual não 
podemos aceitar sua inclusão em um acordo desta 
natureza ~----

Um acordo de cooperação científico-tecnológi
ca só faz sentido, do ponto de vista do poder públi
co, se tem por escopo irradiar e difundir o conheci
mento, de forma a propiciar SLJa utilização pela so
ciedade, na busca da realização do bem comum. As 
restrições de ordem de segurança nacional ainda se 
justificam, porque aí também reside o componente 
interesse público, mas as cláusulas de sigilo comer
cial não são admissíveis. 

Os arroubos imperiais a que aderimos, subordi
nadamente, deixam-se entrever no número 2, do pa-
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rágrafo B do item 11 desse Anexo. Lá está escrito 
que "se um. tipo de propriedade intelectual estiver 
previs10 nas leis de uma Parte, mas não nas da ou
tra, serão atribuídos à Parte, cujas leis se refiram a 
esse tipo de proteção, todos os direitos de rendi
men1Ps em escala mundial. 

Esta norma, a nosso ver. no campo das pes
quisas com organismos vivos, viola compromissos 
internacionais a que o Brasil aderiu ao assinar o tex
to da Convenção sobre Diversidade Biológica, redi
gida em junho de 1992, no Rio de Janeiro, por oca
sião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, e devidamente ratifi
cada pelo Congresso Nacional, através do Decre1P 
Legislativo n<'-2, de 1994. Assim, embora o tex1P da 
Convenção sobre Biodiversidade assegure a países 
comó o Brasil, cujo patrimõnio genético é preciosís
simo e incalculável, os direitos concernentes à apli
cação econõmica de produ1Ps e processos obtidos 
de seu acervo biológico, estariamos abrindo mão 
destes direi1Ps, segundo esta disposição do Anexo I, 
pelo simples falO de, na hipótese de uriia inovação 
biotecnológica desenvolvida, nos EUA, a partir de 
recursos genéticos providos pelo Brasil, não possuir
mos uma lei de propriedade intelectual que trate de 
seres vivos. 

Este anexo I afronta, diretamente, os artigos 
15, em especial seu § 7'2, 16, com ênfase em seu § 
5º-, 17, notadamente seu § 2~. e 19, em particular 
seus § 22., da Convenção da ONU sobre Diversidade 
Biológica, de que o Brasil é o primeiro signatário. 

Concluindo, entendemos que o protocolo em 
apreço fere os legítimos interesses nacionais; não 
trata efetivamente de uma cooperação cienlífioo-tec
nológica, mas de procedimen1Ps de absorção da in
teligência nacional e da transferência de nosso patri
mõnio natural a empresas ou instituições norte-ame
ricanas de alta tecnologia; não se baseia em um sin
cero princípio de reciprocidade; e nos faz abdicar de -
nossos direitos, internacionalmente consagrados, e 
pe nossa soberania. Por estas razões, votamos con
trariamente à aprovação do proje1P de decre10 legis
lativo em apreço. 

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1995. -
Senadora Benedita da Silva (PT- RJ). 

PARECER N"-776, DE 1995 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n• 87, de 1995, (n<'- 96, 
de 1995, na camara dos Deputados), que 

aprova o texto do Protocolo de Medidas 
_ Cautelares, aprovado mediante a Decislio 

n• 27/94 .do Conselho do Mercado Co
mum (MERCOSUL), por ocasiao de sua 
VIl Reuniao, realizada em Ouro Preto, nos 
dfas 16 e 11 de dezembro de 1994. 

Relator: Senador Pedro Simon 

I - Relatório 

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so
bre o Projeto de Decre10 Legislativo n<'- 87, de 1995 
(n<'- 96, de 1995, na Câmara dos Deputados). que 
"aprova o tex1P do Pro1Pcolo de Medidas Cautelares 
aprovado mediante a Decisão n<'- 27/94 do Conselho 
de Mercado Comum (MERCOSUL), por ocasião de 
sua Vil Reunião realizada em Ouro PrelO, nos dias 
16 e 17 de dezembro de 1994". 

Em cumprimento ao disposto no artigo 49, inci
so I, da Constituição Federal, o Presidente da Repú
blica swmete à apreciação parlamentar o texto des
te a1P internacional. 

O diploma legal em apreço foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados em 17 de maio de 1995, 
tendo, naquela Casa, passado pelo crivo das Comis
sões de Relações Exteriores e de Constituição e 
Justiça e de Redação. 

Segundo exposição de motivos do Ministério 
de Relações Exteriores, encaminhada a esta Casa, 
o instrumento internacional em apreço 

"foi rubricado durante a IV Reunião de 
Ministros da Justiça do Mercosul, realizada 
em Brasília, em 7 de dezembro de 1994, 
com base em projeto elaborado pela respec
tiva Comissão Técnica. 

O principal objetivo do Protocolo con
siste em criar, no âmbito do Mercosul, um 
quadro de segurança jurídica que garanta 
soluções justas às controvérsias privadas e 
tome viável a cooperação cautelar entre os 
Estedos Partes do Tratado de Assunção. 
Nos termos de seu Artigo primeiro, o PrelO-

- - colo destina-se a regulamentar, entre os paí
ses que integram o Mercosul, o cumprimen
to de medidas cautelares destinadas a impe
dir a irreparabilidade de um dano em relação 
às pessoas, bens e obrigações de dar, de 
fazer ou de não fazer". 

Com efeito, o presente protocolo, conforme 
consta de seus próprios artigos exordiais, tem por 
objeto regulamentar, entre os Estados Partes do 
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Tratado de Assunção, o cumprimento de medidas peraçao nos Usos Paclficos da Energia 
destinadas a impedir a irreparabilidade de um dano Nuclear, celebrado entre o Governo da 
em relação às pessoas, bens e obrigaões de dar, de República Federativa do Brasil e o Gover-
fazer e de não fazer, sendo que a cautelar poderá no da Federação da Rússia, em Brasflia, 
ser solicitada em processos ordinários, de natureza em 15 de setembro de 1994". 
civil, comeroial, trabalhista e em processos penais, Relator: Senador José Agripino 
no que tange à reparação civil. 

Também os ates de comunicação processual 
inter partes vem minudentemente regulamentados,_ 
de forma a prover a efetividade das medidas por via 
de cartas rogatórias (ar!. 20 e seguintes). 

É o relatório. 

li-Parecer 

O presente ato internacional decorre do próprio 
compromisso dos Estados signatários do concerto 
de Assunção de harmonizarem suas legislações nas 
áreas pertinentes. 

A multiplicação dos contatos comerciais e o es
treitamento das relações económicas entre os qua
tro países membros do Mercosul demandam uma 
norrnatização comum em matérias especialmente 
sensíveis como a que vem tratada no presente pro
tocolo, garantindo soluções ágeis para o contencio
so civil. 

O expressivo dinamismo do comércio do Mer
cosul, onde as exportações oriundas do Brasil cres
ceram 300% desde 1990, vem promovendo um salto 
qualitativo no relacionamento entre os países do 
Cone Sul e levando a um processo de melhoria do 
espaço econõmico latino-americano. O instrumento 
internacional em exame contribui, sem dúvida algu
ma, para o aperfeiçoamento desse processo. 

Pelo exposto, verificamos ser o presente proto
colo oportuno e conveniente aos interesses nacio
nais, constitucional e legal, sendo ainda versado em 
boa técnica legislativa, pelo que somos pela aprova
ção do Projeto de Decreto legislativo nº- 87/95, na 
forma da proposta original. 

Sala da Comissão, 23 de novembro de 1995.
AntOnio Carlos Magalhães, Presidente - Pedro Si
mon, Relator - Humberto Lucena - Nabor Júnior 
- Geraldo Melo - Casildo Maldaner - Emflia Fer
nandes - José Agripino - Romeu Tuma- Hugo 
Napoleão - Guilherme Palmeira - Bernardo ca
bral. 

PARECER N" 771, DE 1995 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n• 118, de 1995 (nº-
122, de 1995, na camara dos Deputados), 
que "aprova o texto do Acordo para Coo-

I - Relatório 

Esta Comissão é chamada a pronunciar~e so
bre o Projeto de Decreto legislativo nº- 118, de 1995 
(n" 122, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
"aprova o texto do Acordo para Cooperação nos 
Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Federação da Rússia, em-Brasflia, em 
15 de setembro de 1994". 

Em cumprimento ao disposto no ar!. 49, inciso 
I, da Constituição Federal, o Presidente da Repúbli
ca submete à apreciação parlamentar o exto deste 
ato internacional. 

O diplorr1á legal em apreço foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados em 7 de junho de 1995, ten
do, naquel!l Casa, passado pelo crivo das Comissõ
es de Relações Exteriores e de Constituição e Justi
ça e de Redação. 

Acompanha a mensagem presidencial que en
caminha o acordo exposição de motivos do Ministé
rio de Relações Exteriores, da qual cumpre destacar 
o que segue: 

" 
A iniciativa do Acordo foi tomada pela 

p~ute russa, em 1989. O texto inicialmente 
proposto, no entanto, não pôde ser concluí-. 
do à época por diversos motivos, entre os 
quais as mudanças institucionais, que culmi
naram na dissolução da União Soviética, e a 
dificuldade em obter uma redação para o 
art. VIII, que trata de segurança nuclear e 
salvaguardas. 

Este último problema fui devidamente 
sanado, mediante a entrada em vigor do 
Acordo Quadripartite de Salvaguardas entre 
o Brasil e a Argentina, a Agência Brasileiro
Argentina de Contabilidade e Controle de 
Materiais Nucleares (ABACC) e a Agência 
Internacional de Energia A1ômica (AIEA), 
promulgado em 25 de fevereiro de 1994, 
pelo Decreto n2 1.065. 

Merece destaque a natureza pacífica 
da cooperação estabelecida pelo Acordo em 
foco. Por este motivo, o texto que ora sub
meto a Vossa Excelência explicita em vários · 
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artigos que a colaboração brasileiro-russa 
será realizada apenas no campo dos usos 
pacíficos da energia nuclear. Neste sentido, 
o art 11 estabelece as ãreas de cooperação 
e o art III as modalidades dessa coopera
çã<l. - . ·. . ··. .. 

Tendo em vista a natureza do Acordo 
em pauta, faz-se necessária a sua ratifica
ção formal, após aprovação pelo Poder Le
gislativo, conforme disposto pela Constitui
ção Federal. 

" •••••••••••••••••-•••••-••••••-•••••-••••-·-•-•n•O 

É o relatório ••...• ; .••...••....• -···········-····--
T rata~e. a toda prova, de cooperação de natu

reza absolutamente pacífica entre os países signatá
rios, que trará muitas vantagens para o Brasil, tendo 
em vista o maior avanço tecnológico russo e a gran
de experiência que possuem os russos, principal
mente na ãrea da geração de energia 

Vale ressaltar os termos do art VIII do acordo 
que proporciona garantias quanto às finalidades uni
camente pacíficas almejadas pela cooperação tec
nológica e científica que se pretende implementar 
inter partes. 

Pelo exposto, verificamos ser o presente acor
do oportuno e conveniente aos interesses nacionais, 
constitucional e legal, sendo ainda versado em boa 
técnica legislativa, pelo que somos pela aprovação· 
do Projeto de Decreto Legislativo n9. 118/95, na for
ma da proposta original. 

Sala da Comissão, 23 de novembro de 1995.
Antonio Carlos Magalhaes, Presidente - José 
Agripino, Relator - Romeu Tuma - Geraldo Melo 
- Nabor Júnior - Humberto Lucena - EmHia Fer
nandes - Casildo Maldaner- Guilherme Palmeira 
-Hugo Napoleão- Bernardo C3bral. 

PARECER N!' 778, DE 1995 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 

. Decreto Legislativo n"- 149, de 1995 (n"-
144/95, na Câmara dos Deputados), que 
"aprova o texto do Acordo-Quadro sobre 
Cooperação em Aplicações Pacificas de 
Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior, 
celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Popular da China, em Beijing (Pe
quim), em"S de novembro de 1994". 

Relator: Senador Geraldo Melo 

1 - Histórico 

Em mensagem acompanhada de exposição 
de motivos do Senhor Ministro das Relações Exte
riores, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submeteu à deliberação do Congresso Na
cional o Acordo-Quadro sobre Cooperação em 
Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do 
Espaço Exterior, celebrado entre os Governos da 
República Federativa do Brasil e da Replblica Po
pular da China, em Beijing (Pequim), em 8 de no
vembro de 1994. 

A Comissão de Relações Exteriores da Câma
ra dos Deputados apresentoü Projeto de Decreto Le
gislativo, aprovando o texto do Acordo-Quadro, que 
recebeu pareceres tavorãveis oas Comissões de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
de Constituição e Justiça e de Redação, daquela 
Casa 

A matéria chega ao Senado, tendo sido distri
buída a esta "Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional para receber parecer quanto ao 
mérito. · 

11 -Voto do Relator 

A Polaica Nacional de Desenvolvimento. das 
Atividades Espaciais (PNDAE), elaborada pela 
Agência Espacial Brasileira em cumprimento ao ~em 
11 do artigo 3"- da Lei n" 8.854, de 1 O de fevereiro de 
1994, e aprovada pelo Presidente da República li mi
ta as ações governamentais ao uso exclusivamente 
pacífico do espaço e estabelece diretrizes referentes 
à cooperação internacional em atividades espaciais,. 
como forma de acelerar a aquisição de conhecimen
to científico e tecnológico que viabilize economica
mente o desenvolvimento de sistemas espaciais de. 
interesse para o País. 

Essas diretrizes destacam, em particular: o in
centivo a iniciativas de cooperação de cunho científi
co, buscando-se favorecer o intercâmbio de pessoal, 
de instrumentação e de dados; o aproveitamento de 
oportunidades de cooperação no âmbito da enge
nharia e tecnologia de sistemas espaciais e corres
pondente infra-<lstrutura, e a atenção especial a ini
ciativas de cooperação com países que comparti
lhem problemas e dificuldades similares aos do Bra
sil. 

O Acordo-Quadro assinado pelo Governo bra
sileiro com o Governo da República Popular da Chi
na enquadra~e nessas diretrizes da PNDAE, pro
movendo a cooperação em matéria de pesquisa no 
setor espacial e a utilização do espaço exterior para 
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fins pacíficos, e cobrindo o intercâmbio em ciência 
espacial, tecnologia espacial e aplicações espa
ciais, inclusive os Satélites Sino-Brasileiros de Re
cursos da Terra - SBERS - e vários outros tipos 
de satélites, bem como sensoriamente remoto e 
suas aplicações, comunicação espacial, materiais 
espaciais e microgravidade, além de serviços de 
veículos lançadores de satélites e outras áreas 
que sejam discutidas e acordadas por ambas as 
partes. 

Nos últimos anos, o perfil dos programas es
paciais em todo o mundo tem sofrido mudanças 
significativas, passando a valorizar programas me
nores, menos dispendiosos e voltados para re
sultados de mais curto prazo, tendo ganhado im
portãncia as tecnologias de pequenos satélites e 
de veículos lançadores de menor porte. Essa 
tendência veio ao encontro da experiência adqui
rida no Brasil desde o Programa MECB - Missão 
Espacial Completa Brasileira, de 1979, que lo
grou lançar o primeiro satélite brasileiro, o 
SCD1, e implantar a infra-estrutura básica para 
futuras missões espaciais brasileiras, incluindo
se o Laboratório de Integração de Testes de Sa
télites e o Centro de Rastreio e Controle de Sa
télites, ambos no Instituto Nacional de Pesqui
sas Espaciais (INPE), do Ministério da Ciência e 
Tecnologia. 

Esses avanços do País no setor espacial de
vem ser consolidados e ampliados, com particular 
ênfase em veículos de transporte espacial, em ra
zão da natureza das tecnologias envolvidas e de 
seu valor estratégico, visando a assegurar ao País 
a autonomia na colocação no espaço dos satéli
tes, plataformas e cargas úteis. 

O Acordo-Quadro em tela visa a contribuir 
para a consecução desses objetivos, ao coadunar
se com o disposto no Ajuste Complementar ao 
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Popular da China, assinado 
em 29 de maio de 1984, e se configura em um arca
bouço jurídico para a ampliação da cooperação en
tre os dois países no ãmbito da ciência e tecnologia 
espaciais, com fins pacíficos_ 

Essa cooperação poderá assumir formas de 
elaboração e execução conjuntas de um plano de 
cooperação espacial mutuamente benéfico, de orga
nização conjunta de reuniões científicas e técnicas, 
de realização de programas de treinamento de pes

. soai, de troca de informações e documentação, de 

prestação de serviços de consultaria, de estabeleci
menlo de joint-ventures, ou ainda de qualquer outra 
modalidade convencionada pelas partas. 

-- Os programas e projetas de cooperação no 
campo espacial a que se refere o Acordo serão 
objeto de protocolos complementares a serem 
negociados e assinados pelas agências governa
mentais nele designadas, a Agência Espacial 
Brasileira e a Administração Nacional de Espaço 
da China. 

Para seu cumprimento, o Acordo estabelece 
um Grupo de Trabalho Sino-Brasileiro sobre Coo
peração no Campo Espacial, que se reunirá anual
mente, de forma alternada, no Brasil e na China. 
Comporão o Grupo de Trabalho representantes 
designados pelas Agências governamentais dos 
dois países. · 

O Acordo prevê, ainda, a concessão de facili
dades locais aos funcionários e peritos de cada uma 
das Partas, c:ft!signados para trabalhar no território 
da outra, em base de reciprocidade. A entrada e saí
da de equipamentos e materiais procedenl;es de 
cada país deverá ser facilitada, em termos a serem 
acordados em bases mútuas, e cada Parta fica obri
gada a notificar a outra da conclusão das forrnalida-

.. des necessárias à entrada em vigor do Acordo, cuja 
vigência começa a partir da data da última notifica
ção. 

O Acordo terá a validade de cinco anos. prorro
gável por igual período, salvo denúncia por uma das 
Partes, caso em que seus efeitos cessarão seis me
ses após o recebimento da notificação. As Partes se. 
comprometem a promover a cooperação mútua com 
base nas leis e regulamentos de cada país e em 

· normas de direito internacional universalmente reco
nhecidas. 

Ante o exposto, recomendo a aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo f12 149, de 1995, por 
considerá-lo em consonância com a -Política Nacio
nal de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e 
de relevante importância para a promoção do desen
volvimento cientí~co e tecnológico do Brasil e China 
na área espacial, bem como um instrumento de ex
pansão do intercâmbio científico e cultural entre os 
dois povos. 

Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
- Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Geral
do Melo, Relator- Romeu Tuma - Nabor Júnior
Humberto Lucena - EmOia Fernandes - Casildo 
Maldaner - Hugo Napoleão - José Agripino -
Bernardo Cabral . 
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PARECER N!' 779, DE 1995 

- Da Comissão de Constituiçao, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 
373, de 1995, do Senhor Presidente da 
RE:pública, submetendo à aprovaçao do 
Senado Federal o nome do Sr. Rider No
gueira de Brito para Ministro Togado do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 29-11-95, 
apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
Bernardo Cabral (em anexo ao parecer) sobre a 
Mensagem n2 , de 199 , do Senhor Presidente da 
República, opina pela aprovação da escolha do 
Senhor Rider Nogueira de Brito "para exercer o 
cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 
1995. - lris Rezende, Presidente - Bernardo Ca
bral, Relator- Lúcio Alcântara -Adem ir Andra
de - Esperidiao Amin - Ronaldo Cunha Lima -
Roberto Freire - Francelina Pereira - Elcio Al
vares - Arlindo Porto - José Eduardo Outra -
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - Romeu 
Tuma. "' 

Relator: Senador Bernardo Cabral 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cida

dania, dentro da competência que lhe é atribuída 
pelo art. 101, inciso 11, n" 9, do Regimento h1terno 
do Senado Federal, recebe, para opinar, mensa
gem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, da qual <:;onsta indicação do nome do 
Doutor Rider Nogueira de Brito, Juiz Togado do 
Tribunal Regional do Trabalho da Si! Região, com 
sede em Belém - PA, para compor o Tribunal Su
perior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, 
na vaga reservada à magistratura trabalhista de 
carreira, decorrente da aposentadoria do Ministro 
Hylo Bezerra Gurgel. 

De acordo com o art. 52, inciso III, alínea a, 
da Magna Carta, combinado com o art. 111, § 1•. 
inciso I, compete, privativamente, ao Senado Fe
deral aprovar, previamente. por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha do Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

O noms do Doutor Rider Noguei'ra de Brito -
indicado para exercer o elevado cargo de Ministro 
Togado do Tribunal Superior do Trabalho - honra e 
engrandece a magistratura trabalhista nacional, 
, como se pode ver do Curriculum Vitae constante 

deste processo, no qual se destacam os seguintes 
pontos: 

"III - Titulaçao Acadêmica 

1 . Bacharel em Direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Pará 
-1966. 

IV-Cargos e Funções que exerce 

1 . Juiz Togado do Tribunal Regional do 
Trabalho da Si! Região, promovido, por me
recimento, pelo Decreto Presidencial de 5-8-
1985. 

2. Membro do Conselho de Administra
ção da Medalha do Mérito Jus et Labor do 
Tribunal Regional do Trabalho da&< Região. 

. 3. Professor Trtular de Direito do T ra
balho e Direito Processual do Trabalho da 
União das Escolas Superiores do Estado do 
Pará ílJNESPA) desde 1976, presentemente 
licenciado. 

4. Presidência da ~ Turma do TRT 
para o biênio 1995/1996. 

V - Cargos e Funções anteriores 
exercidas 

1. Auxiliar Judiciário, do Quadro de 
Pessoal da Justiça do Trabalho da Si! Re
gião, 1959/1967. 

2. Assessor do Diretor da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da Si! Região, 
1964/1966. 

3. Diretor-Geral de Secretaria do Tribu
nal Regional do Trabalho da Si! região, 
1966/1968. 

4. Oficial Judiciário, do Quadro de Pes
soal do Tribunal Regional do Trabalho da Si! 
Região, por merecimento, 19€i7/1968. 

5. Juiz do Trabalho Substituto da Si! 
Região da Justiça do Trabalho, mediante 
aprovação em comcurso público de provas e 
títulos, em 1• lugar, nomeado pala Decreto 
Presidencial de 1 !Hl-1966, tendo, por De
creto Presidencial, sido promovido Juiz Pre
sidente de Junta de Conciliação e Julga
mento, na mesma data. 

6. Juiz Presidente da Junta de Conci
liação e Julgamento de Santarém, promovi
do, por merecimento, pelo Decreto Presi
dencial de 18-6-1968, de 1966 a 1971 . 
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V. Presidente de diversas comissões 
de concursos públicos da Justiça do T raba
lho da 8ª Região, de 1968 a 1989. 

8. Presidente da 4A Junta de Concilia
ção. e Julgamento de Belém, por remoção a 
pedido, responsável por sua instalação, de 
1971/1985. 

9. Juiz Convocado para compor o quo
rum do Tribunal Regional do Trabalho da 8" 
Região de 1971 a 1S85, sendo de 1971 a 
1976, continuamente, e de 1977 a 1985, in
termitentemente. 

1 O. Membro da Banca Examinadora do 
concurso para provimento de função de ad
vogado do Banco do Estado do Pará. reali
zado em Belém, em 1972. 

11. Membro de Comissões Examina
doras de Prova de Concurso de Juiz do T ra
balho Substituto da Justiça do Trabalho da 
8ª Região {1974, 1976, 1979, 1980, 1984, 
1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 
1985). 

12. Membro da Banca Examinadora do 
concurso para advogado do Banco do Esta
do do Pará, realizado em 1976. 

13. Membro da Banca Examinadora do 
concurso para advogado do Banco do Esta
do do Pará. realizado em 1977. 

14. Membro da Banca Examinadora do 
concurso para advogado do Banco do Esta
do do Pará, realizado em 1980. 

15. Membro da Comissão da Revista 
do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Re
gião, 1981/1985. 

16. Coordenador do Curso de Progra
mação de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Pará e Amapá, realizado 
através do convênio entre o Tribunal Regia

, nal do Trabalho da 8ª Região e a Universi
dade Federal do Pará, o primeiro dessa na
tureza realizada no Brasil, 1983/1985. 

17. Membro da Banca Examinadora do 
concurso para o cargo de advogado do Ban
co do Estado do Pará, realizado em 1985. 

18. Membro do Conselho de Adminis
tração e Medalha do Mérito Jus et Labor, 
1986/1990; 

19. Membro da Banca examinadora do 
concurso para Procurador do Estado do 
Pará, realizado em 1987. 

20_ Vice-Presidente do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 8ª Região, no biênio 
1988/1990. 

21. Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 8" Região, para o biênio 1990-
1992, e também corregedor Regional da 
Justiça do T rabaiho da!!ª Região. 

22. Presidente da Comissão da Revis
ta do Tnbunal Regional do Trabalho da 8ª 
Região, 1990/1992. 

23. Presidente do Conselho de Admi
nistração da Medalha do Mérito Jus et La
bor do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 
Região, 1990/1992. 

2~. Presidente da Comissão do Con
curso C-242 para Juiz do Trabalho Substitu
to da !!ª Região, 1992. 

25. Eleito Presidente da 2• Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho da 8" Região, 
em 26-3-93, para completar o mandato do 
anterior, que pediu aposentadoria 

26. Ministro do TST, como Juiz Convo
cado, no período de 9 de maio de 1994 a 21 
de fevereiro de 1995. 

VIl - Cursos ministrados 

1. Curso de Direito para' os funcioná
rios da Justiça do Trabalho da !!ª Região, 
1972/1973. 

2. Cursa de Noções de Direito Proces
sual do Trabalho para Técnicos, Auxiliares 
Judiciários, Oficiais de Justiça, Médico, Con
tador e Bibliotecário do Tribunal Regional do 
Trabalho da 8" Região, 1979. 

3. Curso de Direito do Trabalho I para 
os Técnicos, Auxiliares Judiciários, Oficiais 
de Justiça, Médico, Contador e Bibliotecário 
do Tribunal Regional do Trabalho da 8" Re
gião, 1980. 

4. Curso de Direito do Trabalho 11 para 
os Técnicos, Auxiliares Judiciários, Oficiais 
de Justiça, Médico, Contador e Bibliotecário 
do Tribunal Regional do Trabalho da 8" Re
gião, 1980. 
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5. Mmesa-Redonda sobre o Direito de 
Greve, realizada no Centro de Estudos Su
periores do Estado do Pará (CESEP), 1986. 

6. Aulas de Dire~o do Trabalho no Cur
so de. Mestrado da Universidade Federal do 
Pará, 1986. 

7. I Curso de Técnica Processual T ra
balhista, realizado pela Associação dos Ad
vogados Trabalhistas do Estado do Pará 
(ATEP), 1987. 

8. Curso sobre •o Direito do Trabalho 
na Nova Constituição", realizado pela Esco
la Superior de Advocacia, 1989. 

IX - Principais trabalhos publicados 

1 . "A Prova Testemunhal no Processo 
Trabalhista". ln: Revista do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 8l' Região, Belém, 6(11 ): 
55-62, juiJdez. de 1973. 

2. "Opção pelo Regime do FGTS com 
Efeitos Retroativos". ln: Revista do Tribunal 
Regional do Trabalho da 8ª Região, Belém, 
7(12): 101-108, janJjul. de 1974. 

3. "A Execução Provisória". ln: Revista 
do Tribunal Regional do Trabalho da 8l' Re
gião, Belém 9(16): 49-59, janJjun. de 1976. 

4. Modernização do Direito do Traba
lho (discursos). ln: Revista do Tribunal Re
gional do Trabalho da 8l' Região, Belém, 
18(35): 99-103,ju1Jdez. de 1985. 

5. •oitava Região, sempre em boas 
mãos" (discurso). ln: Revista do Tribunal 
Regional do Trabalho da 8ª Região, Belém, 
20(38): 95-98,janJjun. de 1987. 

6. "Um homem, um exemplo" (discur
so). ln: Revista do Tribunal Regional do Tra
balho da 8ª Região, Belém, 20(38): 105-109, 
jan./jun. de 1987. 

7. "Pedro Mello - um juiz competente, 
um administrador de sucesso" (discurso). ln: 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 
8l' Região, Belém, 22(42): 135-137, jan.Jjun. 
de 1989. 

8. Prefácio do livro "Manual de Direito 
do Trabalho", de autoria do Juiz Togado do 
Tribunal Regional do Trabalho da 8l' Região, 
Dr. Pedro Thaumaturgo Sariano de Mello 
(Belém, Cejup. 1990). 

9. "Posse na Presidência" (discurso). 
ln: Revista do Tribunal Regional do Traba
lho da 8ª Região, Belém 24(e6): 109-111, 
jan.Jjun. de 1991. 

1 O. Prefâcio da obra coletiva "Direito 
do Trabalho e a nova Ordem Constitucio
nal", reunindo artigos doutrinários dos Jui
zes do Trabalho da 8ª Região, sob a coorde
nação do Juiz Georgenor de Sousa Franco 
Filho (São Paulo; LTR Ed~ora Uda. 1991). 

11. "Instalação das Turmas do TRT da 
8l' Região" (discurso). ln: Revista do Tribu
nal Regional do Trabalho da 8l' Região, Be
lém, 25(48): 215-216,jan.Jjun. de 1992. 

12. "Reflexões sobre o Sindicalismo 
Brasileiro" (discurso). Despedida da Presi
dência. ln: Revista do Tribunal Regional dó 
Trabalho da 8ª Região, Belém, 26(50): 1 03-
111 , jan./jun. de 1993. 

13. "Sindicalismo, Representação 
Classista e Uniformização da Jurisprudên
cia'. ln: Revista de Direito do Trabalho n"- 82 
junho/93, Ed. RT, São Paulo, p. 80-83. 

Ante o exposto, em face da natureza da maté
ria em apreciação, é o que se tem a relatar no pre

~ sente processo. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1995. 

- !ris Rezende, Presidente - Bernando Cabral, Re
lator. 

PARECER N! 780, DE 1995 

Da Comissao de Constituiçao Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n"-
382, de 1995 do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovaçao do Se
nado Federai, o nome do Sr. José Augus
to Delgado, para Ministro do Superior Tri
bunal de Justiça. 

A Comissão de Constituição Justiça e Cidada
nia em votação secreta realizada em 29-11-95, apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Ro
naldo Cunha Uma em anexo ao parecer, sobre a 
Mensagem n"- 382, de 1995 do Senhor Presidente 
da República, opina pela aprovação da escolha do 
Senhor José Augusto Delgado para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1995 
- lris Resende, Presidente - Ronaldo Cunha Lima 
Relator, Bernardo Cabral -Romeu Tuma - Jeffer
son Peres -José Fogaça- José Bianco- Esperi-
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diao Amin - Lúcio Alcãntara - Pedro Simon -
José lgnácio - José Eduardo Dlllra - Ramez Te
bet- Aclemir Andrade. 

Relatório 

O Presidente da República encaminhou para 
apreciação do Senado Federal a Mensagem n<> 382, 
de 1995 (Mensagem n'! 1 .292, de 22-11-95, na ori
gem) que escolheu o JLiz José Augusto Delgado 
para compor o Egrégio Superior Tribunal de Justiça 
na vaga decorrente da aposentadoria do Min. Pedro 
da Rocha Acioli, e reservada a juizes dos Tribunais 
Regionais Federais. 

A competência do Senado Federal para exame 
da espécie é a estabelecida 'no art. 52, III, a, ele o 
art. 1 04, parágrafo único, I, todos da Constituiçaõ 
Federal. 

A este órgão técnico cabe opinar soore as
suntos pertinentes ao desempenho do cargo a ser 
ocupado pelo indicado à vista de curiculum vitae 
assim como determina o art. 383, b, do Regímen!~ 
Interno. 

lida em Plenário na sessão do dia 23 do mês 
em curso, a Mensagem foi distribuída a esta Comis
são, sendo-nos conferido com muita honra, o eleva
do encargo de proferir Parecer. 

_O currlculum que acompanha a Mensagem é 
uma omagem da vida do indicado. Uma carreira dedi
cada à Magistratura que pontifica da prestação juris
dicional à cátedra 

Pode-se dizer, sem riscos de erros, que am
bos, a Magistratura Superior e o indicado, se mere
c~m mutuamente. O indicado pela escolha, e a Ma
gostratura Superior pela convivência com o privilégio 
de seu conhecimento jurídico. Ambos estão bem 
acompanhados. 

José Augusto Delgado nasceu no Rio Grande 
do Norte e nesse Estado colou grau em Direito em 
1964. 

O estudante secundário sempre foi notável, e 
desta forma continuou o estudante uriversitário. 
Tanto assim que, ao conciu[r o curso, foi laureado 
por seus colegas em assembléia universitária 

Nascido para a Toga, o exercfcio profissional 
de Advogado foi-lhe breve, e deu lugar ao juiz já no 
próprio ano da formatura, tendo conseguido o 2" lu
gar no concurso público. 

Na condição de juiz estadual passou até feve
reiro de 1976, quando logrou o 1 ~ lugar no 1 ~ con
curso de juiz federal, não sem antes ter sido indica
do à vaga de Desembargador de seu Estado natal. 
O Rio Grande do Norte renunciou seus conhecimen
tos em favor do Brasil. 

Juiz Federal, presta até o momento seus mais 
relevantes conhecimen1Ds, notórios e reconhecidos 
com destaque nas áreas de Direito Civil e Direi~ 
Constitucional. 

Na condição de juiz dirigiu seções judiciárias e 
compôs o Tribunal Regional Federal da ~ Região 
com sede em Recife, de onde vem para compor ~ 
STJ. Naquele T ribunai chegou à Presidência e à 
Corregedoria 

Antes de ser escolhido para a vaga permanen
te no STJ, o indicado integrou por mais três vezes 
listas que aquele Tribunal encaminhou à aprecia: 
ção do Presidj!llte da República, sendo numa de
las o primeiro na ordem de votação. Bem assim, 
exerceu o cargo de Ministro Substituto por três ve
zes, desde o antigo Tribunal Federal de Recursos 
até o atual STJ. 

O indicado reúne condições bastantes para 
oc~ a vaga de Ministro no STJ. 

Professor Emérito de cursos fundamentais e 
superiores, das cidade por onde passou como juiz 
estadual às universidades federais e estaduais em 
diversos estados do Nordeate como Rio Grande do 
Norte e Pernambuco. 
· Seus trabalhos merecem destaque e citações 
nos tribunais superiores, e sempre foram bem aco- · 
lhidos nas melhores publicações especializadas do 
País. Preocupado com a célere entrega da presta
ção jurisdional, dedico~rSe à Justiça, utilizando sem
pre o direito sob intensa iluminação ética 

José Augusto Delgado é conhecido e reconhe
cido como jurista continuador da estripe dos seus 
conterrâneos Amaro Gavalcanti, Carvalho Santos e 
Seabra Fagundes. 

Agraciado com as mais consideradas honrarias 
que lhe foram outorgadas sempre por merecimento 
e por seus vútosos trabalhos jurídicos e jurisdicio
nais, em prol do direito pátrio. 

No STJ, o indicado continuará prestigiando o 
repertório biográfico nordestino nas lides jurídicas 
nacionais. 

· Sala da Comissão, 29 de novembro de 1995. 

É o Relatório. 
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lris Rezende, Presidente - Ronaldo Cunha 
Lima, RelatOr. 

PARECER filO 781, OE 1995 

Da ComisSão de Constituiçlio, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 
374, de 1995, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, o nome do Sr. José Lu
ciano de C8stllh0 Pereira, para Ministro 
Togado do Tribunal Superior do Traba
lhO. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 29-11-95, 
apreciando o relalório apresentado pelo Sr. Senador 
Francelina Pereira (em anexo ao parecer), sobre a 
Mensagem n" 374, de ~995, do Senhor Presidente 
da República, opina pela aprovação da escolha do 
Senhor José Luciano de Castilho Pereira, para exer
cer o cargo de Ministro Togado do Superior Tribunal 
do Trabalho. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1995. 
- Presidente, lris Rezende, Relator - Francelina 
Pereira - Elcio Alvares - Ronaldo Cunha Lima -
Ademir Andrade - Romeu Tuma - Bernardo Ca
bral -José Fogaça -Guilherme Palmeira - Espe
ridillo Amin -José Eduardo Outra - José lgnácio 
-Jefferson Peres. 

Relator: Senador Francelina Pereira 
Submete-se a esta Comissão a Mensagem nº-

374, de 1995, (n" 1.211/95 na origem), do Executivo, 
que apresenta à consideração do Senado Federal o 
nome do Dr. José Luciano de Castilho Pereira, Juiz 
Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 10"Re
gião, co·m sede em Brasma-DF, para comparo Tri
bunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro To
gado, na vaga decorrente da aposentadoria do Mi
nistro Ney Proença Doyle e reservada a juízes de 
carreira da magistratura trabalhista. 

Diplomado bacharel em Direito em 1960, de
senvolveu nas últimas três décadas e meia intensas 
atividades profissionais na ârea do Direito. 

Em 1979, como Juiz do Trabalho, foi presiden
te da 8ª- Junta de Conciliação e Julgamento de Bra
sília e em 1991 promovido a Juiz do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 1 oa Região, também com seâe 
em Brasma, ocupando atiualmente o cargo de Vice
Presidente do mesmo tnbunal, com mandato até 
março de 1996. 

No magistério é professor de Direito Proces
sual do Trabalho em cursos .de Pró-Graduação, no 
Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB. É o 
primeiro Diretor da Escola Judicial do Tribunal Re
gional do Trabalho de Brasília. 

Com a apresentaçllo dessas qualificações, 
considero que esta Comissão está em condições de 
deliberar sobre a indicaçllo. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Os 
Projetos de Decreto Legislativo no.• 169 a 187, de 
1995, lidos anteriormente, tramitarão com prazo de
terminado de quarenta e cinco dias, nos termos dos 
arts. 223, § 12, e 64, § 12, da Constituiçllo, combina
dos com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o arl 122, 11, b, do Regimento 
Interno, combinado com o art. 42 da Resolução n" 
37, de 1995, do Senado Federal, as matérias pode
rão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, 
perante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - So
bre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Antonio Carias Va-
ladares. · 

É lido o seguinte: 

PROJETO OE LEI DO SENADO N2 317, OE 1995 

Regulamenta a subcontrataçlio de 
Pequenas e Médias Empresas e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Para os efeitos desta lei, empresa-mãe 

é aquela que contrata serviços ou realiza a monta
gem final e a comercialização de produtos acabados 
adquiridos de pequenas e médias empresas satéli
tes, cujos materiaís, componentes e peças foram por 
estas fornecidos ou sejam produto de sua participa- . 
ção em parte dos processamentos industriais. · 

Art 2º- Serão considerados subcontratáliieS as· 
pequenas e médias empresas que operam no siste
ma descrito no arfigo 12 

Parágrafo único. Às empresas subcontratantes, 
de que trata este arfigo, é facultada a aquisição de 
componentes ou a transferência de serviços para 
outras empresas, consideradas estas igualmente 
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subcontratantes, de comprovada capacitação técni- § 111 À empresa-mãe, fornecedora de matéria-
ca e empresarial. prima, é vedada a exigência de pagamento atenci-

Art 39- Os subcontratados, na forma do pará- pado pela mesma, antes que ela própria efetue o pa-
grafo único do art 2"-, esterão sujeitos às mesmas gamento do produto fabricado com esse material, 
obrigações da subcontratante originária no que se para a empresa subcontratante. 
refere a: • 

I - oferecimento de qualidade adequada às ne
cessidades e exigências da empresa-mãe; 

11 --cumprimento dos prazos de entraga fixa
dos; 

III -formulação de preços convenientes e atra
tivos que estimulem o sistema de subcontratação; 

IV - constituição legal para atuação no ramo 
da subcontratação. 

Art 42. Todas as encomendas derivadas da 
subcontratação deverão ser claramente especifica
das, com seus requisitos e métodos de produção, de 
modo a evitar qualquer dúvida à subcOntratante 
acerca do produto encomendado. 

Parágrafo único. As datas de entrega de mer
cadorias deverão conster obrigatoriamente do con
trato celebrado entre as partes. 

Art 5"- A empresa-mãe deverá infoimar ao sub
contratante sobre os seus planos· a longo prazo, 
bem como a tendência de seus negócios. 

Art 62 As quantidades encomendadas pela 
empresa-mãe não poderão sofrer grandes flutuaçõ
es que prejudiquem a atividade contínua do subcon
tratante, salvo imprevistos de mercado cuja justifica
ção será analisada pela Secretaria Nacional de Di
reito Econõmico - SNDE. 

Parágrafo único. A interrupção de encomendaS 
por parte da empresa-mãe ficará subordinada a avi
so prévio oferecido com razoável antecedência à 
subcontratante, sob pena de arcar com os prejuízos 
daí decorrentes. _ 

Art 7° A empresa subcontratante não poderá 
alterar as especificações da peça após a efetivação 
da encomenda nem poderá impor a aquisição de de
terminada matéria-prima, desnecessária ou em con
dição injusta, pela empresa subcontratada 

Art 8º- Em relação aos custos, a empresa-mãe 
pagará à subcontratante o custo real de produção 
mais os lucros, devendo realizar periodicamimte le
vantamentos de custos de outros fornecedores vi
sando apurar o custo-padrão de cada peça, estabe
lecendo uma média de mercado e divulgando-a, a 
fim de que seja estimulada a competição entre os 
fornecedores. 

§ 2" A empresa-mãe não poderá devolver mer
-- cadorias entregues dentro das condições contrata-

das. · · 

Art. 9"- A empresa-mãe deverá dar assistên
cia técnica e colaborar no controle de qualidade 
dos produtos das subcontratantes e das subcon
tratadas. 

Parágrafo único. A empresa-mãe poderá parti
cipar do capital social dos subcontratados e vice-ver
sa, visando melhorar a qualidade do produto e redu
zir seu custo. 

Art 1 O. Quando se tratar de subcontratação de 
serviços a subcontratante deverá observar a: 

I - utilização de mã(H!e-obra especializada; 

11 - remuneração digna dos seus empregados; 

III - cobrança de taxa de administração compa-
tível com os seus custos operacionais, salários e en
cargos sociais; e 

IV - rigorosa aplicação da Consolidação das 
Leis do Trabalho- CLT. 

Ar!. 11. A empresa subcontratante não poderá 
dar descontos anormais para vencer determinada 
concorrência, observando-se a Lei n" 8.666, de 21 
de junho de 1993, ainda que tenha capaclaade ocio
sa em sua fábrica 

Ar!. 12. A empresa subcontratante que se jul-. 
gar prejudicada por prática desleal da empresa
mãe poderá recorrer à Secretaria Nacional de Di
reito Econômico - SNDE, que avaliará a denúncia 
de acordo com a Lei n" 8.158, de 8 de janeiro de 
1991. 

Parágrafo único. Fica vedada a adoção de 
qualquer medida retaliativa por parte da empre
sa-mãe contra a recorrente de que trata este ar
tigo. 

Art 13. Os pagamentos deverão ser efEituados 
em conformidade com a lei, direcionando-se o tanto 
quanto possível 40% (quarenta por cenlo) a viste e 
60% (sessenta por cento) com prazo máximo de 90 
(noventa) dias. 

Art 14. Este lei entra em viQor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 15. Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 
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Justificação 

A regulamentação da subcontratação de pe
qüenas e médias empresas, sistema mais conhecido 
por terceiriZação de serviços, é uma necessidade in
questionável face às deturpações desta atividade 
que vem cada vez mais se consolidando em nosso 
País. 

Com efeito, algumas empresas visualizando o 
lucro fácil não se equipam satisfal!lriamente e tam
pouco se intimidam com o descumprimento da legis
lação em vigor. 

Neste cenário, é imperioso que haja uma legis
lação própria para normalizar o relacionamenl!l en
tre as grandes empresas, ou empresas-mães, e as 
pequenas e médias empresas. O sistema de sub
contratação é adotado, atualmente, nos mais dife
rentes tipos de indústria. Entre as razões de sua po
pularidade e sucesso destacamos: 

1 - Economia de capital. Cada empresa produz 
apenas alguns tipos simples de peças, não sendo 
necessário um grande volume de investimento em 
uma única empresa. 

2 - Simplicidade tecnológica. As empresas 
subcontratantes produzem apenas alguns tipos de 
peças, obtendo com isso o domínio da tecnologia e 
a melhoria da qualidade, como conseqüência da es
pecialização. 

3 - Custos. As empresas subcontratantes po
dem se localizar em regiões de mao-de-obra mais 
barata. 

4. Flexibilidade. A empresa-mãe se ajusta com 
facilidade à flutuação dos negócios. 

5 - Redução da pressão sindical corporativista. 
Com encomendas nas pequenas e médias empre
sas, onde os sindicatos têm fraca atuação, as gran
des empresas reduzem a pressão sindical sofrida 
por elas. 

É evidente que, com tamanhas vantagens, são 
registrados,. por falta de regulamentação, muil!ls ca
sos de abuso de poder econõmico das grandes em
presas em relação às pequenas e médias empresas, 
tais como a fixação arbitrária de preços das merca
dorias, cancelamento de encomendas sem aviso 
prévio e atraso nos pagamentos. Por outro lado, as 
empresas subcontratadas não deixam por menos e 
burlam a legislação trabalhista, exploram economi
camente a mão-de-obra e furtam-se ao pagamento 
dos encargos sociais, entre outros. 

Portanto o presente projel!l pretende corrigir 
estas disl!lrções, seja conceituando as atividades, 
seja noi'ITlé!tizando o procedimento, ao preconizar 
medidas de aperfeiçoamenl!l do sistema existente, 
como o planejamento conjunl!l e a modernização 
global, contribuindo, desta forma, para melhorar o 
relacionamento entre as grandes e as pequenas e 
médias empresas, ao longo de todo o processo de 
subcontratação. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
Senador Júlio Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N28.158, OE 8 OE JANEIRO OE 1991 _ 

Institui nonnas para a defesa da 
concorrência e dá outras providências. 

LEI NO 8~666, OE 21 OE JUNHO OE 1993 

Regulamen a o art 37, inciso XXI, da Constitui
ção Federal, institui normas para licitações e contra
tos da administração pública e dá outras providên
cias. 

- - (As Comissões de Assuntos Econ6mi
cos e de Constituição, Justiça e Cidadania -
decisllo terminativa na última comissllo.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O 
Projeto será pubiicado e remetido às Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário, Senador Antonio Carlos VaTaoares. 

É lido o !leguinte: 

OF N~ 58195/CCJ 

Brasília, 9 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que 
em reunião realizada no dia 8-11-95 esta Comis
são decidiu pelo sobrestamento do Projeto de Lei 
do Senado n~ 148, de 1995, de autoria do Senador 
Jefferson Peres, "que revoga dispositivos da Lei ~ 
5.682, de 21-6-71, bem como a Lei ~ 8.247, de 
23-10-91", apresentando, para tanto, o requerimento 
em anexo. 
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Cordialmente, - Senador lris Rezende. Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O ofí
cio lido vai /1 publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

t: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.519 DE 1995 

Senhor Presidente, 
A Comissão de Constituição Justiça e Cidada

nia, nos termos do disposto no art. 335, 3, do Regi
mento Interno do Senado Federal, requer o sobres
lamento da análise do PLS no 148 de 1995, de auto
ria do Senador Jefferson Peres, que "Revoga dispo
sitivos da lei no 5.682, de 21-6-71, bem como da lei 
no8.247, de 23-10-91", conforme conclusão de pare
cer preliminar do nobre Senador Josaphat Marinho, 
aprovado por este órgão técnico. 

Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Senador I ris Resende, Presidente CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O re
querimento serã incluído em Ordem do Dia, con
soante o disposto no art. 255, 11, c, item 11 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

São lidos os seguintes: 

OF. N" 65/95/CCJ 

Brasma 23 de novembro de 1 995 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que 

em reunião realizada no dia 22-11·95 esta Comissão 
rejeitou o Projeto de Lei do Senado no 107, de 1995, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que "Dispõe 
sobre o cancelamento de penas diciplinares aplica
das a servidor público federal e sobre o abono de 
faltas•. 

Cordialmente, Senador lris Resende, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania 

OF. N" 69/95/CCJ 

Brasília, 24 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais comunico a V. Exª que 
em reunião realizada no dia 22-11-95, esta Comis
são rejeitou o Projeto de Lei do Senado nº- 96, de 
1995, de autoria do Senador Odacir Soares, que 
"dispõe sobre a observância de prazos processuais 
por Juízes, membros do Ministério Público e Advo
gados.• 

Cordialmente, 

Senador lris Rezende, Presidente da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Com 
referência aos ofícios que acabam de ser lidos e, 
tendo em vista os pareceres da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania concluírem, por unanimi
dade, pela inconstitucionalidade das matérias, a Pre
sidência, nos termos do art. 101, § 1g, do Regimento 
Interno, determina o arquivamento definitivo dos 
mesmos. 

Sobre a '!JE!sa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Antonio Canos 
Valadares. 

São lidos os seguintes 

OF. N" 66195/CCJ 

Brasma, 23 de novembro de 1 995 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que 

em reunião realizada no dia 22-11-95, esta Comis
são aprovou o Projeto de Lei do Senado no 243, de 
1 995, de autoria da Senadora Benedita da Silva que 
•acrescenta artigo à Lei. no 7.210, de 11 de julho de· 
1984, que institui a Lei de Execução Penal". 

Cordialmente, 
Senador lris Rezende, Presidente da Comis

são de Constituição, Justiça e Cidadania __ 

OF. N" 67/95/CCJ 

Brasília, 23 de novembro de 1 995 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a v. Exª que 

em reunião realizada no dia 22-11-95 esta Comissão 
aprovou, nos termos do Substitutivo 1-CCJ, que 
apresenta, o Projeto de Lei do Senado nº- 183, de 
autoria do Senador Pedro Simon, que "altera a Lei 
nº- 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da Constillição Federal, institui 
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normas para licitações e contratos de Administração 
Pública e dá outras providências". 

Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania 
OF. N2 70/95/CCJ 

Brasília, 24 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que 
em reunião realizada no dia 22-11-95 esta Comissão 
rejeitou o Projeto de Lei do Senado nº-150, de 1995, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que •attera os 
arts. 647,649,659,661,667, 641,843,845,847e 
848, da CLT, e dá outras providências~. 

Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Com 
referência aos ofícios que acabam de ser lidos, a 
Presidência comunica ao Plenário que, oos termos 
do art. 91, §§ 32 a 5"-, do Regimento Interno do Se
nado Federal; abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que os Projetes de Lei do 
Senado n"s 150, 183 e 243, de 1995, sejam aprecia
dos pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Foi 
encaminhado à publicação parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional concluindo 
favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n" 112, 
de 1995 (nº- 4.459/94, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que fixa os efeti
vos de Oficiais da Marinha em tempo de paz e dá 
outras providências. 

A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art 235, 11, "d", do Regimento Interno, combinado 
com o art. 4º- da Resolução nº-37, de 1995, do Sena
dq Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - As 
matérias vão à Comissão de Assuntos Econõmi-
cos. ~·. 

O Senhor Presidente da República editou a 
Medida Provisória n~ 1.183, de 23 de novembro de 
1995, que "institui a Taxa de Juros de Longo Prazo -
T JLP, dispõe sobre a remuneração dos recursos do 
Fundo de Participação - Pls..PASEP, do Fundo de 
.Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mer
, cante, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º- e 50- do art 22 da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim.constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Flaviano Melo 

Carlos Patrocínio 
RomeroJucá 

Carlos Wilson 

Levy Dias 

Sebastião Recha 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

José Fogaça 
Ney Suassuna 

PFL 

Francelino Pereira 
Freitas Neto 

PSDB 

Geraldo Mello 

PPB 

Leomar Quinlanilha 

PDT 

Darcy Ribeiro 

.. DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Adauto Pereira Maluly Netto 
Efraim Morais Coraúci Sobrinho 

Gonzaga Mota 

Jayme Santana 

Laprovita Vieira 

RobsonTuma 

PMDB 

Pedro Novais 

PSDB 

Aécio Neves 

PPB 

Arnaldo Faria de Sá 

PSL 

PT 

Jaques Wagner Arlindo Chinaglia 
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-11-95- designação da Comissão Mista 
Dia 30-11-95 - instalação da Comissão Mista 
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Até 29-11-95 - prazo para recebimen1D de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 08-12-95- prazo final da Comissão Mistá. 
Até 2a-12-95 -prazo no Congresso Nacional. 
O SR: PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Se

nhor Presidente da República edi1Du a Medida Provi
sória n2 1.184, de 23 de novembro de 1995, que • 
cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Ati
vidade de Proteção ao Vôo, e dá outras providên
cias". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4S! e ~do art 2º- da Resolução nº-
1/S~N. fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Gilber1D Miranda Coutinho Jorge 
Flaviano Melo Nabor Júnior 

PFL 

José Alves Gt.ilherme Palmeira 
.Edison Lobão RomeroJucá 

PSDB 

Pedro Piva Lúdio Coelho 

PT 

Benedita da Silva Laura Campos 

PTB 

Luiz Alberto Oliveira Arlindo Porto 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Antônio dos Santos Maurício Najar 
Aroldo Cedraz Carlos Da Carbras 

Zaire Rezende 

João Leão 

PMDB 

Euler Ribeiro 

PSDB 

Eduardo Barbosa 

Fausto Martello 

Miro Teixeira 

Expedi1D Júnior 

PPB 

Jair Bolsonaro 

PDT 

Giovanni Queiroz 

BL(PL-PSD-PSC) 

Maurício Campos 

De acordo com a Resolução nº- 1, de 198~N. 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-11-95- designação da Comissão Mista 
Dia 3Q-11-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 29-11-95 - prazo para recebimen1D de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 08-12-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 23-12,-95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Se

nhor Presidente da República edi1Du a Medida Provi~ 
sória n"- 1.185, de 23 de novembro de 1995, que • 
dispõe sobre os quadros de cargos do Grupo-Dire
ção e Assessoramen1D Superiores-DAS da Advoca
cia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4S! e ~do art 2º- da Resolução nº-
1/S~N. fica assim constituída a Cornissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Nabor Júnior 
Ney Suassuna 

Carias Patrocínio 
Vilson Kleinübing 

Carias Wilson 

Ademir Andrade 

Rober1D Freire 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gilber1D Miranda 
José Fogaça 

PFL 

Joel de HOiíai1da 
-Waldeck Omelas 

PSDB 

Geraldo Mello 

PSB 

Antônio Carlos Valadares 

PPS 
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DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Ney Lopes Antônio dos Santos 
Paulo Gowêa Mauro Lopes 

PMDB 

Alberto Goldman Mauri Sérgio 

Zulaiê Cobra 

PSDB 

Vicente Arruda 

PPB 

Luciano Castro João Pizzolatti 

Fernando Lyra 

BL(PSB-PMN) 

José Carlos Saboia 

PCdoB 

Agnelo Queiroz Jandira Feghali 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1 989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-1 1-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 30-1 1 -95 -instalação da Comissão Mista. 
Até 29-1 1 -95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 08-12-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 23-12-95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O 

Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.186, de 23 de novembro de 1995, 
que " dã nova redação a dispositivos da Lei n2 
8.7 42, de 7 de dezembro de 1 993, que dispõe so
bre a organização da Assistência Social, e dã ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4!' e 50 do art 2º da Resolução n2 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Coutinho Jorge 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Raviano Melo 
Ney Suassuna 

Odacir Soares 
Jonas Pinheiro 

Artur da T ãvola 

Lucídio Portella 

Sebastião Rocha 

PFL 

Joel de Hollanda 
Vilson Kleinúbing 

PSDB 

Carlos Wilson 

PPB 

Epitãcio Cafeteira 

PDT 

Darcy Ribeiro 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Célia Mendes 
Francisco DióQ.enes 

Nilton Baiano 

FlãvioAms 

Arnaldo Faria de Sã 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

JairoAzi 
lberê Ferreira 

PMDB 

Zaire Rezende 

PSDB 

Fátima Pelais 

PPB 

Valdenor Guedes 

PPS 

Augusto Carvalho 

PV 

De acordo com a Resolução n2 1 , de 1 989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-1 1-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 30-1 1-95 - instalação da Comissão Mista. 

Até 29/11/95 - prazo para recebi mente de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 08-12-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 23-12-95- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória~ 1.187, de 23 de novembro de 1995, que • 
fixa critérios para a progressiva unificação das tabe
las de vencimentos dos servidores, altera o Anexo 11 
da Lei nº- 8.237, de 30 de setembro de 1991, para 
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implementação da isonomia a que se refere o§ 1° Até 29-11-95 - prazo para recebimento de 
do art. 39 da Constituição, e dá outras providências'. emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 

De acordo com as indicações das lideranças, e sobre a admissibilidade. 
nos termos dos§§ 4" e 50 do art 2Q da Resolução ~ Até 08-12-95 - prazo final da Comissão Mista. 
1/8~N. fica assim constituída a Comissão Mista in- Até 23_, 2_95 _ prazo no Congresso NacionaC 
cumbida da emitir parecer sobre a matéria: o SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Se-

Titulares 

Gilberto Miranda 
Coutinho Jorge 

José Alves 
José Agripino Maia 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
Ney Suassuna 
Fernando Bezerra 

PFL 

Guilherme Palmeira 
Odacir Soares 

PSDB 
José lgnácio Ferreira Pedro Piva 

Marina Silva 

Arlindo Porto 

Titulares 

Jairo Carneiro 
JairoAzi 

Marcelo Barbieri 

PT 
Benedita da Silva 

PTB 

Emilia Fernandes 

DEPUTADOS 
Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Wemer Wanderer 
Benedito de Lira 

PMDB 
Zaire Rezende 

PSDB 
Salvador Zimbaldi Eduardo Mascarenhas 

PPB 
Eraldo Trindade 

RobsonTuma 

Jaques Wagner 

Jair Bolsonaro 

PSL 

PT 
Arlindo Chinaglia 

De acordo com a Resolução~ 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-11-95- designação da Comissão Mista. 
Di& 30-11-95 - instalação da Comissão Mista. 

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n•1.188, de 23 de novembro de 1995, que" al
tera as Leis n % 8.019, de 11 de abril de 1990, e 
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providên
cias". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 50 do art ~ da Resolução ~ 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares .. 
Jader Barbalho 
Gilberto Miranda 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

Pedro Piva 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Titulares 

SENADORES 
Suplerrtes 

PMDB 
Gersor. Càmata 
Onofre QLinan 

PFL 

José Bianco 
José Alves 

PSDB 
Carlos Wilson 

PSB 

PPS 

DEPUTADOS 
Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Cesar Bandeira 
· Ursicino Queiroz 

RitaCamata 

Sebastião Madeira 

José Unhares 

Antônio Geraldo 
Carlos Alberto 

PMDB 
Saraiva Felipe 

PSDB 
Eduardo Barbosa 

PPB 
Arnaldo Faria de Sã 
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PDT 

Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

BL(PL-PSD-PSC) 

Luiz Buaiz Pedro Canedo 

De acordo com a Resolução n" 1, de 198~N. 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-11-95- designação da Comissão Mista 
Dia SD-11-95 - instalação da Comissão Mista 
Até 29-11-95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 08-12-95- prazo final da COmissão Mista. 
Até .23-12-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O 

Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória 11" 1.189, de 23 de novembro de 1995, 
que " cria a Gratificação de Desempenho e Produ
tividade-GDP das atividades de finanças, controle, 
orçamento e planejamento, e dá outras providên
cias". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e 5"- do art 2"- da Resolução n" 
1/B~N, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Rarnez Tebet 
Ney Suassuna 

João Rocha 
Francelina Pereira 

BeniVeras 

Esperidião Amin 

Sebastião Rocha 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

Flaviano Melo 
Nabor Júnior 

Joel de Hollanda 
José Alves 

PSDB 

Lúcio Alcãntara 

PPB 

Leomar Quintanilha 

PDT 

Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Rubem Medina Maurício Najar 
José Jorge José Múcio Monteiro 

Roberto Valadão 

Arthur Virgílio 

Luciano Castro 

Fernando Lyra 

PMDB 

Zila Bezerra 

PSDB 

Jovair Arantes 

PPB 

Maria Valadão 

BL(PSB-PMN) 

José Carlos Saboia 

PCdoB 

Agnelo Queiroz Jandira Feghali . . 
De acorde com a f!esolução n" 1, de 198~N. 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: . 

Dia 29-11-95- designação da Comissão Mista 
Dia SQ-11-95 - instalação da Comissão Mista 
Até 29-11-95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 08-12-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 23-12-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Se-

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória 11" 1.190, de 23 de novembro de 1995, que ' 
dispõe sobre a organização da Presidência da Re- · 
pública e dos Ministérios, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5"- do art 2~ da Resolução n" 
1/B~N, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Coutinho Jorge 
Gilberto Miranda 

JoséBianco 
Waldeck Ornelas 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Fernando Bezerra 
Onofre Quinan 

PFL 

Caries Patrocínio 
Joel de Hollanda 
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Artur da T ãvola 

Benedita da Silva 

Arlindo Porto 

Titulares 

PSDB 

Teotonio Vilela Filho 

PT 

José Eduardo Outra 

PTB 

Luiz Alberto Oliveira 

DEPUTADOS 
Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 
Vilmar Rocha 
Mendonça Filho 

Gonzaga Mota 

Roberto Santos 

Eurico Miranda 

Augusto Carvalho 

Fernando Gabeira 

Mauricio Najar 
Herãclito Fortes 

PMDB 
Jvandro Cunha Lima 

PSDB 
Franco Montoro 

PB 
Gerson Peres 

PPS 
Sérgio Arouca 

PV 

De acordo com a Resolução n" 1, de 198~N. 
fica estabelecido o seguinte calendãrio para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-11-95- designação da Comissão Mista 
Dia 30-11-95 -instalação da Comissão Mista. 
Até 29-11-95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 08-12-95 - prazo final da Comissão Mis-
ta. 

Até 23-12-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O 

Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n~ 1.191, de 23 de novembro de 1995, 
que • dispõe sobre medidas reguladoras do abaste
cimento do mercado interno de produtos do setor 
sucroalcooleiro". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4" e 5" do art. 2~ da Resolu-

ção n" 1/B~N, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

RamezTebet 
Mariuce Pinto 

Vilson Kleinübing 
Jonas Pinheiro 

Geraldo Mello 

Ademir Andrade 

Roberto Freire• 

Titulares 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
Mauro Miranda 
Onofre Quinan 

PFL 
Bello Parga 
João Rocha 

PSDB 
Teotonio Vilela Filho 

PSB 
Antônio Carios Valadares 

PPS 

DEPUTADOS 
Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

José Múcio Monteiro 
Benedtto de Lira 

Maluly Netto 
Osva,ldo Coelho 

Antônio do Valle 

Fernando Torres 

Roberto Balestra 

RobsonTuma 

PMDB 
Dilso Sperafico 

PSDB 
Luiz Piauhylino 

PPB 
Waldir Dias 

PSL 

PT 
Jaques Wagner Arlindo Chinaglia 

De acordo com a Resolução n" 1 ,de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendãrio para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-11-95- designação da Comissão Mista 
Dia 30-11-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 29-11-95 - prazo para · recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 08-12-95- prazo final da Comissão Mista. 
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Até 23-12-95- prazo no Conyres.;o Nacional. De acordo com a Resolução n'21, de 1989-CN, 
O SR._ PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Se- fica estabelecido o seguinte calendário para a Iram~ 

nhor Presidente da República editou a Medida Provi- tação da matéria: 
sória n'2 1.192, de 23 de novembro de 1995, que " Dia 29-11-95- designação da Comissão Mista 
dispõe sobre o valor total anual das mensalidades Dia 30-11-95 - instalação da Comissão Mista 
escolares e dá outras providências". -

Até 29-11-95 - prazo para recebimento de 
De acordo com as indicações das lideranças, e emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 

nos termos dos§§ 4º- e 52 do art. 22 da Resolução n'2 sobre a admissibilidade. 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: Até 08-12-95 - prazo final da Comissão Mista. 

SENADORES 

Titulares 

Ney Suassuna 
José Fogaça 

Guilherme Palmeira 
Júlio Campos 

Lúcio Alcântara 

Suplentes 

PMDB 

Gilvam Borges 
Fernando Bezerra 

PFL 

João Rocha 
Romero Jucá 

PSDB 

Artur da T ávola 

PPB 

Leomar Quintanilha Esperidião Amin 

PDT 

Darcy Ribeiro Sebastião Rocha 

Trtulares 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Paeslandim 
Roberto Jefferson 

Betinho Rosado 
Marilú Guimarães 

PMDB 

lvandro Cunha Lima 3.Marisa Serrano 

PSDB 

Ubiratan Aguiar 

Faus!o Martello 

Miro Teixeira 

Expedito Júnior 

Osmãnio Pereira 

PPB 

Adhemar de Barros Filho 

PDT 

Giovanni Queiroz 

BL(PL-PSD-PSC) 

Luiz Buaiz 

Até 23-12-95- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, os 
Ofícios n'2s S/67 e 68, de 1995 (n"" 3.263 e 3.264/95, 
na origem), encaminhando, nos termos da Resolu
ção n'2 11, de 1994, do Senado Federal, solicitação 
dos Governos dos Estados de Goiás e da Bahia, 
para que possam emitir Letras Financeiras, cujos re
cursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
dos Estados, v'éncíveis no 12 semestre de 1996. 

As matérias vão à Comissão de Assuntos EC:0-
nõmicos. 

- O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Pas
sa-se à lista de oradores. 

O SR. FLAVIA NO MELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Por 
cinco minutos, para uma comunicação inadiável, 
concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora- -
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, 
na Academia de Tênis desta Capital, foi realizada a 
cerimônia de entrega do prêmio "CNT de Jornalismo 
1995". Esse evento é promovido pela Confederação 
Nacional dos Transportes com o objetivo de mostrar 
a realidade do selar de transportes no País e tam
bém encontrar alternativas para o mesmo. 

Na categoria de mídia eletrônica, o ganhador 
do prêmio foi um jornalista do Estado do Acre, cha
mado Washington Aquino, da TV Gazeta, afiliada da 
Rede Manchete. Venceu com uma reportagem so
bre a BR-364, trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul, 

-- quê tem mais de 700km. Inclusive, nós, Senadores 
do Acre, temos fe~o inúmeros pronunciamentos nes
ta Casa clamando para que essa rodovia seja asfal
tada A reportagem, que é uma obra-prima, teve a 
duração de uma hora e nove minutos e disputou 
com vários concorrentes de todo o Brasil, tendo sido 
premiada. 
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O interessante é que para ele fazer essa repor
tagem sobre a BR-364, teve de andar dois dias de 
carro, quatro a pé, e onze a cavalo, mostrando a si
tuação ein que se encontram os acreanos que mó
ram naquela região. Nessa matéria, ele mostra, por 
exemplo, que as pessoas não sabem nem em que 
dia da semana estão. Quando passa alguém pela 
região logo eles perguntam que dia é aquele para, a 
partir daí, contar seis dias de trabalho e descansar 
no sétimo. Isso independentemente de qual dia seja, 
porque eles ficam totalmente desorientados dentro 
da selva 

Nessa reportagem também é mostrado vários 
depoimentos onde esses homens dizem que há 4 
ou 5 anos pelo menos essa rodovia dava tráfego du
rante o verão, e agora o mato realmente tomou con
ta da estrada, inclusive há trechos que até a pé é di
fícil percorrer. 

Faço esse registro para parabenizar o r.epórter 
Washington Aquino, da TV Gazeta de Rio Branco, 
por essa matéria, que realmente foi digna desse prê
mio. Parabenizo também a CNT por ter reconhecido 
o valor desse jovem nessa matéria 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Mui1o obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Flaviano 
Melo, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, Suplente de Secretário . 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Antonio Carios Vala
dares, por 20 minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na 
tarde de ontem, foi instalada a chamada Superco
missão do SIVAM, sob a Presidência do nosso Cole
ga, Senador Antonio Carlos Magalhães. 

Os integrantes da Comissão, preocupados com 
a possibilidade de que as gravações dos telefone
mas, se divulgadas, pudessem prejudicar pessoas 
que não estavam sendo objeto de investigação, deli
beraram que houvesse uma reunião secreta, na qual 
todos os seus integrantes ouviriam as conversações 
grampeadas pela Polícia Federal e que foram objeto 
de denúncias pela imprensa - televisão, jornais e rá
dios de todo o Brasil. 

Ouvimos as conversações mantidas entre o 
Embaixador e as pessoas com as quais ele manti
nha relacionamento e verificamos que alguns tre-

chos das gravações estavam vazios. Houvera, por 
conseguinte, uma supressão de assuntos. 

Lendo os jornais, hoje, constatei que o Ministro 
da Justiça, em depoimento perante a Comissão da 
Câmara dos Deputados, afirmou que vários trechos 
haviam sido subtraídos porque não intéressavam às 
investigações. 

Sr. Presidente, essa informação do Ministro 
deixa a todos nós mais confusos ainda, uma vez que 
a fita apresentada continha vários trechos de con
versações que em nada interessavam às investiga
ções e que, entretanto, não foram excluídos de. apre
ciação pelos integrantes da Comissão presidida pelo 
Senador Antonio Carios Magalhães. 

Em vista disso, Sr. Presidente, requeremos, 
ainda ontem, perante a Mesa, todas as fitas relativas 
ao assunto. Esperamos que a Polícia Federal, dan
do uma busca no que foi gravado, possa encontrar 
mais algumas gravações que elucidem, de forma 
mais clara, essa confusão em que se meteu a Repú
blica brasileira 

E para aumentar ainda mais as nossas preocu
pações, estou tomando conhecimento, diariamente, 
de ameaças ao Presidente da República Se for 
constituída uma CPI como a que está sendo propos
ta na Câmara dos Deputados, a qual foi ontem aber
tamente admitida pelo Presidente do PMDB, Sena
dor Jader Barbalho, essas ameaças chegam até a 
porta do Presidente da República 

Sr. Presidente, quem não deve não teme. 
Creio que, pelo passado do Presidente da RepúbliCa 
e pelo seu comportamento bastante ético durante a . 
administração em que Sua Excelência é o seu prin
cipal executor, não há motivo para temeridade, não 
só com relação a sua pessoa como também com re
lação à possibilidade de que as reformas venham a 
ser estancadas se uma CPI for instalada no Con
gresso Nacional. 

Essa Comissão é formada por homens da me
lhor experiência administrativa e política, contra os 
quais não temos a menor suspeição, a partir d::> Pre
sidente, do Relator e dos Sub-Relatores. Entretanto, 
evidencia-se, pelo clamor que se verifica lioje na 
opiniãó pública com a divulgação das fitas, Q!Je exis
te algo por detrás do "quariel de Abrantes". :Alguma 
coisa de grave aconteceu, de tal modo que assuntos 
muito sérios foram esquecidos, como a ajuda aos 
bancos quebrados - somente para o Banco Nacional 
foi de R$4 bilhões. A situação do BANESP.~ e a do 
Econômico são assuntos da maior gravidade, por
que se tratam de recursos que estão sendo retirados 
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do conbibuinte para salvar da falência instituições fi- Vô:!. seja a mesma de milhões de brasileiros que · 
nanceiras que, seguramente, se fossem liquidadas, lêem nos jornais e vêem na televisão as notr-
não liquidariam o Brasil. cias. Investiga-se o autor do grampo como se 

A par disso, não se prioriza um programa não fosse possível ao Presidente da República 
estratégico da retomada do desenvolvimento exigir que o Superintendente da Polícia Federal 
econõmicõ, de salvação do Nordeste, para se lhe dê o nome de quem pediu o grampo e quais 
contrapor, inclusive, ao MERCOSUL, que, como as razões que o levaram a fazê-lo. Ora, o Supe-
todos nós sabemos, tem hoje uma estrutura de rintendente da Polícia Federal é subordinado ao 
incentivos e benefícios que são concedidos pela Ministro da Justiça e, como tal, se não atender a· 
Nação brasileira, enquanto que o Nordeste ficou uma ordem do Ministro e não revelar quem efeti-
ao deus-dará A SUDENE está completamente vamente mandou grampear os telefones e quais 
esvaziada, os governos estaduais sem nenhuma as razões que levaram a essa ordem, então não 
força política, a ponto de o Governador Miguel serve para ser subordinado ao Ministro da Justi-
Arraes pedir ao Senador Ademir Andrade que ça; e, se não serve, tem que. ser demitido. Age-
apresentasse duas propostas de emenda à ra, se ele não diz quem foi e não é demitido, eu 
Constituição, uma delas estabelecendo que o continuo com a dúvida que também é a de milhõ-
Fundo Social de Emergência, hoje Fundo de Es- es de brasileiros. 
tabilização Fiscal, não retire dinheiro dos Esta- O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES-
dos. Vários Governadores aprovaram essa pro- Agradeço a V. Ex~. Senador Osmar Dias. De 
posta, parabenizando o Governador Miguel Ar- fato, essa dÚ)Iida também me ·assalta, uma vez 
raes, mas nenhum deles deu-lhe autorização que foi demitido o Ministro· da 'Aeronáutica - e 
para que usasse os seus nomes .na mesma, a pela primeira vez na história do Brasil um minis-
qual considero consentânea com os interesses tro militar é aconselhado a renunciar ao seu 'car-
dos Estados, cujos recursos estão sendo retira- go em virtude de vazamento de informações pri-
dos pela União para resolver problemas de cai- vilegiadas; o Chefe do Cerimonial, pessoa da 
xa. mais íntima confiança do Presidente da Repúbli-

Sendo assim, Sr. Presidente, considero da ca; o Presidente do INCRA,. que também foi exo-
mais alta relevância que o Presidente da República, nerado em virtude do escândalo das gravações do 
que, até prova em contrário, é um homem sério e de SIVAM; e ainda o delegado que promoveu o gram-
moral inatacável não vá para o pelourinho das pes- po. Mas o superior ao delegado que comandou o 
soas comuns que, não querendo ser investigadas, grampo, esse continua imune; intocável, fazendo 
criam situações especiais, na tentativa de convencer crer que ou existe uma forte confiança do Governo 
a opinião pública - .,.. nesse diretor que não foi substituído, ou ele tem. 

o Brasil hoje é outro Brasil. Existe uma opinião algo de precioso nas suas mãos. Lamentavelmen-
pública que acompanha diariamente a imprensa, os te, é isso que o povo pensa É isso que a opinião 
canais de televisão e de rádio. Há muitas verdades e pública imagina Gostaríamos que não fosse as-

sim, mas é assim mesmo. 
alguns exageros. Para combater os exageros, so-
mente a limpidez, a visibilidade do comportamento Ao terminàr minhas palavras, Sr. Presiden-
governamental. te, corno membro desta Casa e como integrante da 

o sr. osmar Dias _ Concede-me v. Exª um Comissão que cuida da investigação do processo 
jlPar!e? do SIVAM, cumpre-me o dever de fazer essas re

flexões, sem qualquer intuito de causar celeuma, 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - sem qualquer objetivo de aumentar o escândalo, 

Ouço V. ~com prazer. sem nenhuma propensão de gerar uma crise 
O Sr. Osmar Dias - Nobre Senador Antonio maior. Apenas o intuito de, através de minhas pa-

Garias Valadares, vejo que V. Ex• trata desse as- lavras, promover não o aconselhamento - quem 
sunto com muita cautela Tenho algumas dúvidas a sou eu para aconselhar o Presidente da Repúbli-
respeito do que foi divulgado e das providências to- ca? -, mas sugerir a Sua Excelência que, o Sena-
madas pelo Governo do Presidente Fernando Henri- do e a Câmara querendo, deixe o Poder Legislati-
que Cardoso. Concordo que o Presidente da Repú- vo à vontade para investigar, o que será bom para 
blica, até prova em contrário, é um homem sério. a Nação e para seu Governo. Muito obrigado, Sr. 
Isso é incontestável! Mas tenho uma dúvida que tal- Presidente. 



Novembro de 1995 - ANAIS DO SENADO FEDERAL 645 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra. para uma comunicação inadiável, ao 
Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente; Srs. Senadores, eu sei que a comunica
ção inadiável, segundo o Regimento, tem que ser al
guma coisa de importante e inadiável mesmo. E 
como estamos tratando de uma caso de extrema 
gravidade, que é o SIVAM, trago aos Srs. Senado
res uma notícia publicada na coluna do jornalista 
Sebastião Nery, do Jornal de Brasma, de hoje, 
para que possamos evitar que algo ainda mais 
grave que o SIVAM possa acontecer em meu Es
tado, Paraná. Não se trata de um problema regio
nal, mas de uma questão que envolve interesses 
nacionais. 

Passo a ler uma das duas histórias edifican
tes contadas hoje pelo jornalista Sebastião Nery, e 
não leio as duas por falta de tempo, porque a pri
meira história também é tão horrível e repugnante 
quanto a segunda, sobre a COPEL, a empresa de 
energia elétrica do Paraná. Passo a ler: 

• Algum tempo atrás, a Assembléia do 
Paraná autorizou vender 40% das ações da 
Copel (Companhia Paranaense de Eletrlcida
de), por até 90% do valor pairimonial de cada 
açã:l. Na época, cada açã:l val"lll R$17,00. Mas 
foi sendo feio um corrosivo lllilalho de desvalo
rizaçã:l das ações. A empresa (conlrolada pelo 
Governo do Estado) - que detém 85% do seu 
capital - nà:l fez aumento de capital nem incor
porou o valor da nova Usina de Segredo, a 
maior do Paraná ConsegLiram jogar as ações 
lá para baixo, até R$6,00. 

Agora, o Deputado Duilio Genari, do 
grupo do Governo do Estado, apresentou 
projeto (que está sendo discutido e vai ser 
votado nestes dias) mudando a regra ante
rior do jogo e autorizando a venda do con
trole da Copel, com as ações vendidas "pelo 
preço médio dos últimas 20 pregões". 

É uma jogada diabólica. A Copel tem 
um patrimõnio líquido acima de R$4 bilhões. 
O valor patrimonial (das ações) passa de 
R$1 ,4 bilhão. Estão tentando jogar as aÇões 
para R$4,00. Com isso, o controle da Copel, 
que vale R$1 ,4 bilhão, acabaria sendo "ven
dido" por R$300 milhões. 

Gravíssimo é que toda essa •opera
ção" está sendo comandada pelo Grupo lne
par, que pertence a Mário Celso Petraglia e 
Atilano Homs. Mário Celso Petraglia foi o te
soureiro-geral da campanha do Governador 
Jaime Lemer, é o supremo guru do Governo 
e participa da •reunião das 9" no Palácio." 

Essa história, contada no Jornal de Brasma, 
está sendo acompanhada com muita preocupação 
pela população do Estado do Paraná, porque, ao 
invés de R$1 ,4 bilhão, as ações seriam vendidas 
por R$300 milhões, o que significa um deságio de 
R$1, 1 bilhão, que, evidentemente, como essa ope
ração está sendo controlada pela lnepar, empresa 
financiadora da campanha do aluai Governador, 
geraria um escãndalo das proporções do SIVAM 
no Paraná. · 

Para evitá.fo, estou denunciando esse escãn
dalo aqui antes que a Assembléia, pressionada pelo 
Governo do Es1ado, possa aprovar esse proje1o es
candaloso, diabólico, como o trata o jornalista Se
bastião Nery, e tenhamos, como diz o projeto de lei 
do Deputado, a destinação dos recursos a critério do 
Governo do Estado do Paraná. 

Ora, lemos aqui no Senado uma responsabili
dade: a de evitar que o pagamen1o dos recursos co
locados por empresas, por poderosos em campa
nhas eleitorais milionárias, seja feito, depois, com os 
recursos do povo, na forma de impostos pagos com 
muito sacrifício. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, mas quero dizer 
que vou voltar ao assun1o, porque esse escãndalo 
no meu Estado não vai acontecer. Estarei aten1o 
para evitar que •amigos do poder" possam dele se 
aproveitar não apenas para reaver o dinheiro investi
do em campanhas milionárias, mas pára se enrique
cerem, cada vez mais, e ganhar cada vez mais po
der, para, com ele, conquistar o poder político tam
bém. 

O escãndalo do SIVAM é mui1o parecido com o 
escãndalo que está se propondo no Paraná. 

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

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao Senador Romero Jucá, para uma 
comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pedi a pala- Agora, não poderia deixar de vir a esta tribu-
vra para fazer esta comunicação inadiável antes da na para repudiar a volta da censura de imprensa 
Ordem do Dia, porque o assunto de que vou tratar em Roraima. Não podemos concordar com isso. 
diz respeito também ao ~em 1 da pauta de hoje. Não entro no mérito da nota do Sindicato. Se o 

Recebi, hoje, uma correspondência do Sindica- Sindicato colocou_ ou queria colocar algo_ que não 
to dos Traóalhadores em Educação, de Roraima - o era verdadeiro, que respondesse emjuli:o em uma 
sindicato que trata da· questão dos professores do ação que o Governo do Estado moveSse contra 
Estado - que denuncia uma questão grave, que pen- ele. 
sávamos ter sido banida do nosso País, qual seja a 
censura da imprensa, a censura ao material que 
deve ser veiculado na imprensa. 

O Sind.icato encaminhou à TV Roraima - liga
da à Rede AmazOnica de Televisão - uma fita 
que denunciava que, no mesmo dia em que a As
sembléia Legislàtiva, sob o comando do Lider do 
Governo no Estado, repudiava o aumento dos pro
fessores, o Governo do Estado de Roraima !azia 
uma festa para receber determinado líder partidá
rio e fazer a filiação de deputados federais e do 
Governador a determinado partido. 

Não quero aqui, Sr. Presidente, entrar no mé
r~o da questão da filiação partidária, como não 
quero entrar no mérito da política regional. Enten
do que cada um deve filiar-se ao partido que qui
ser. Quero tratar desta questão específica da não
veiculação de uma nota paga por um sindicato ~ 
portanto, por uma entidade representativa de clas
se - por conta de uma pseudocensura. Ouvida a 
direção da televisão em Roraima, esta foi mu~ 
clara - está no jornal de hoje - e disse: "Não va
mos publicar uma nota que não fale bem do Go
verno do Estado, porque esse é o maior anuncian
te da televisão e nos paga bem; não queremos bri
ga com ele." 

Ora, no nosso entender, esse é um fato mu~o 
grave. Quero inclusive abrir um parêntese para di
zer que acredito que a direção geral de TV Ama
zOnia, comandada pelo Dr. Phelippe Daou, um ho
mem sério e democrata, não sabe dessa posição 
da sua afiliada de Roraima. Faço esse comentário 
e pedi para falar antes da Ordem do Dia exala
mente porque o item 1 da pauta se refere à reno
vação da concessão da TV Roraima, em Boa Vis
ta. 

Vou votar favoravelmente à renovação da 
concessão da TV Roraima, porque entendo que a 
direção geral da televisão, na pessoa do Dr. Phe
lippe Daou, não tem conhecimento do fato e não 
acredito que tenha sido essa a orientação geral da 
Rede AmazOnica, que até hoje tem aluado de for
ma isenta e séria. 

Mas não cabe a nenhum dirigente de televi
são ou de qualquer órgão, àté porque a legislação 
da concessão de televisão não abre esse prece
dente, olhar antes o que vai ser veiculado em nota 
paga e julgar se deve ou não ser colocado no ar. 

Faço esse repúdio à censura da nota do Sin
dicato dos Professores de Roraima, dizendo que o 
fato denunciado pelo Sindicato não é inventado; 
todos os jornais de Roraima, hoje, também indi
cam que a Assembléia Legislativa está abrindo 
uma comissão para avaliar os gastos da máquina 
pública na filiação desses políticos e na festa paga 
pelo Governo do Estado para um determinado po-
lítico nacional em Roraima. -

Não quero - volto a dizer - fazer acusaÇao a 
ninguém. Não cabe aqui entrar no mérito de quem 
se filiou ou qual é o partido. Não estou falando na 
tese da política regional: estou falando numa tese 
nacional, que é a tese do impedimento de um sin
dicato de se manifestar livremente. 

Por fim, quero defender essa posição da 
abertura da imprensa, repudiando a censura ocor
rida em Roraima. Estamos encaminhando uma co
municação ao Dr. Phelippe Daou, Diretor-Geral da 
Rede AmazOnica, bem como uma correspondên-· 
cia ao Ministério das Comunicações pedindo provi-
dências sobre o assunto. -

E novamente quero frisar que a minha posi
ção quanto ao item 1 da Ordem do Dia será a de 
votar favorável à renovação da concessão da TV 
Roraima, porque nãO' acredito qué essa censura 
tenha partido da direção geral da televisão. 

Quero deixar claro essa questão para que, 
amanhã, não se tente desfazer ou dar outro enten
dimento .às minhas palavras, dizendo que estou 
perseguindo ou acusando a direção geral da TV 
Roraima. Não se trata disso. Estamos repudiando 
a volta da censura de imprensa em Roraima, uma 
coisa com que não podemos compactuar nem ca
lar. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
- SR. ROMERO JUCA EM SEU PRONUN
CIAMENTO. 
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Vimos, através deste, comunicar em denúncia, um fato lamentável ocorrido com este 
Sindicato. Não é por ser com este Sindicato mas, o fato preestabelece critérios unilaterais para 
favorecimentos pessoais de interesses somente de quem concorda. 

Caro Senador, trata-se de este Sindicato ter enviado a emissora TV -Roraima. repetidora da 
TV-Globo, uma mensagem gravada em U-Matic para ser inserida na programação local com 
contrato, devidamente assinado e pago. Num total de 1.3 inserções, sendo 1Í primeira, no Vídeo 
Show de sábado dia 25111/95. Após perceber que não tinha sido veiculada, o assessor de imprensa 
deste Sindicato, entrou em contato com a emissora, a este· foi informado que a fita (mensagem) 
não poderia ser veiculada devido a ordens superiores e que o sindicato procurasse a direção da 
emissora na segunda-feira dia 27/11/95. Assim procedendo fomos informados pela supervisora, da 
emissora repetidora, que a mensagem não poderia ir ao ar, -por que ela, a supervisora era 
"apolítica e que a mensagem atingia o Sr. Governador." Recorrendo a instância superiora da 
emissora o diretor informou que não se colocaria contrário a orientação da supervisora. Após 
vários argumentos, o diretor foi indagado, pelo membro do Sindicato, se ele sabia· que o que 
estava fazendo era uma censura. O mesmo, concordou, perante os presentes, que sim: "que era 
uma censura" perante tal argumentação não tinha como insistir. 

Caro Senador, a mensagem trata apenas de esclarecimento a população, com três ponto 
básicos: A hora aula do professor, a votação do Plano de Carreira do Magistério, . onde os 
parlamentares negaram 30% de gratificação aos professores em sala de aula e a Festa, oct•rrida no 
mesmo dia da votação oferecida pelo governo do Estado ao Prefeito de São Paulo quando da sua 
visita a este Estado. ~ · . -

Foi solicitado, por escrito, resposta esclarecendo o motivo da não veiculação. A TV
Roraima, até o momento não respondeu. _ 

Poderíamos discorrer teses sobre o que significa este "pulo au passado" contudo, torna-se 
desnecessário pois, este Senador tem amplos conhecimentos de quanto tal atitude fere a lei de 
imprensa e a princípios constitucionais onde garante a liberdade de expressão. Se a sociedade 
organizada não poder se manifestar através dos meios, toma-se dificil acreditar na imparcialidade 
dos mesmos. -

Tenc;lo a certeza das providências deste Senador, reiteramos protestos de estima e 
consideração. 

~-

' tenciorente, J-
- "'~ )_ . 

\ AntÔ ~ · ~erra- Titonho 
i~- do Sinter. 
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u~:putauo quer saoer quanto 
foi gasto na festa do PPB 

Estado de falência preocupa tkputados, que fizeram críticas ao governo na ALE 

Nem mesmo a> dezesseis 
deputados que ~ ao seu lado, 
de um total de dezessete, tem 
<'Vitado que o goilerno do estado 
recl,l,â · ~ríticas cada \"eZ mais 
duras na Assembléia Legislati
va. Na .sessão de ontem quatro 
parlamentares tisaram a tribu
na paiâ criticar a imObilidade 
do governo diante do caoo 
econõmico para. o qual Roraima 
está caminhando. 

Lúcio Távora CPSD), Ira
dilson ·Sampaio I.PFLl, Hélder 
Gros>i ·~ (PSD) e Chico Doido 
(PTB) abordaràm o me,-mo te- ~ 
ma e criticaram o gov'erilo pelo. · 
número ~a vez maior ~ de 
falênqas entre as empresas ~O
cais, retrato-da crise que se aba
teu sobre o estado. Este último 
apontou como exemplo da falta 
de preOcupação do governo a 
festa :Promovida para recepcio
nar Paulo Maluf na semana: . 
passadàt . . . 

"Assb-timos a desespernnc 
ça caminhar na. frente e os ~ 
n.hoo ~~ flran~v para t..r'aS .... , va
tícfum1 Irarlilson Sampaio. Já o 
deputado Lúcio Távora denun
ciou a falta de oporunidades ~
:ra as trabalhadores e seu colega 
de partido. Helder Grossi, suge
riu a formação dé uma comissão 
de deputad<"' !"'"" .,-,;,.....-.lvm· lOS 

problema:> lllólli< lilledlai:üs tio 
estado, inclusive a nível muni
cipal. 

"&,-tamos assistindCI a 

carência deste estado tão rico", 
disse Grossi com referência ao 
comércio local. ··o poder públi· 
co passeia pela mesmice, en
quanto o comércio e,-tá falindo e 
o número de empresas em difi
culdades .aumenta cada ~= 
m.al.s". . 

A situação desesperadora 
em que se encontra o estado, de 
acordo com Helder Grassi, pode 
ser constatada atra~-és da quan
tidade de pe>S<>a-" que •liaria
.mente procuram os go. ... etes 

~ · dos deputados em busca i. >m
prego. "Podemos ver o .rofri
mento no rosto do nosso povo". 

Pedido de Informação 
Chico Doido criticou a 

grande festa dada pelo gover
nador Neudo Campos ao prefei-

~ to de São Pa~ Paulo Maluf, 
por OC'3SÍãO de sua filiação ao 
PPB, na te:rça-feira da semana 
passada Ele protocolou na ALE 
um Dedido de infonnru;ão ao 
Governo do Estado para saber 
quanto foi gasto na recepção a 
PauloMalut 

A matéria foi lida eni 
plenário e encaminhada par& 
apreciação das Comissões Per
m:mc>.ntes. ~k dia <la t-,.Aa dw.ía 
por Neudo a Paulo Maluf, nove 
deputados estaduais também 
assinalam a ficha de filiação ao 
PPB. 

649 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. por 
20 minutos. ~ ~ ~ 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não ocuparei 
todo esse tempo, porque tenho apenas uma comuni
cação a fazer à Casa. 

Hoje, o Senhor Presidente da República, na 
presença do Ministro da Agricultura, de vãrios altos 
tuncionãrios do Ministério da Fazenda, Deputados e 
Senadores. representantes de órgãos de classe da 
ãrea rural, sancionou a lei que veio da medida provi
sória ou do projeto de conversão que trata da securi
tização da dívida dos agricultores brasileiros. 

Portanto, hoje é um dia memorãvel para o meio 
rural, uma· vez que os ajustamentos que deveriam 
ser feitos na ãrea de crédito rural após o Plano Real, 
quando a agricultura foi a sua âncora, foram sacra
mentados. Assim, os agricultores hoje endividados -
que, estimamos, entre Banco do Brasil, demais ban
cos oficiais, bancos particulares e cooperativas· de 
crédito, atingem 235 mil produtores -voltam ao cam
po, porque estão mais confiantes de que a agricultu
ra serã uma atividade que lhes vai dar satisfação e, 
com certeza, voltarão a produzir. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, no início 
de setembro, a perspectiva da produção brasileira 
era de uma queda de 20% a 25% em relação à safra 
passada A partir do momento em que o Governo 
Federal acenou com a securitização da dívida dos 
agricultores, o campo voltou a trabalhar. Hoje, jã tra
balhamos com apen~s um dígito de queda de produ
ção no Brasil, exatarnente porque a notícia do alon
gamento da dívida dos produtores rurais fez com 
que os nossos agricultores voltassem com suas mã
quinas e com seus equipamentos para a ãrea de 
produção. 

O Brasil jã sabe, mas não custa voltar ao as
sunto, que essa securitização está no valor de R$7 
bilhões e que vai atender a 235 mil produtores. Os 
valores securitizãveis por cada produtor estã em tor
no de R$200 mil e, com isso, ela atenderã a mais de 
90% dos produtores que terão a sua dívida total·se
curitizada Os demais vão securitizar até R$200 mil, 
e o valor excedente serã negociado entre os agen
tes financeiros e o próprio produtor. 

Vale dizer, ainda, que o prazo estipulado é, de 
forma generalizada. de sete anos, com um ano de 
carência, e, para os agricultores que têm maiores 
problemas, poderã chegar a dez anos, com dois 
anos de carência A dívida serã transfonmada de 

ai:ordo com a equivalência/produto, com juros de 
3%aoano. 

. ~O mais interessante é que o primeiro paga
mento poderã ser feito no dia 31 de outubro de 
1997, fazendo com que o agricultor, ao colher a sua 
lavoura no mês de abril ou maio, possa jogar com o 
mercado e aguardar bom preço. Assim fazendo, 
com certeza venderã o produto e pagarã o Tesouro 
Nacional em espécie, obtendo maior lucro. 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Com muito prazer, 
Senador Romero Jucá 

O Sr. Romero Jucá - Senador Jonas Pinheiro, 
solicitei esse aparte a V. ExA, simplesmenie para 
pleitear ao Banco do Brasil que agilize essa negocia
ção. V. Ex"' foi um batalhador, um defensor e, mais 
do que isso, foi um dos artifices da construção des
sa negociação nesta Casa Só que, aprovada a me
dida provisória nos locilis mais distantes deste País, 
o Banco do Brasil não está operando ainda dentro 
do que foi definido. Eu djria que falta ainda a orienta
ção necessãria ou a decisão interna operacional do 
Banco do Brasil. Mesmo em Roraima, os processos 
ainda não começaram a ser negociados, o agricultor 
está penando, e essa decisão urge. Então, eu gosta
ria de aproveitar o discurso importante de V. Exª, 
para tratar desse tema, que é tão importante para o 
campo e para o homem rural, para pedir ao Banco 
do Brasil que, efetivamente, implemente essa deci
são política que foi tomada pelo Congresso Nacional · 
e pelo Governo Federal, no sentido de agilizar esses 
entendimentos e essas negociações, para que nova
mente o homem do campo possa ter paz e produzir· 
com tranqüilidade. Meus parabéns pelo seu pronun-
ciamento. ~ - ~ 

O SR. JONAS PINHEIRO- Muito obrigado, no
bre Senador. Eu diria a V. Exª que ~vai a::jUi nenhu
ma culpa ainda ao Banco do Brasil. Ontem, houve 
uma reunião da Comissão para definirmos o que será 
o voto do Conselho Monetãrio Nacional. Deve ser 
aprovado, ainda nesta semana, esse voto ad referen
dum do Conselho Monetário Nacional e, imediatamen
te, os bancos, ~ só o Banco do Brasil como os priva
dos, expedirão essa norma E a::jui vale una ressalva, 
pois é um instan!e muito importante: não só os bancos 
como os produtores estão interessados na solução 
desse problema Os agentes financeiros, bem ou mal, 
receberão 7 bilhões em títulos do Governo Federal. 
Portanlo, havia muitas d!Nidas com relação a certas 
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dúvidas e que;- hoje, evidentemente, não hã mais 
essa dúvida, porque estão recebendo títulos do Go
verno. 

Por isso, tanto os agricultores de Roraima 
quanto os agricultores do Brasil, esperamos que, 
dentro dos próximos dias, as medidas implementa
doras dessa ação jâ deva estar chegando nas agên
cias. 

Sr. Presidente, era a comunicação que deseja
va fazer neste meu pronunciamento, dizendo mais 
uma vez que o Senado Federal não esteve ausente, 
em nenhum inStante, dessa negociação; se eu a 
acompanhei foi em nome do Senado Federal. Mt.ito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC - pronun
cia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores, um documento da maior importância 
acaba de ser enviado ao Procurador-Geral da Repú
blica, Dr. Geraldo Brindeiro, pelo Bispo de Rio Bran
co, Dom Moacyr Grechi, com o apoio dos outros rep-
resentantes do Clero e dos organismos daquela Dio
cese. 

Para conhecimento da Casa, cumpro com se
renidade a obrigação de proceder à leitura do docu
mento para, no final, encarecer ao Sr. Procurador
Geral da República as providências que são aqui 
apontadas. Sem elas, não haverâ como sanar o gra
ve problema politico-administrativo em que o Acre 
eslâ envolvido hã vârios meses. 

É o seguinte o teor do ofício dirigido ao Dr. Ge
raldo Brindeiro pelo Bispo dom Moacyr Grechi: 

"A S. Ex" Geraldo Brindeiro 
DO. Procurador-Geral da República 
Brasilia-DF 
IIm" Senhor Procurador-Geral, 

Sua recente visita ao nosso Estado, 
acompanhado por vários Procuradores, foi 
motivo de esperança e incentivo para todos 
nós que aqui moramos, e nada mais deseja
mos que uma vida digna, baseada na justiça 
e na verdade, especialmente para a popula
ção pobre, tão sofrida e quase sempre es
quecida 

Com satisfação percebemos que as 
autoridades federais estão se preocupando 
com a situação, que V. Ex' definiu, "bastan
te tensa e delicada". 

Também podemos constatar que hoje 
se intensifica em mt.itos ambientes, sobretu
do nas altas esferas da politica e da econo
mia, a discussão sobre a ética social. Desse 
debate a Igreja Católica tem participado ati
vamente, não somente através dos pronun
ciamentos das autoridades eclesiâsticas, 
corno também pela atuação de mt.itos leigos 
que buscam colocar em prâtica o Ensino So
cial da Igreja Os que subscrevem esta carta 
sentem-se responsáveis, junto com toda a 
Igreja não somente por anunciar a mensa
gem evangélica, mas também por indicar 
princípios e normas morais tanto no plano 
individual quanto na ordem social (Cf. Doe. 
40 CNBB - "Ética, pessoa, sociedade"). 

O Estado do Acre, a tempo, eslâ pas
sando por uma grande crise social, decor
rente da crise ética geral, característica da 
vida modema. A convivência social eslâ se 
deterioo'ándo, não apenas pela miséria e 
pela violência, mas sobretudo pela corrup--
ção. A impunidade e a morosidade da Justi
ça acabam estimulando a prâtica da corrup--
ção em detrimento do bem comum. 

Em nosso Estado existe urna investi
gação de fatos extremamente graves, envol
vendo o Governo do Acre. As denúncias fo
ram levantadas pelos três Senadores repre
sentantes do nosso Estado. Os meios de co
municação social, tanto locais corno nacio
nais, têm constantemente veiculado informa
ções relacionadas a crimes contra a admi
nistração pública 

Tomamos conhecimento de ameaças a 
jornalistas, do cerceamento da liberdade de 
informação dos MCS, além de denúncias de 
trabalho escravo, uso de documentos falsos, 

- sonegação de impostos, desvios de verbas 
públicas e outras denúncias gravíssimas. É 
do conhecimento público a exisieiié:ia de um 
acervo muito grande de infonmações envol
vendo o Governo do Estado. 

Sabemos que tais denúncias estão sob 
a investigação do Tribunal de Contas do Es
tado do Acre, e que houve uma ação do Mi
nistério Público Estadual contra os graves 
crimes da administração do Estado. A midia 
noticiou que o próprio Presidente da Repú
blica tem demonstrado sua preocupação 
com a situação do Acre e que V. Ex' eslâ no 
momento analisando, com os demais s~ 
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procuradores que estiveram há duas sema- O Sr. Flaviano Melo - Senador Nabor Júnior, 
nas oo~Acre, toda a documentação aqui re- V. ExA, registra hoje, nesta Casa, correspondência 
colhida, a fim de concluir o relatório a ser enviada ao Procurador-Geral, Dr. Geraldo Brindeiro, 
enviado ao Superior Tribunal de Justiça - pelo Bispo de Rio Branco e assinada por vários sa-
STF, requerendo abertura de inquérito. Para cerdotes e pessoas ligadas à Igreja Gostaria de res-
iSSO', V. Ex~ está aguardando os resultados saltar que essa é uma prova inaquívoca de que a 
das auditorias que estão sendo feitas pela sociedade acreana está preocupada com a situação 
Receita Federal no Acre. de nosso Estado. Isso reverencia muito bem e dá 

Por tudo isso, temos a certeza de que subs!Jlncia às denúncias que apresentamos. Acredi-
as investigações serão concluídas no tempo ta-5e, hoje, na imprensa local, que nós, Senadores 
conveniente e com a mais completa ímpar- pelo Acre - V. Ex"-, Senadora Marina e eu, - temos, 
cialidade. Acreditamos que a penosa situa- com essas denúncias, apenas prejudicado nosso 
ção que o Estado do Acre está passando e Estado. Na realidade, não inventamos essas denún-
o constrangimento a que ·o seu povo está cias, não as criamos; apenas constatamos que elas 
condenado, vendo sua honra e dignidade (a existiam, e, como é nosso dever, as apresentamos. 
dignidade dos pobres) manchadas por de- Com essa carta, o Bispo de Rio Branco mostra que, 
núncias e suspeitas, serão definitivamente realmente, o povo do Acre, a sociedade acreana 
esclarecidos pelas autoridades responsá- está muito preocupada com essa situação. Era isso 
veis. que gostaria de dizer. Muito obrigado. 

Se há culpados, que sejam julgados e o SR. NABOR JÚNIOR ·-·Agradeço o aparte 
punidos conforme a lei. 

Se há inocentes, que se livre o Acre da de V. Ex"-. 
imagem de corrupção. Não podemos mais O Sr. Romero Jucá - Senador Nabor 'Júnior, 
continuar vivendo essa situação de dúvidas, permite V. Exª um aparte? 
suspeitas, ameaças e interesses espúrios. o SR. NABOR JÚNIOR- Concedo o aparte ao 
Não é mais possível admitir que a lei do Senador Romero Jucá. 
mais forte esteja acima da dignidade da pes
soa humana e da defesa dos direitos dos 
fracos. 

Hoje, mais do que nunca, está claro 
que a prática da ética na vida pessoal e na 
sociedade deve ser preocupação constante 
tanto do povo quanto das autoridades. A im
portância e amplitude da ética devem ques
tionar não somente os cristãos, mas tam
bém as pessoas de boa vontade, as institui
ções e as organizações da Sociedade Civil. 

Temos plena confiança na pessoa de 
V. Ex"- e de seus colaboradores. Queremos 
dar nosso pleno apoio e estímulo para que 
esta delicada situação existente em nosso 
Estado seja justa e definitivamente esclare
cida. 

Que o Deus do Amor, da Vida e da 
Justiça conduza seus passos. 

Atenciosamente, 
Dom Moacir Grechi. 
Bispo da Diocese de Rio Branco." 

O Sr. Romero Jucá - ·Senador Nabor Júnior, 
meu aparte será i"ápido. Não quero entrar no méri
to. da discussão da que5tão inte'riJa do Estado do 
Acre, mas, como Senador pela Amazônia, Sena
dor por Roraima - um Estado. que sofre as mes
mas dificuldades de pobreza, dé falta de desenvol
vimento, de falta de ligação com o País, assim 
como o Estado do Acre -, quero fazer um apelo 
para que efetivarnente essa questão se defina 
logo, porque vejo um prejuízo grande para o Esta
do do Acre, ao tempo em que e5sas questões são 
postergadas. São recúrsos que deiXam de ser en
viados, é a dúvida que paira sobre a questão do 
Governo do Estado do Acre, e isso não é um pre
jufzo para Senador, para Deputado Federal, ou 
para Governador; isso é um prejuízo para a popu
lação irmã do Estado do Acre e da Amazônia En
tão, quero deixar aqui minha posição: espero que, 

. efetivamente, sejam esclarecidas essas denúncias 
rapidamente para que o povo do Acre não pene da 
forma como está penando hoje. Meus parabéns! 

O Sr. Flaviano Melo - Permite-me V. E#- um 
aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A 
Mesa informa a V. ExA, Senador Nabor Júnior, que 
seu tempo já se exauriu. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Pois não, nobre Se
nador. 
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O SR. NABOR JÚNIOR - Vou concluir, Sr. O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer. 
Presidente. O aparte do Senador Romero Jucá tra- Senador. 
duz exàtarnente nossa posição: queremos a apura- O Sr. Romeu Tuma - Trata-se de um docu-
ção desses fafosl menfD do Ministério de Relações Exteriores, em que 

Entramos com uma representação junfo à Pro- se solicita à Errbaixada americana seja concedido o 
curadoria da República, para que investigue todas visfD em nome de Mauro Olivier de Castro, que seria 
as denúncias divulgadas na imprensa, principalmen- i~tegrante da comitiva do Governador do Acre em 
te nesses últimos 90 dias, a respeito da atuação do voagem programada para os dias 30 de abril a 1 O de 
Governador do Estado do Acre; queremos que tudo maio do ano corrente. Sabemos que o Sr. Mauro en-
seja logo resolvido e, para tanfo, contando com o frenta dificuldades por ter sido envolvido anterior-
empenho do Procurador-Geral da República, para mente em investigações sobre o tráfico de drogas. 
decidir a respeito em curto prazo. Se as denúncias Outro documenfD é a declaração da empresa Mar-
têm fundamento, que sejam encaminhadas ao Supe- mud Cameli & Cia. Ltda., que faz a apresentação 
rior Tribunal de Justiça; se não, que se dê por encer- de Mauro Olivier de Castro para essa viagem aos 
rada a questão. · Estados Unidos. Há ainda um documento da Em-

Não é, nunca foi nosso propósito, interceder baixada brasileira, Setor de Promoção Comercial, 
junfD a qualquer auforidade para dificultar o progres- na Colômbia, em Bogotá, informando o Governo 
so do Acre ou impedir a transferência de recursos do. Estado de Rondônia sobre a falta de cumpri-
para promover o seu desenvolvimenfo econômico- mento de obrigações para a expedição do "Cerlifi-
social. Quero deixar isso bem claro, pois a luta prio- cado de Existencia y Representacion Legal" da 
ritária é viabilizar recursos em benefício do próprio empresa Movfl, que já foi motivo de discurso nos-
Governo do Estado. so e de V. Ex"s nesta Casa. Penso que isso tem 

Ontem mesmo tomei conhecimento da ten- importência e, provavelmente, deverá ser eneami-
tativa de privar o Estado de um avião apreendido nhado à Procuradoria, para que esl<!., junto ao Mi-
pela Policia Federal, que pertenceria a trefican- nistério de Relações Exteriores, ccinfirrne a auten-
tes de drogas da Colômbia. Essa aeronave en- · ticidade desse documento e o responsável pela 
trou em pane sobre o Municlpio acreano de Piá- sua expedição. Se V. Exª permitir, gostaria que 
cido de Castro, onde foi apreendido e colocado à essa documentação fizesse parte do seu discurso. 
disposição do ·Governo estadual. Recentemente, 
o Conselho Nacional de Entorpecentes pediu 
que o avião lhe fosse devolvido, para ser aliena
do, destinando-se os reeursos assim obtidos à 
campanha de combate às drogas. Esse avião 
presta relevantes serviços ao Estado, principal
mente levando médicos, medicamentos e enfer
meiros para atender a população do Interior. 
Pois bem: tão logo soube do fato, intercedi junto 
ao Presidente do Conselho Nacional de Entorpe
centes e junto ao Ministério da Justiça. para que 
o avião continuasse à disposição do Governo do 
Estado do Acre, sem levar em conta quem seja 
o atual Governador. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite V. ExA um aparte? 
O SR. NABOR JÚNIOR - Ouço V. ExA com 

prazer. 

· · O Sr. Romeu Tum a - Senador Nabo r Jú
nior, meu aparte é rápido, mas penso ser impor
tante até pela coragem dos três Senadores que 
representam o Estado do Acre nesta Casa. Es
tou de posse de uma cópia xerografada e gosta-

. ria - se V. ~ permitir -, que fizesse parte de 
seu pronunciamento. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço a valiosa 
contribuição que V. ExA está prestando ao povo do 
Acre, no sentido de esclarecer o envolvimento desse 
polofo, Mauro Ofivier, no nebuloso episódio do 
Boeing, ele que foi a pessoa incumbida de adquirir o· 
avião para a Mannud Cameli, firma da qual o Go
vernador do Acre é proprietário. 

Concluo estas as minhas palavras, Sr. Presi
dente, reiterando a V. ~ o pedido que defira a in
serção nos Anais da Casa, como parte do presente 
discurso, da carta do Bispo D. Moacyr Grechi ao 
Procurador-Geral da República. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
Q SR. NABOR JÚNIOR EM SEU PRONUN
CIAMENTO 

Rio Branco - Acre, 22 de novémbro de 1995 
ASua~. 

Sr. Geraldo Brindeiro 
DD. Procurador-Geral da República 
Brasilia-DF 

IIm" Senhor Procurador-Geral, 



654 ANAIS DO SENAOO FEDERAL Novembro de 1995 

Sua recente visita ao nosso Estado, acompa- Sabemos que tais denúncias estão sob a in-
nhado por vários Procuradores, foi motivo de es- ves!igação do Tribunal de Contas do Estado do 
perança e incentivo para todos nós que aqt.i mora- Acre, e que howe uma ação do Ministério Público 
mos, e nada mais desejamos que uma vida digna, Estadual- contra os graves crimes da administração 
baseada na justiça e na verdade, especialmente do Estado. A mídia noticiou que o próprio Presidente 
para a poptJiação pobre, tão sofrida e quase sem- da República tem demonstrado sua preocupação 
pre esquecida. pela situação do Acre e que V. Exª está no mo

mento analisando, com os demais Sub-Procurado-
Com satisfação percebemos que as autolida-_ res, que estiveram há duas semanas no Acre, toda 

des federais estão se preocupando com a situação, a documentação aqui recolhida, a fim de conciLir o 
que V. Exª definiu, ''bastante tensa e delicada". relatório a ser enviado ao Supremo Tribunal de 

Também podemos constatar que hoje se inten
sifica em muitos ambientes, sobretudo nas altas es
feras da política e da economia, a discussão sobre a 
ética social. Desse debate a Igreja Católica tem par
ticiPa-do ativamente, não somente através dos pro
nunciamentos das autoridades eclesiásticas, como 
também pela atuação de muitos leigos que buscam 
colocar em prática o Ensino Social da Igreja Os que 
subscrevem esta carta sentem-se responsáveis, jun
to com toda Igreja não somente por anuriciár a men
sagem evangélica, mas também por indicar plincí
pios e nonnas morais, tanto no plano individual 
quanto na ordem social (Cf. Doe. 40 CNBB - •Bica, 
pessoa, sociedade"). 

O Estado do Acre, a tempo, está passando por 
uma grande crise social, decorrente da clise ética 
geral, que é característica da vida modema A convi
vência social está se deteliorando, não apenas pela 
miséria e pela violência, mas sobretudo pela corrup
ção. A impunidade e a morosidade da Justiça aca
bam estimulando a prática da corrupção em de!Ji
mento do bem comum. 

Em nosso Estado existe uma hivestigação de 
fatos extremamente graves, envoivendo o Governo 
do Acre. As denúncias foram levantadas pelos três 
Senadores representantes do nosso Estado. Os 
meios de comunicação social, tanto locais como 
nacionais; têm constantemente veicoiado informa. 

' ções relacionadas a crimes contra a administração 
pública· 

Tomamos conhecimento de ameaças a jorna
listas, do cerceamento da liberdade de informação 
dos MCS, além de denúncias de trabalho escravo, 
uso de documentos falsos, sonegação de impostos, 
desvios de verbas públicas e outras denúncias gra
víssimas. t: do conhecimento público a existência de 
um acervo muito grande de informações envolvendo 
o Governo do Estado. 

Justiça - STJ, requerendo abertura do inquérito. 
Para isso V. Exª está aguardando os resultados 
das auditorias que estão sendo feitas pela Receita 
Federal do Acre. 

Por tudo isso temos a certeza de que as inves
tigaÇões serão conciuídas no tempo conveniente e 
com a mais completa imparcialidade. Acreditamos 
que a penosa situação que o Estado do Acre está 
passando, e o 'Constrangimento a que seu povo está 
condenado, veooo sua honra e dignidade (a dignida
de dos pobres), manchadas por denúncias e suspei
tas, serão definitivamente esclarecidas pelas autori
dades responsáveis. 

Se há culpados, que sejam julgados e punidos 
confonne a Lei. 

Se há inocentes, sejam absoMdos, livrando o 
Acre da imagem de corrupção. Não podemos mais 
continuar vivendo nessa situação de dúvidas, sus
peitas, ameaças e interesses espúrios. Não é mais 
possível admitir que a lei do mais forte esteja acima 
da dignidade da pessoa humana e da defesa dos di-
reitos dos fracos. 

_ Hoje, mais do que nunca, está claro que a prá
tiCa da ética na vida pessoal e na sociedade devem 
ser preocupação constante tanto do povo quanto 
das autoridades. A importáncia e amplitude da ética 
devem questionar não somente os cristãos, mas 
também as pessoas de boa vontade, as insjituições 
e as organizações da Sociedade Civil. 

__ Temos plena confiança na pessoa de V. Exª e 
de seus colaboradores. Queremos dar nosso pleno 
apoio e esti muJo, para que esta delicada situação 
éxistente em nosso Estado seja justa e definitiva
mente esclarecida 

Que o Deus do Amor, da Vida e da Justiça 
conduza seus passos! 

Atenciosamente, Dom Moacyr Grechi, Bispo 
da Diocese de Rio Branco. 
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MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES 

DPp/ 1245 /511.11 

O MINISTtRIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES CUMPRIMENTA A 

EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMtRICA 

E MUITO AGRADECERIA VISAR O PASSAPORTE COMUM NÜME-

RO CG-468870, em nome da MAURO OLIVIER DE CASTRO, integrante da· 

curnitiva do Governador do Estado do Acre, que viajará a país 
no período de 30 de abril a lO de maio do 

O MINISTtRIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES APROVEITA A 

OPORTUNIDADE PARA RENOVAR A EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA A11tRICA 

OS PROTESTOS DA SUA MAIS ALTA CONSIDERAÇAO. 

BRASÍLIA, EM 27 de abril de 1995. 
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~EU 
8orJorrno dccl:lrrtç[o untnri OT"ffi(mtc :feita 

ao Con:·:HJ ·tclo !Lrnet~icano, a travég ela pre~~ot: t.o vir:!o:.: r.:omplei_nnrrti.lr 1 

q,ue o Sr. r.:AUTlO OI.IVIEll DE C·\S'rTio, .~ '"'r:tr·'lktr.io den~:l r;:nprcza 
•le,ldc o :nos de dezembro de l ')94, p·trr• r•.•a1i::ar wn J c•::w t::uner. to • 
junto ao ~i,\C(Depn.rtam~.t:l~to dl~ AviaçF:io :';"i.';.!J) e !-jn·i:lt,5rio (lr.t. Aer-~ 
náutica, obje tiva.ndo a vütbi J íd.'l.de do i'"'l,orl;:o.s·!':o e opc>r~1çiio de 
tur.s. aernrP1.Ve n0 TiraniJ .. , ~1. q_unl eH tá U!H:.do nn~oc:i ad:'. _ror c r: tn. em
prr!sa, o c..:uj~1. opnrnçfio oncon L_ro.-sc nn fa:Jo fir.·,11, l'~J.c> r1uo neceS
:.~itr?.moo o.nvio.r o Sr. r.:..~U:10 OTT 1íTE\l 1r:: G.:.. "1'T1~C~, o..o!1 "Sst:~~dos Unirlos 
•Ja AJ:u~r:i.ca, para que poesa im>pecionar ~ nmc: forn>:cP.r· tur! J:l\1•.\o ' 
técnico dn mencionada aeronave n, 3(!1\ ~o n~":c positivo, o referi
no aeronn.uta efetua.r1 treinrt!l.49r~_to G1·o,u~d o't3imu.]ador; p:•ra., em ' 
seguida, 0.fetuar o ·tran:;lo.:lo da acroiuwn para o B-rr!'".i 1~--

Declaramon, t:;.u:'";.H~:~, f.!.lle a empr·r:o'-1. ~ 
!1Jl) ::::,:::,J.I & GIA LTDA dará suporte fj 1;ar1 c,d ro p:·,.r,, r: o1Jri r Loà.:to' 

as tlespen:lo; da rnfericltl viagem, c or:1o rJ. i nd:l. !'f1Sl1or·";· ;'t;i}.i Z<.J.-~;t' pelo 
ratorno n.o Dt~an:il, do Sr. : t~TJ}'~O 011'·1] :·~ ·: r~:; (!~~ ~r~,r~r~. 

E ~ar uer a exprcr.:~;ão fl.tt V~!·c~l:J.lc, firma
nos a pr;cser: te Llélcaraçüo. 

1t E C O N II E C O 

Como Verdadétn (a) a(~) t2 J. !!rm11s 

R88lnaladiUI com a 

i·ê 
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······•4••••·········~·4•••······································ 
NES OROINARlAS, UN INFORME OETALLAOO SOBRE LA MARCJIA OE LA SOCIE
OAO Y SOBRE LAS INNOVACIONES QUE CONVENGA INTROOUCIR PARA EL ME -
JOR SERVICIO DE SUS INTERESES.- EN LAS SESIONES EXTRAOROINARIAS 
PRESENTAR UN INFORME RELACIONADO EN LOS PUNTOS CONCERNIENTES A OI 
CHAS SESIONES.- I.).- VISITAR CON LA FRECUENCIA QUE LO ESTIME
CONVENIENTE. LAS SUCURSALES. OEPENOENCIAS Y AGENCIAS U OFICINAS -
DE LA SOCIEOAO Y EN GENERAL. REALIZAR LOS VIAJES QUE FUESEN PRECI 
SOS PARA EL CUMPLIMIENTO OEL OBJETO SOCIAL.- J.).- CONSTITUIR -
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HASTA UNA CUANTIA EQUIVALENTE A QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENSUALES POR CADA OPERACION.- CUANOO LA CUANTIA EXCEDA 
A LOS QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES. OEBERA 
TENER AUTORIZACION OE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL EFECTO.- K.).-
CONTRATAR A NOMBRE OE LA SOCIEOAD. DENTRO OEL GIRO OROINARIO DE -
lOS-NEGOCIOSo DE CON~ORMlOAO CON LOS PRESUPUESTOS Y TERMINOS OE -
EJECUC!ON OE LOS MISMOS APROBAOOS POR LA JUNTA DIRECTIVA.- EL GE 
RENTE PODRA REALIZAR ll~REMENTE OPERACIONES OE COMPRAVENTA OE 
ACTIVOS FIJOS HASTA POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE OE ~EINTICINCO 
(2~) SALARIOS ~INIMOS lEGAlES MENSUALES VIGENTES.- CUANOO LA 
CUANTIA EXCEDA ESTE MONTO. OEBERA OBTENER PREVIA AUTORIZACION DE 
LA JUNTA DIRECTIVA.- L.).- CUMPLIR LAS OEMAS FUNCIONES QUE LE
A3tGNE LA ASAMSLEA GFHERAL OE ACC!ONI$TAS Y LA JUNTA DIRECTIVA Y 
IAS QUE roR LA NATURAtEZA•OE SU CARGO. LE CORRESPONOAN.- !'!.).--
PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA. OE•NTRO DEL Ut. TI !'tO TRIMESTRE OE CA 
OA AnO. UN PRESUPU~STO OE OPERACIONES PARA EL AnO SIGUlENTE.- EN 
EL EJERCICIO OE SUS FUNCIONES.- EL GERENTE PODRA. DENTRO OE LOS 

- ~OLO ES VALIDO POR ESTA CARA-
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H.).- PRF..'~EN fAR A LA ASAI'1l~LEA GENERAL 0::: ACC NISTAS .•.. :EN SE'jiiO -
........ "* .. "* ............................. "'...... .... .. ...... .. .. .. • .. .. .. .. ................. • ................... .... JI(' ............. . 

..... ................. ............ ....................................................................... "' ............ ,..."..::· ........... . ..... .· 
~• ATE.NCJON ESTA SOCIEOAO NO -tiA CUMPLIOO CON LA O'&{.IGAC~ON 
"'"' LEGAL OE RENOVAR MATRICULA MERCANTil DESDE l'a'94 .-" 
............................................................................................................. ..,-;. ................... .. 

NES OROINARlí\S. UN HlF_OR!'JE DETALLADO SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIE
OAO Y SOBRE LAS INNOVACIONES QUE CONVENGA INTRODUCIR PAR-A -El ME -
JOR SERVICIO OE SUS INTERESES.- EN LAS ~ESIONES EXTRAORDINARIA~ 
PRESENTAR UN INFORME RELACIONADO EN LOS PUNTOS CONCERNIENTES A DI 
CHAS SESIO~ES.- I.).- VISITAR CON LA FRECUENCIA QUE LO ESTIME
CONVEN!ENT'E. LAS SUCURSALE~3. DEPENOENCIAS Y AGENCIAS U OF-IC!NÂS
DE LA SOCIEOAO Y EN GENERAL. REALIZAR LOS VIAJES QUE FUESEN PR~ti 
'.30S PARA EL CUMPLIMIEN-TÕ- DEL o6j.ETO SOCTAL~- J.).- CO-t~STITUIR-

GRAVAMENES HIPOTECARIOS O PRENOARIOS Y REC18IR DINERO EN MUTUO 
HASTA UNA CUANTIA EQUIVALENTE A- OUiN-ÍENTOS (500) SALÃRIOS MINIMOS 
LEGAL~S MEN3UALES POR CADA OPERACION.- CUANDO LA CUANTIA EXCEDA 
A LOS QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUnLES. OEBERA 
TENER AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL EFECio.~ K.),-
CONTRATAR A NOMBRE OE LA SOCIEOAO. -DENTRO OEl GIRO ORDINA~IO O~ -
tOS NEGOC"IQS.,. DE CONt"'ORIHOAO CON LOS PRESUP-UE_STOS y· TERMlNOS ÔE -
EJECUC!ON OE LOS MISMOS APROBAObS POR LA- JUNiA OII~ECTlVA.- -EL .Gt 
RENTE POORA REALIZAR LlBREMENTE OPERACION~S OE COMPRAVENTn [lE 
ACTIVOS FIJOS HASTA POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE OE VEINTICINCO 
(2~) SALARIOS MINIM.OS LEGALES MENSUALES VIGENTES-~:.. CUANOO LA 
CUANTIA EXCEDA ESTE MONTO. OEBERA OBTCNER PREVIA AUTORIZACION DE 
LA JUNTA DIRECTIVA.- l.).- CUMPLIR LAS OEMAS FUNCIONES QUE LE -
ASIGNE LA ASAM6LEA GFNERAl O~ ACCIONISTAS ~ kA JUNTA DIRECTIVA ~ 
LAS QUE POR LA NATURALEZA·OE SU CARGO. LE CORRESPONOAN.- M.}.--
PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA. DBNTRO OEL ULTIMO TRIMESTRE OE CA 
nA AnO. UN PRESUPUESTO OE DPERACIDNES PARA EL AnO SIGUiENTE;- EN 
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.- EL GERENTE PODRA, DENTRO DE LOS 

- :30LO ES VALIDO POR ESTA CARA-
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c 1'1 1·1 A r~ i\ 
... ·.:~· . 
Ot.: COMEI~ OE ... BÇI \ rA 

~LE ~~··:: . 
013 i\ NO · 96 •. H O RI\ .. ' .;. ~: · ........ ;,. ·... ... ·. ,. ' 

CERr . c·t;riwJE EX:I'3TENCr·~·.Y REP~E'>t:NT ·-·~ON 
I f til'!\ O lN$/~. )CIO~E DOCUME'~ 
LA CA\\f\RI'l OE C MERóJ:·o:"\OE 80GOTÀ..~·"CQN rur 
liOMEN'I EN LA• ~ATRMUNIS E INSt~;J.AI:IONE 
OE L. REt: .S:TRO 1\~H.~ANTb:t. . : ·_"\ 

NIT:••••-••••*• '\\ 'r \ • ,"\ '\ 

CERTlP!C , -., ·l .• ~ r) 
MATRICUl•\ N0.5<l765S \.. J. '\ .• ;.} ';:.> 

Novembro de 1995 

~~~~~t:~r1! F<fo$HRCH COl0"8::R~ -~~CA ~~~ \ \:) \l\· 
IIOMltl'llO:~.(IN'fl\f'E UI:. l'OGOIA D.C. \ \.~) \,_ /' \ 

CE.RTIFICA .,.. ) \· ~,},. j..,-A, 
CON'iT!TUCION: E.P. NO. 1.139 .. NOTARIA\':\1 DE ~~AN'·TAFE~'[}~BOGOTA 01~ 
5 OE MAYO OE 1~993. INSCR,ITA EL 12 OE AVO D1[··!~993l ... ~·~.JO El NO. 
<0S .1 O 7 OEL .llDFlO IX, SE CON31'ITUYO LA OCIED'I1D -(l'OMEML DENOMI 
NAO/\: M.OSIL 1\MI RESEARCH COLOMBIA S.A. i ·-...... ~,JÀ -

CERTIFICA ' (_ 1, \. · '·.·: ·! 

VIGENCIA' QUE lA SO.CHUAU ... No· SE HALLA DIS LTA. ~ACloqT·OEl s:.: 
OE MAYO OE 1.993. AL S OE MAYO OEL AiiO 2.0 .- - __ . . _,~ 

···········~················~·-············ ······~~-~---~···*··· -~~ .............................•• ~ ..........•...... ~<\---····:;~ 
,... ATENClON ESTA SOC!E[1AQ NO HA CUMPLIDO CON A OSL'hJ'~S:.ION ,..:,.:...-.... · •• _ 
•• LEGAL OE RENOVnR MATRICULA MERCA_NTIL OE~ E 199"il' ...-;::;--· "'* 
···~·········································· ·····;...~········ 
···················~·-························· ··~·········· 

CERTifiCA : 
OBJETO SOCinl: R) LA PRODUCCION, COMERCIO Y OISTRIBUCION O~ TODAS 
LAS "AN!FESTACIONES DE CUALQUIER CLASE OE PRODUCTOS PETROLEO Y 
QUIMICOS ASI COMO OE SUBPRODUCTOS Y DE AQUELLOS ANEXOS CON UNO 
Y OTRO. OE PINTURA$, LACAS. ESMALTES. DARNlCES. IMPERMEADillZAN
TES. RE~INAS. PLASTICO~. ~OMAS, PEGANTES. ANILINAS, PIGMENTOS, CO 
lORAN~E~. TINTnS. [l[$0LVFNT~S, PRODUCTOS PARA El REVESTIMJENTO DE 
MATER~ni.ES. FERTIL(ZAN'fE~. TINTURAS. fUNGICIDA$, INSECTICIDAS. OE 
TERGENTES. PkOOUClOS QUIMICOS. SANITARIOS, VETERlNARIOS. FARMACEU 
TICOS. CERAMICA~ O INTERMEOtO~ O CON~XOS, ADITIVO$, QUIM!COS PARA 
l:UltRICf\NlES Y OTfWS PROOUCTns. MATERIAS PHII'IAS Y E'QUlJ->0$. MAQUINf' 
RIAS. APARAfOS. llERRAMtENl'A':i. INSTRUME-:NTOS Y tiTitO'i 1\RT!CULOS y· 
rROOUCTOS USAOOS EN ÇON~XlON CON LO~ ANT[S fNUMERAOO~ fN I.A tLAaO 
RACION OE TALES ARTICULO$ Y PROOUCTOS ASI COII\0 OE SUS s·USPROOUC -
TOS.- 8.).- LA Fn~R[CAC!ON Y VENTA DE FILTROS PARA MOTORfS OE
COM8USTION INTERNA V EN GENERAL LA DE CUAlQUIER TIPO OE filTROS -
PARA MAQUJNARin EMPLt~OA PARA TRANSPORlf. CONSTRUCCION, MTNERIA E 
INDUSTRIA EN GENERAL.-- ASIMlSMO, LA SOCIEOAO POORA OESARROllAR 
OTRnS ACTIVJOAUES INOUSlRJALES, COMERCIALES Y OE ASESORIA TfCNICA 
RELAC[QNAOAS CON El MANTEN!MI~NTO Y SERVItiO OE TAlES EQUIPOS, 
ASl COMO OE SU IMPORTA~ION Y EXPORTACION.-. C.).- LA PlANTACION 
OE ARBOLES OE TODA CLASE Y OE SU EXPORTACION. FOMENTAR lA PROOUC
ClON OE MI\OER/\ OE TODA CLASE. PRf.STAR E-L_ SERVIC-10 Df 1\SESORl-A-TEC 
NICn EN LA PLI\NTnCION. CU~TIVO Y_ EXPORTA~ION OE MROERA. ADQUIRIR 
1 tfRRAS A CUALQUIER TITULCI PARI\--HEf::_9_R•ESTACiriN Y CEL.E~RAR TODO$ 
LOS ACTOS Y CONTRATOS OE cnRACTER, CIV~l. MERCANTIL. AOM!NISTRATI 

·SOL" ES VALIDO POR ESTA CARA-



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

.. ..r ... 

c''"'':;;:~;::::~o o:,:::o:>~RA t 
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PAo\A 2 Aím-!>' o ' i">2 MES o a 1ii.»\os 

........ ,.:'lo ",.. .. ~}' ... .. "Gr""~ ........ ~.;:.:,;.. ..... 

VO Y LA80RI\l QUE l"IENOAN A l REALI i ON o1 j:.·~TAS ACTrvf"'Ãf.\:s.--
0.).- L1' 1\0QUISICION OE LA T LIOAO O:rf.ART!.-.G~ LOS IJERE~-~\,CUO 
T~S O ~ARTES ~OCII\LES EN QUE SE IVlDI\~~CAP~A~ OE SOCIEO~t\ -
Of:. .... :-'ONSI,BILI0/\0 LIMITADA O DE ~ERSON UE Sfi{' 1~PAN OE l\\_w.,t1* 
NAS OE LAS ACTIVIDADES ANTE.RlORME E ENU :.J~1t_QAS l'(L, CONSTITUl\'Í 
DE TALES SOCIEDADES.- E.).- LA A IJISICr'Qlll ~E ACC.I~S O CON ~ 
TUCION OE SOC,IEOf•OF"S ANONTr<AS O EN C ~ANOITA(J'JlR A~~' ES QUE SE 
OCUPEN OE Olf>UNAS OE I. AS ACTIVIOAOE.S UM·E·R· Ai(A.~NTEÚ~ENTE CO:
l10 CONSTlTUl'IVI\$ OEL OE~JE·ro SO~-IAl.-__ "N OES~qll.O l l OB.JETO ..... 
SOCIAL. POORA L~ COMPAii (A CONSTITUIR HI TECAS YJ -rt-cEPT . S ASI ~· 
COMO CUAlQUlER OTRO GRAVAMEN REAl SÕBRE BIENEtS"':) CEL I!BJl..R CON_: 
TRATOS OE ARRENOAMIENTO. COMPRAVEN.tÀ. USU· CTO. )rtrtrcRESis·. AO .. -
QUIRIR TODA Ct ASE D.E l:trr:N~S MUEBLES O INMUE ES • AR1tE'NOARL10S O ;_ 
VENDERLOS. i\CEP_Tl\R PRENDAS. Ç)I\R V ACEPTAR fi_ NZAS. "( ·fÔMAR OINERO ,./ 
F.N MUTUO CO-N O SIN lNl'ERE.S. GIRAR. fNOOSAR. A . IRIR.·· ACt:PTAR. CO"~ ...................................................................................................... ·'-~·~ ....... ··~·~ ......... r~ ..... . .................................................. ~--··········~t···~······~···· 
""* ATENC: 'tON_ E~TA SOCIEOAO N.O HA CUMPLIOO CON LA O'§L-IGACIO.N • " 

lEGAl }lE l!ENOVAR MAlRJCUlh MERCANTIL DESDE l~p~ 
................................................................................................................... ......... ~ ............................................................................................. . 
BRAR. PROTESTAR. CANCELAR O PAGAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES O CUAL 
QUIER OTRO TITULO DE COMERCIO O RCfPTAR lOS PAGOS EN GENERAL. CE-
LEBRAR CUALOU!ER CLASE OE CONTRATOS DIRECTAMENTE SUBORDINADOS Y -
OESTTNAOOr. nl CUMPLIMJENTO OE SU OOJLTO SOCIAL.- F.).- COMPRA
VCNrA V AOMtNtSTRACION OE BIENES INMUEBLES PROPIOS Y OE TERCEROS. 
LA CON~lRUCCION DE TODA ClASE OE OBRAS OE ING[NltRIA Y ftllQUllECTU 
RA Y lA PROMOCION. CONSTtTUC!ON V ORGftNIZACION OE TOO~ CLASE OE -
EMPRESAS. TOMANDO INT[·R~S CO.MO SOCIO FUNDADOR O NO EN LAS SOCIEOA 
OES.- EN OE$ARROLL0 OE ESrE PUNTO. POORA EJERCER AOEMA$ OE LAS 
I'ACUlTAO~~ ARR1RA MENClON/\UAS: l.).·- ADQUIRIR ~TCNf~ TFMPORAl
MENTE O EN fORMA OEf!Nl'rLVA I'AI~A U~O O INQ~RSION OE LI\ COMP/\niA.-
2.).- ORGANIZAR Y ADMINISTRAR OfiCINAS 0 ESTASLECIMIENTOS INOUS
TRIALES Y COMERCIALES NECESARIOS PARA El OESARROLLO OE LA ACTIVI
DAO SOCIAL.- 3.).- INTERVENlR EN TODA CLASE OE OPERACIONES UE -
CRF.Oil"O.- •• ).-- CELEBRAR CON ESTMLEC·IMIENTOS OE CRF.OITO Y CON 
COMPA~lAS ASEGURAOORAS TOOA CLASE DE OPERACIONES.- S.).- A~SOR
BER O FtlSIONARSE CON TODA CLA~E OE EMPR~SAS.- 6.).- REGISTRAR. 
ADQUIRIR O EXPLOTAR COMO CONCEII~NARIA Y A CUALQUIER OTRO TITULO, 
tNVENTO~ tNOUSTR!AlES O MARCA$ OE FABRICA O OE COMERCIO. OIBU~OS 
V MOO~LDI INOUITRlALES Y .CUALQUIER OTRO BIEN RELACIONADO CON LA -
PROPIEOAO INDUSTRIAL.- 7.).- TRANSIGIR. DESISTIR Y APELAR DECI
SIONES OE ARBITRADORES O OE AMIGABLES COMPONEOORES EN LAS CUESTIO 
NES EN QUE 'fENGA INTERES ~A SOtiEpAO f~ENTE A TERCEROS. A LOS SO
CIOS Y A SUS AOMINISTRAOORJS.- G.).- POORA REALIZAR TODO ACTO
LICITO OE COMERCIO O CIVIL CON lA-S PL_ENAS_ FACULTAOES NECESARIAS -
PARA CUMPLIR SUS OBJETIVOS.-

. -SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA-
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Ct\MAHA OE 1'3:51:32 

...... "' .... 
~'YJ>. . . :...;... . ~ .. ~·· .. 

!\; l<T IF I t1i\' '\,' Í'-\ 7"' 
CAPITAl.' NO. o~·c~.IO~:;<:' V~VALOR NO~IN'(\·• L 
nUTORIZAOO: l ~ 
~5o.a00.000.00 s. ~0· ~ \-""ft10.000.0"\:·}_l, . 
SUSCRITO: '(" ' .... 
$50.000.000.00 ri ~~..;000.00 't·'"". 
PA!lAOD: ~ ~"' '-. ;.\ 
~50.000 .•••• 00 - '(~ $l)~.il>.0°·•• ' 1 
JUNTA OIREC'TIVA' POR ESCRITURA NSTI1((!.YON C\~OA, SE N~dO 
LA SIGUIENTI!_ JUNTA DIREC_TIVA: ~ 't ~ 
I'RINCIPALE$ SUPLEi'fl~~. 'r~ •-' 

~~mE;~~;;~~ ....................... :;" ;:;~~~~·········· 
......................................................................................... '\. .... r.:Jt.-r ............ ·• 
*" AHNCION ESTA SOCIEOAO NO HA CUMPLIOO LA lf~GAC10N •• 

••••·~::~~:.~:.~:~~~~~-~~:~=~~=~-~:~:~~:=~- E~~~•• ~~•••••••••~.: 
............................................................ ·····~·······~~ 
C.C.17.051.295 .927 ·.,.....-,.·- -;;Y' 
EDUARDO snNoOVAL IVN ~·· 
c. c. 1'9. 3 a 7. a., a , ~ 

CERTIFICA : 
REPRE~ENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE Y SU 
SUPLENTF.-

QUE POB ESCRITURA 
CI'IRGO 
GERENTE: 
$UPLEN1E 
OEl GERé.N1E: 

CERTIFICA : 
OE CONSTITUC[ON CITI'IOA. FUERON NOMBRnOOS: 

-NOM8RE OOCUME~10 lOENTJFl. 
I~OLBERG I~AMANN C.C.16.239.002 

fiECTOR 1\LVAREZ C.C.17.0S1.29!':1 
CERTIFICA 

fi\CUL·TnOES OEL REPRESENTANTE LEGAL: El GERENTE E, El REPRES~NTAN 

TE LEGAL OE LA SOCIEOAO. EN JUICIO Y FUERA OE JUICIO; TENORA VOZ 
EN LAS OELIBCRI'ICIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: A El ESli'IN SOMETI -
OOS EN EL DESEMPEAO OE SUS FUNCIONES TODOS LOS EMPLEAOOS OE LA.SO 
CIEOI'IO.- EN LAS FALTAS ABSOLUTAS. ACCIDENTALES O TEMPORALES DCL 
GERENTE. ~ERI'I RErrMPLAZI'IOO POR UN SUPLENTE DESIGNADO POR LA JUNTA 
DIRECTIVA.- ENTJENOASE POR FALTA ABSOLUTA DEL GERENTE. SU MUE~
TE ~ SU RENUNCIA ACEPTAOA O S.U S-E_PARACION OEL PUESTO 5IN LICENC)__A_ 
Y POH MAS OE TREINTA (30) tlJAS.- SON FUNCIONES DE LA GERENC~:: 

A.).- EJECUTAR LA' OICIS!ONES OE LA ASAMBLEA GENERAL OE ACCIONIS 
TAS Y DE LA JUNTA DIRECTJVA.- R.)~- CONSTITUIR LOS APODERADOS
.JUOicr-ALES Y EXTRAJIJOtCIALF.S Q_UE JUZGU.E NECES_ARIOS_ PAR.A_ REPRES!N
TAR A LA SOCIEOAO Y OELEGARLES LAS FACULTADES QUE A BIEN TENGA.--

SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA· 

·'-
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CAMnl~l\ 0( 1:.3:51:42 

... ? 
Of "NA CI\LLE. 93 

PI\GlNI\ 5 FEr. {"O IA 22 I"'ES 08 1\N 
A 4 I< ~ ~r· ~ ~ • • • • ~ ~ ~ 

v· 
tiMJH~: lNOl.Ct>OOS !.N l •. ~•(ir~J~\~S·C;~·,; ~ ~)"lrêt;~;T;CU(~ 
CUENrl\ V NUt:Vt-: (S'J) OE ,..TOS E f TUTo·;t~OQUlRIR OfE~JENAI 

CU~lQUl<R TilUIO lOS SJt :, SOC '}·'• OÓI_tES O INM!ff~~-~. l EN. 
PRCNOA lOS PRXMF.:ROS O IIIP {ECAR 1(.Ó SEG\tNlfoo;. ALTER(\.(t\t FOR O~ 
l05 r.IENl5 !l~lCiiS. POR :•U N URALE'f, •. J' SU"OÚTINO; tq .. MlCER N 
LOS JUtClOS liN QU~ SE DISPU hlA PJli'PIEOAb o, ELLOS; lR'~IGIR~ 
COMPROMETE. R lOS NEGOCIO$ SOC LES Ot f\IALQt!lES. NATURAtE(A UE FU 
:";EN; OF.SISTtR. INf'ERPONf~R TO. GENE'rtg.JRE Rll..C:URSOS; UA~R. EPOSI 
lOS EN <=ANCOS Y AGENCIAS BANCA ),.AS; ~~l\R y'i~tNOVAR OBl l'!fAC ONES 
Y CllEOltOS Y PRORROGAR Y RESTRll\'ls..IR SUSiP'"AZO~">~ELEBRAR ~):ON- , 
TRATO OE CA~OIO fN TODAS SUS MAN ESTAC~NES Y ~&MAR Y SUS·~~IR 
TITULO'; VALORES TALES CO~O LETRAS, •. PAGAR&:J.::SCHEÕ(Jj;tl-, GIROS, Ç"""-
~~~~NZA'õ Y CUALQUlF.~ OTRO DOCUMENTD.\-ASI COtl\)-"fEG(}'#'fl'l1! lSTO'õ INS -
rRUMENTO~, rENERLOS, COSRARLO~.,, PAGII LOS, ~~RGm.~s. nVOLORLOS 
f:TC •• Y fN UNA PALABRA .RI:.PRESENTAR A\ A $0C"I, 0.-~~0RRESPO.N.OE 
·~·······~······~···~·····~~~········· ..... ~-··· ·········~-
······~·-········~······~·············· •••••~'~•••• •••••••r• 
•• ATENCtON E9TA ~OCIEOAD NO liA CUMPLIDO ON LA~IGA rciN · •• 
*"' ll(",I\L tJt: RENOVAR Mn1ftlCUll\ ME.RCI\NTI DESDE~~· 4 •· •• 
····~·~···············~·······-~·········· ······ -~·····~·-·· ,. \ 

~~····~·········~········~················· ·····t:~······· .. 
A LO JUNTA OIRECTtVA: AUTORIZAR PREVIAI'IENTE L GERÇ,N1'10 P .• GRA-
V~R CON fiiPOTECn O PRENDI\ ACTIVOS DE LA SOCIE 60 Y TqM INCRO -
EN MUTUO SI I. A _CUI\NTII\_ OE __ CAOA OPERACION EXCEO ~OE O lENTOS --
(~00) 51\LARJOS MINIMOS LEGALES MENSUALES Y PARA \~ QUISJCION O 
VENTA OE ACTIVOS FIJOS CUYA CUANTIA SEA O EXCEDA~ E VEINTICINCO
(25) SALARIOS MINIMOS teGAlES M~NSUALES VIGENTES.-

CERTIFICA : 
OlRECClON OE NOTIFICACtON .JUOtCIAl: 
Cl 100 NO. 8A-·SS TORRE C. OFC. 314 
MUNICCPtOi SI\NTAFE OE SOGOfl\ O.C. 

C[ltTIFICI\ : 
QUE NO FIGURAN INSCR!PC!ONES ANTERIORES A LA FECIII\ O~L PRESENTE 
CERTIFICADO. QUE MDDIFIQUfN TOTAL O PARCIALI"'EN1E SU CONTENlDO. 

SANTA FE OE SOGOTA. O.C. PECiiA: DIA 22 MES 98 AAO 95 
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CAMAR E COM·ERCIQ.-Of:· BOGO~ HORA 

~ 1/- Ofl~A CAL LE 9~ Â 
P~INA. • ~HAo 'ri.JN-...n MES o8'{i(~a.. 95 

• -~ ... ~.X • "( .... "'> .. ........... ),.7) .. . ... . 
:... '<' /- ..-·;r . '"<· ).. 

"' .. • .. .... y ... ., .. ·'(· • .. .. • .. ·1 ...... 
C.).- ·çt:LEBRr\R LO$ CONTRA'!- QUE ~E~AN 11::'~S,.S/\Rf~OLLJ\Il~~FINES 
SOCIAL~$.- O.).- FIJAR LA OLITIC~Q-G._ __ Lf\ 'f'Cfl: EDAO EN ~p~ LOS 
ORG1lNO'i' OE ~U 1\CTIVIOI\O. AOOP' PLAN'!·-~~, PRÕi Mi OE ACC\.!].}1 y -
ORGANIZACION AOMIN1STI~A1 IVA Y O T/\R S~ ttORMA REGli\MENT~.j~ -
NfS.- POR LO TANTa. DENTRO OE E E ORCE~ ÕE 10 ~POORA CRE~-
lOS C/\RGOS QUE ~UZGUE NECE~/\RIOS RA El 'su~ SE ~lO OE LA ~O -
CIEOAO Y EFIC~Z OES~llROLLO Y CUMPL ENTO 'éf.-$,U O .:tE~· SOCIAL; SE 
i1AlAR SUS 1\SIGNACIONES Y ELEGlR LAS ~'tRSONA~':.~ OE'ls OESEMPEõAR·: 
LOS.- E.).- CUIDAR QUE. LA RECAUOACI~ E INVÉRS\ION s~ONQQ.s· .OE 
1.~ SOCIED~O SE fiAGAN OEBIOAMENTE.- F.) - ORGA~T!(AR ~00 LO RElA 
TIVO 1\L SEGURO COLECTIVO OSLIGATORIO V L OEfrloAS\J;.ÔN.CERN'•!ÊNTE A ~ 
LAS lf.YES LABORMES.- G.) .- VELAR PORQU TODOS i!'0-9- EMPl·EAOOS . .DE 
LA SOCIEOAO LL~NEN .CUMPLIOAMENTE SUS O!õBER Y RESQLVER SOBRE. SUS,.( 
RENUNCIAS Y LICENCIAS Y SUSP.ENDERLOS Y OESI ·R SUS~.~~·~MPLAZOS~.7"" 
li.).- PRE~~NrAR A LA A~AMSLEA GENERAL OE ACC NISTA~ •. )EN ~E~Ib-
................................. **.. ........... ••• .. ....... •• • • ............ .,,. ........ . ........................................................ ...... ,.." .. ::· ...... .. 
~• ATENClON E~TA SOClE0/\0 NO liA CUMPLIOO CON LA (i:S.~IGAS'i,ON 

LEGAL OE RENOVAR I'IATRtCULA MERCANTIL DESDE t'i-9.~ ·· •• ........................ " ......... " ............................................. •.• .. .......................................................................... ~ 
NES OROIN/\RlnS. UN INFORME DETALLAOO SOBRE LA MARCJIA OE LA SOCIE
OAO Y SOSRE LAS INNOVACIONES QUE CONVENGA INTRODUCIR PARA EL ME -
~OR SERYICIO OE $US INTERESES.-._ EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
PRESENTAR UN INFORME RELACIONAOO EN ~OS PUNTOS CONCERNIENTES A DI 
CHAS SESIONES.- I.).- VISITAR CON LA FRECUENCIA QUE LO ESTIME -
CONVENIENTE. LAS SUCURSALEI. OEPENOENCIAS Y AGENCIAS U OFICINAS -
DE LA SOCIEDAO Y EN GENERAL. REALIZAR LOS VIAJES QUE FUESEN PRECI 
SOS PARA EL CUMPLIMIENTO OEL oaJ~TQ ~OCIAL.- ~.).- CONSTITUIR
GRAVAMENES HIPOTECARIOS O PRENOARIOS Y REC18IR OINERO EN MUTUO 
HASTA UNA CUANTIA EQUIVALENTE A QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENSUALES POR CADA OPERACION.- CUANOO LA CUANTih EXCEDA 
A LOS QUINIENTOS (500) SALARIOS M!NIMOS LEGALES MENSUAlES. OEBERA 
TENER AUTORIZACION OE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL EFECTO.- K.).-
CONTRATAR A NOMBRE OE LA $OCIEOAO. DENTRO OEL GIRO ~DINARIO Of -
LOS NEGOCIOS. UE CON~ORMlOAO CON LOS PRESUPUESTO~ Y TERMlNOS DE -
E.l~CUC!ON OE LO$ MI$~0S APRODADOS POR LA ~UNTA OtnECTIVA.- EL GE 
RENTE POORA RfALIZAR ll~REMENTE OPERAClONES OE COMPRAVEN1'A (IE 

ACTIVO$ FIJOS HASTA POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE OE. VEINTICINCO 
(2.) SALARIOS MIHIMOS LEGALES·MENSUALES VIGENTES.- CUANOO LA 
CUANTIA EXCEDA ESTE MONTO. OEBERA OBTENER PREVIA AUTORIZACION DE 
LA ~UNTA DIRECTIVA.- L.).- CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE
AStGNE LA ASA~OLEA GFNrrRAl OE ACCIONISTAS Y LA ~UNTA DIRECTIVA Y 
tAS QUE ~OR LA NATURALEZA•OE SU CARGO. LE CORRESPONOAN.- M.).--
PRESENTAR A L~ JUNT~ OIRECTIVA. OE•NTRO DEL ULTIMO TRIMESTRE OE CA 
OA A~O. UN PHESUPUESTO OE OPERACIONES PARA EL AnO S!GUIENTE.- EN 
EL EJERCICIO OE SUS FUNCIONES.- EL GERENTE POORA.· OENTRG OE LOS 

: ::>OLO ES VALIDO POR ESTA CARA· 
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O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) ·- sobre ·a do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
mesa, offciós que serão lidos pelo Sr. 12 Secrelário do Projeto de Lei do Senado n2208, de 1995, de au-
em exercício, Senador José Eduardo Outra. toria do Senador Júlio Campos, que "Denomina o 

São lidos os seguintes: Aeroporto Internacional do Galeão como Aeroporto 
OFICIO N2 949-A/95 Internacional Tom Jobim.• 

Brasília, 28 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Francisco Silva e Simão Sessim para integra
rem, respectiva!Tiente como ti!Uar e suplente, a Co
missão Especial Mista destinada a apreciar a Medi
da Provisória n2 1181 , de 13 de novembro de 1995, 
que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da 
Lei n2 8.995, de 24 de fevereiro de 1995, que autoriza 
o Ministério dos Transportes, por intermédio da Com
panhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU, a transfe
rir à Companhia Ruminense de Trens Urbanos- Flu
milrens recursos para pagamento de pessoal". 

Em substituição aos anteriormente indicados. 
Atenciosamente, 
Deputado Odelmo Leão, Uder do PPB. 

OFICIO N2 950-A/95 

Brasília, 28 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo 

Partido Progressista Brasileiro - PPBos Deputados Del
fim Nello e Francisco Domelles para integrarem, respec
tivamente como titular e Stplente, a Comissão especial 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória r-P1182, 
de 17 de novembro de 1995, que "dispõe sobre a res
ponsabilidade solidária de controladores de instituições 
sl.bmelidas aos regimes de que traiam a Lei n2 6.024, 
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n2 2.321, de 
25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de 
seus bens; sobre privallza;;ã:J de insti!Uções $ açõ
es sejam desapropriadas, na forma do Decre1!H.ei rP 
2.321, de 1987, e dá owas providências." Em Sltlstitt.i
çlil aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, 
Deputado Odelmo Leão, Líder do PPB. 
O SR. PRESIDENTE {Ney Suassul)l!) - Serão 

feitas as substituições solicitadas. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador José 
Euardo Outra 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N21.520, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão de 

Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso I 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
Senador Roberto Requilio, Presidente. 

REQUERIMENTO N21.521, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão de 

Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso I 
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de lei do Senado n2 038, de 1995, de au
toria do Senador Pedro Simon, que "Dispõe sobre o 
ensino da lingua Espanhola nos estados li mi !roles 
com os países formadores do Mercosul. • 

Sala das Sessões, 29 cfe novembro de 1995. -
Senador Roberto Requilio, Presidente. 

REQUERIMENTO N21.522, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão de 

E<!ucação, requeiro, nos termos do art. 172, inciso I 
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de lei do Senado n2 047, de 1995, de au
toria do Senador Pedro Simon, que "Institui o prêmio 
Ulysses Guimarães do Mérito Democrático." 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
Senador Roberto Requilio, Presidente. 

REQUERIMENTO N21.523, DE 1995. 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão de · 

Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso I 
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto Diversos n2 65, de 1995, "Do Sr. Ministro 
das Comunicações, encaminhando ao Presidente do 
Congresso Nacional, proposta de tex!o de Regula
men!o sobre o Serviço de TV a Cabo, elaborada por 
aquele Ministério, para audiência e parecer do Con
selho de Comunicação Social". 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
Senador Roberto Requilio, Presidente. 

REQUERIMENTO N21.524, DE 1995. 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da· Comissão de 

Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso I 
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de lei do Senado n2 79, de 1995, de au
toria do Senhor Senador Waldeck Omelas, que "Dis
põe sobre a distribuição dos recursos do salário-
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educação e dá outras providências", com o anexo REQUERIMENTO N•1.527, DE 1995 
Proje10 de Lei do Senado n" 80, de 1995, de autoria 
do Senhor sénador Joel de Hollanda, que "Dispõe 
sobre a partilha e· a liberação dos recursos prove
nientes do salári~ucação". 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. - . 
Senador Roberto Requiao, Presidente. 

REQUERIMENTO N" 1.525, DE 1995. 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão de 

Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso I 
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Proje10 de Lei do Senado n"-204, de 1995, de au
toria do Senador Emandes Amorim, que "Autoriza o 
Poder ExecUtivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Ariquemes, Estado de Rondônia". 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
Senador Roberto Requião, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Os re
querimen10s lidos serão incluídos em Ordem do Dia 
oportunamente, consoante o dispos10 no art 255, in
ciso 11, alínea c, item 3 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador José Eduar
do Outra. 

~ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.526, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia distribui
ção de avulsqs do Parecer da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n"-
37 4, de 1995, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à apreciação do Senado o 
nome do Doutor José Luciano de Castilho Pereira, 
Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 
10" Região, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Ministro Togado, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Ney 

' Proença Doyle e reservada a juízes de carreira da 
magistratura trabalhista 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
Francelino Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere figu
rará na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 ~ Secretário em exercício, Senador José Eduar
do Outra. 

~ lido e aprovado o seguinte: 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos do Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem nO- 382, de 
1995, pela qual o Presidente da República submete 
à apreciação do Senado o nome do Doutor José Au
gus10 Delgado, Juiz do Tribunal Regional Federal da 
Quinta Região, com sede em Recife - PE, para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, na vaga reservada a juízes dos Tribunais 
Regionais Federais, decorrente da aposentadoria do 
Ministro Pedro da Rocha Acioli. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
Ronaklo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere figu
rará na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1•Secretário eméxercicio, Senador José Eduardo Dttra. 

~lido e aprovado o seguinte: 

REQUEP1MENTO N•1.528, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 281, do Regimen10 Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos do Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem nO- 373, de 
1995, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Senado o nome do Dou10r 
Rider Nogueira de Bri10, Juiz do Tribunal Regional 
do Trabalho da ~ Região, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho no cargo do Ministro Hylo Be- · 
zerra Gurgel e reservada a Juízes de Carreira da 
Magistratura Trabalhista 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere figu
rará na Ordem do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, ofício que será [do pelo Sr. 12 Secretário 
em exerci cio, Senador José Eduardo Outra. 

~ lido o seguinte 

Brasília, 29 de novembro de 1995 
OFGSGM ~ 140195 

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência que o documen10 

que encaminho-lhe em anexo seja dado como lido 
na Sessão Plenária de hoje desta Casa 

Atenciosamente, - Senador Gilberto Miranda. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GILBERTO MIRANDA: 

SIVAM: 
A VERDADE SOBRE OS RADARES 

BRASÍLIA- 1995 

OF GSGM 064/95 .Brasília, 28 de novembro de 1995. 
. -

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Diante do clamor público no sentido de se observar 
transparente regularidade no que respeita à contratação dos equipamentos e 
serviços que comporão o Projeto SIV AM e, consequentemente, do 
financiamento externo que viabilizará dita contratação, bem assim diante da 
proclamada disposição de Vossa Excelência de submeter a matéria à 
observação rigorosa dos princípios de public1dade, inonilidade, legalidade, · 
impessoalidade, dentre outros, que condicionam a administração pública, 
submeto à consideração e ao juízo de Vossa Excelência, para as 
providências que atribuir cabíveis, cópias dos seguintes documentos: 

a) Relatório apresentado ao ex-Presidente Itamar Franco em 
21/07/94, (fls. 0243 a 0257), de classificação final das propostas para o 
Projeto SIVAM, no qual se consigna o preço deUS$ 165,2 milhões para o 
item 1.5 - Detecção Radar Transportável (fls. 0249) a empresa 
Westinghouse, como subcontratada para o fornecimento do referido item 
(fls. 0253); - . 

b) Relatório (fls. 0332 a 0350) de análise de propostas 
técnicas relativas às estações Radares Fixos e Tranportáveis, no qual, a fls. 
0349, situam-se as estações transportáveis 2D e 3D, propostas pela 
UNISYS e objeto de subfornecimento pela WESTINGHOUSE. O Relatório 
informa que estas estações-radar destacam-se ·em relação às demais estações 
avaliadas, e que as estações fixas 2D e Transportáveis 2D propostas pela 
UNISYS subcontratadas à WESTINGHOUSE, apresentam I 00% de 
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compatibilidade com os equipamentos do Projeto SIV AM. Em conclusão, a 
fls. 0350, o grupo de análise assim se manifesta: 

:·2 para os subsistema ESTAÇÕES RADAR 
TRANSPORTA VEIS 2D a melhor proposta é da UNISYS, seguindo-se a da 
DASA, a da RA YTHEON e por fim ã da TIIOMSON. 

"3 para os sub-sistema ESTAÇÕES RADAR 
TRANSPORTÁ VEIS 3D a melhor proposta é a da UNISYS, seguindo-se a 
da RA YTHEON, a da DASA e por fim a da TIIOMSON". . 

.. · c) Cópia de caria datada de 21 de abril de 1995, da 
WESTINGHOUSE ELETRONIC CORPORATION, que teria sido dirigida 
ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, Emb. Ronaldo Mota Sardevberg, com cópias para 
o então Ministro da Aeronáutica e para o Sr. Embaixador do Brasil, perante 
os Estados Unidos da América na qual a citada empresa, fonnalmente, 
reclama pela reabertura do processo seletivo para o fornecimento das 
Estações Radar Transportáveis 3-D, e indica vicíos, e irregularidades e 
favorecimentos ilícitos, pelas razões de fato e fundamentos de direito que 
expõem essa carta, por cópia, chegou-me às mãos somente na sexta-feira p. 
passada; 

d) Relatório de irregularidades no Projeto SIV AM, em que 
esclareço minha posição diante do contido nos itens acima. 

Respeitosamente, 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
Doutor FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Presidente da República Federativa do Brasil 
BRASÍLIA- DF 
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RELATÓRIO DE IRRGULARIDADES NO PROJETO SIV AM, 
COMETIDOS PELA CCSTV AM E COMPROVADOS DE 
ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO OFICIAL ANEXO ( Does. 
remetidos pela CCSIV AM ao Relator, Sen. Gilberto Miranda 
Batista, em resposta a requerimento de informações n° 1155, de 
1995). 

Senhor Presidente da República, 

Tenho sofrido nos últimos dias algumas críticas pelo Parecer que 
apresentei na Comissão de Assuntos Econômicos com respeito ao 
projeto Sivam. 

Tais ataques concentram-se no fato de, na condição de Relator do 
projeto, . este Senador ter apresentado um parecer favorável em 
dezembro passado e agora outro, contrário. 

Acredito que a leitura isenta de ambos os pareceres não deixa 
margem a dúvidas quanto à correção e coerência de meu 
procedimento. O primeiro foi produzido, exclusivamente, com base 
em informações que me foram transmitidas pelo Poder Executivo e 
que consider"'; à época, como idôneas. Premido pela urgência, na 
ocasião sé pude contar com os documentos e informações 
apresentadas pelas autoridades do governo federal, sem tempo para 
aprofundamentos no tema 

É importante ressaltar alguns fatos: 

a) O projeto Sivam chegou ao Senado dia22 de novembro de 1994; 

b) O projeto foi despachado para a Comissão de Assuntos 
Econômicos e seu Presidente de então, designou-me relator, na 
Comissão; 
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c) O prazo' para tramitação do projeto na CAE, regimentalmente, 
terminaria em 06 de dezembro de 1994; 

d) Em 01 de dezembro de 1994, por minha solicitação, o então 
Presidente da CAE, requereu a prorrogação do prazo de tramitação 
naquela Comissão, por mais 15 dias do Projeto Sivam, em virtude 
de sua complexidade; 

e) Em 16 de dezembro de 1994, solicitei ao Presidente da CAE, a 
extensão por mais 15 dias ao prazo já co~c.edido anteriormente, 
tendo em vista que o material recebido em audiência pública de 6 de 
dezembro do mesmo ano, era muito extenso, carecendo de acurada 
atenção no seu manuseio e depreendimento. das informações ali 
contidas; 

t) No mesmo dia 16 de dezembro, o Presidente da CAE, atendeu 
essa nova solicitação; 

g) no dia 21 de dezembro, os líderes que apoiavam o Governo, 
apresentaram um requerimento de urgência; invocando a Segurança 
Nacional, nos termos do artigo 336, alínea "a", do Regimento 
Interno; 

h) Na tarde do mesmo dia 21 de dezeml:iro, fui chamado para uma 
reunião com V.Exa., na residência que ocupava o lago-sul aquí em 
Brasília, cujo conteúdo da conversa é somenre de nosso 
conhecimento; 

i) Na noite de 21 de dezembro de 1994, fui designado Relator de 
Plenário do Projeto Sivam, proferindo ali meu Parecer verbal, 
baseado unicamente em documentos fornecidos pelo Executivo. 

Relembro alguns trechos de meu pronunciamento naquela noite do 
dia 21 de dezembro último: /)/ · · 
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A MINHA PRESENÇA NESTA TRIBUNA JUSTIFICA-SE, SR. 
PRESIDENTE, SRAS. E SRS. SENADORES, PELA 

.. PREOCUPAÇÃO QUE .. ME · ASSOMA DIANTE · DA 
EXIGUIDADE DO TEMPO QUE SE PRETENDE CONFERIR AO 
RELATOR DE PROPOSIÇÕES QUE TRAZEM, EM SEU BOJO, 
TÃO INTRINCADAS, . COMPLEXAS E IMPORTANTES 
QUESTÕES PARA A REGIÃO AMAZÔNICA E PARA A 
NAÇÃO BRASILEIRA EM SEU TODO. 

O TEMPO CONFERIDO A ESTA CASA PARA EXAMINAR 
MATÉRIA DE TAMANHA REPERCUSSÃO PARA O BRASIL 
NÃO PODE PRE.Jl.JDICAR A MINUDÊNCIA DA ANÁLISE QUE 
DEVE SER PROCEDIDA PELO LEGISLATIVO. . . 
SR. PRESIDENTE, SRAS. E SRS. SENADORES, O SENADO DA 
REPÚBLICA, A . QUEM A CONSTITUIÇÃO CONFERE 
PODERES PARA EXAMINAR E APROVAR OPERAÇÕES 
DESSA NATUREZA, NÃO PODE DELIBERAR SOBRE ESSA 
MATÉRiA SEM QUE PROCEDA A UM AMPLO EXAME DAS 
CONDIÇÕES CONTRA TU AIS, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E 
NEGOCIAÇÕES ADOT ADAS. 

Nos últimos meses, construí uma convicção embasada em estudo 
acurado, aprofundàdo do assunto. Meu relatório· é caudaloso, 
pleno de evidências que indicam a necessidade do cancelamento 
das resoluções que autorizaram o financiamento do projeto 
Sivam e sua posterior reavaliação. -. ~ 

Tanto no primeiro relatório ·como no segundo, moveu-me a mesma 
inspiração que, de resto, norteia minha vida parlamentar: o desejo 
de servir ao país e a vontade de honrar os meus concidadãos. 

Pois bem, Senhor Presidente, /J / 
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Depois de entregue meu relatório à Comissão de Assuntos 
Econômicos , recebi na última sexta-feira documentos que 
evidenciam a necessidade imperiosa do Senado de atentar para os 
fortes indícios de irregularidades que não cabe a mim provar. 

A prova da irregularidade cabe ao Poder Executivo. Este é quem 
deve analisar e provar se houve corrupção ou se deliberado erro 
técnico. 

A Nação espera a resposta do Executivo. 

A propósito, na semana passada, Vossa Excelência afirmou ao país 
que se uma e apenas uma irregularidade lhe fosse apresentada 
com respeito ao Sivam, o projeto seria imediatamente retirado do 
Senado. 

Pois neste momento, Senhor Presidente, faço portador desta; nosso 
amigo comum, seu líder na Câmara dos Deputados, Dep. Luiz 
Carlos Santos este relatório e cópia da documentação para exárne 
de Vossa Escelência 

É triste, Senhor Presidente, mas é a realidade. 

Enganaram não apenas um, mas dois presidentes da República, o 
senhor Itamar Franco e Vossa Excelência, enganaram este Relator 
e enganaram o Senado. 

Fomos vítimas de um amontoado de omissões e mentiras. Vou 
historiar brevemente o que aconteceu no caso dos radares 
transportáveis: a mentira de 165.2 milhões de dólares: 

1. Quando relatei o projeto em 21 de dezembro último, 
informaram-me, assim como haviam feito com o presidente 
Itamar Franco em 21 de julho do mesmo ano, de que· a empresa 
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Raytheon, fora selecionada para a implantação do projeto Sivam, e 
que os radares transportáveis seriam fornecidos pela emprl!sa 
Westinghouse ao preço de 165,2 -milhões de dólares. 

2. Na assinatura do contrato entre a Comissão do Sivam e a empresa 
Raytheon em 27 de maio de 1995, entretanto, não aparece a 
empresa Westinghouse como subfornecedora, e sim a empresa 
Martin-Marietta, a um preço de 116,6 milhões de dólares. 

3. É de estarrecer: originalmente, a Westinghouse havia oferecido 
seus radares por 74,8 milhões de dólares, i~so na fase preliminar, 
como subcontratada da empresa Unisys e · confimlado o mesmo 
preço para fornecer os mesmos radares à .Raytheon Company, 
vencedora da seleção. ~ 

4. Ou seja, equipamentos oferecidos originalmente por 74,8 milhões 
de dólares pela Westinghouse, apareceram nas planilhas da 
Raytheon, por 165,2 milhões de dólares, portanto um 
superfaturamento de mais de 90 milhões de dólares, num único 
item! 

5. Esclareça-se ainda que quando à Comissão do Sivam solicitou 
à Raytheon que cotasse novamente os radares da Westinghouse, 
isso antes da apresentação final da vencedora ao ex-Presidente 
Itamar Franco, ela, Westinghouse, reafirmou os termos de sua 
proposta original de 74,8 milhões de dólares. 

6. Se isso não fosse motivação suficiente para anular a seleção, 
considere-se que a CCSIV AM substituiu, seis meses depois de 
dado conhecimento a dois presidentes da República e da 
autorização do Senado. um equipamento usado pela Forca 
Aérea Americana e mais em 18 países, por outro que sequer 
existe, estando ainda em fase de desenvolvimento. . · 
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6. Registre-se, por fim, que os equipamentos áa empresa Martin
Marietta não foram avaliados técnicamente no relatório da 
Comissão do Sivam por ocasião da análise técnica na classificação 
preliminar, pois não constavam de nenhuma das quatro 
propostas pré-st.>lecionadas, das empresas Raytheon, Dasa, 
Thomson e Unisys, nem o foram na fase final de escolha. 

Senhor Presidente, na última sexta-feira, chegou às minhas mãos 
-cópia da carta assinada pelo senhor Milton F. Borkowski, vi ce
presidente da Westinghouse Electric Corporation, datada de 21 de 
abril de 1995. 

Pasme, Senhor Presidente , a carta, portanto,.teria sido endereçada 
há sete meses ao senhor Ronaldo Sardenberg, Secretário de 
Assuntos Estratégicos, indicando em seu texto que idêntica carta foi 
dirigida ao então Ministro da Aeronáutica Mauro Gandra e com 
cópia para o Embaixador do Brasil em Washington, Paulo Tarso 
Flecha de Lima, via fac-símile. 

Trata-se de uma carta da Westinghouse Electric Corporation, 
contendo denúncia e protesto formal ao governo· brasileiro 
apontando irregularidades cometidas no Projeto Sivam, cujos 
principais tópicos, apresento a seguir: 

" O Governo brasileiro acabou escolhendo um protótipo de radar 
não testado, jamais colocado em funcionamento· em nenhuma 
parte do mundo, e a um preço mais alto que o dos radares 
Westinghouse, já provados, testados e aclamados nos Estados 
Unidos e em outros 18 pafses. 

Desde o inicio do Programa SIVAM, a CCSIVAM insistiu 
fortemente em que os produtos selecionados fossem "off-the
shelff' (fora das prateleiras) e que tivessem sido testados em 
condições reais de funcionamento. 
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A CCSIVAM afirmou clara e enfaticamente que não aceitaria 
quaisquer protótipos _iá que não desejava arriscar-se a um 
fracasso na região amazónica com produtos não testados e não 
comprovados. 

Este requisito foi reiterado por escrito quando a CCSJVAM 
autorizou a Raytheon a promover uma reavaliação competitiva 
na área de radares transportáveis entre a Westinghouse e a 
Martin-Marietta. 

Em correspondência datada de 23 de agosto de 1994. a Raytheon 
comunicou a Westinghouse e à Martin-Marietta que a CCSIVAM 
havia delegado à Raytheon a incumbência de fazer a indicação 
final do fornecedor do equipamento e exigiu·que nenhuma dessas 
empresas. Westinghouse ou Martin-Marietta. fizesse contato 
direto com a CCSIVAM até que o processo formal de avaliação 
estivesse concluido." 

Senhor Presidente, vale aqui um especial comentário, pois este 
trecho do documento é muito importante! 

O governo brasileiro que já tinha escolhido o grupo vencedor e 
anunciado o fornecedor dos radares transportáveis, abre mão de 
sua soberania, para, em meados de agosto de 1994, delegar à 
empresa americana Raytheon a responsabilidade pela condução 
de uma verdadeira concorrência paralela. Ressalte-se que essa 
delegação em nenhum momento foi comunicada quer ao Presidente 
da República, quer a este Senado Federal, através de qualquer 
notificação oficial. 

Só agora, Presidente, com esses novos fatos, passo realmente a 
compreender o alcance das palavras do Sr. Jamer Carter, na minh11 

675 



676 ANAIS DO SENAOO FEDERAL Novembro de 1995 

visita à empresa Raytheon, nos Estados Unidosda Arriérica, em fins 
de outubro último. O Sr. Carter informou-me sobre a troca de 
radares Westinghouse da qual teria resultado um significativa 
reducão de custos da ordem de vários milhões de dóla.res. 
Acrescentou o Sr. Carter que a substituição dos radares fora 
solicitada pelo Brigadeiro Oliveira, da CCSIV AM. 

Voltando aos termos da Carta da Westinghouse, chamo a atenção de 
Vossa Excelência para os impressionantes detalhes que passo a 
reproduzir: 

"A Raytheon comunicou à Westinghouse que a Martin-Marietta 
. estava sendo igualmente solicitada a fornecer novos dados e 
-détalhesjiara avaliação. Em 4 e 5 dejaneirJ de 1995 foi pedido a 
amb~ as companhias mais dados para os critérios de avaliação~ 
no momento em que a Raytheon finalizava sua recomendação à 
CCSIVAM. 

Em fins de março de 1995, a Raytheon · comunicou à 
Westinghouse que a CCSIVAM havia selecionado .o produto da 
Martin-Marietta. A Westinghouse buscou uma explicação da 
Raytheon, que informou que a CCSIVAM havia modificado a 
ordem de preferência e os pesos espec[jicos dos . critérios de 
avaliação. 

Em 5 de abril de 1995 em reunzao com a- CÇSIVAM, a 
Westinghousefoi informada de que a CCSIVAM havia decidido, 
em 17 de dezembro de 1994, conferir à Martin-Marietta o 
fornecimento do radar transportáve~ que havia comunicado à 
Raytheon essa determinação e que havia instruido a Raytheon 
que entrasse em negociações comerciais com a Martin-Marietta 
afim de reduzir seu preço abaixo do da Westinghouse e/ou ajustar 
o escopo do programa para atender ao orçamento do SIVAM. 
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Considerando que a Westinghouse nunca foi informada· pela 
CCSIVAM ou pela Raytheon, até 5 de abril de I995, de que uma 
decisão havia sido tomada em I 7 de dezembro de I 994, receia-se 
que,· enquanto fornecia à Raytheon, em boa-fé, dados relativos a 
preços, a Westinghouse tenha sido usada como instrumento para. 
servir a negociações de redução de preço com a M artin-M arietta. 

Com todo respeito, a Westinghouse sustenta que o processo foi 
viciado" 

A história dessa trama está ampla e oficialmente documentada: 

1. Em 6 de dezembro de 1994, quando estiveram no plenário da 
Comissão de Assuntos Econômicos o ministro-chefe da SAE 
almirante Mário César Flores e o ministro da Aeronáutica · Lélio 
Viana Lobo, apresentaram relatório detalhado, inclusive com 
transparências, que havia sido apresentado anteriormente ao 
presidente Itamar Franco, em 21 de julho de 1994. Ambos os 
ministros delegaram ao brigadeiro-do-ar Marco Antônio de Oliveira, 

·. presidente da Comissão do Sivam, a tarefa da apresentação do 
relatório. 

O documento era intitulado "Classificação Final e Homologação 
do Grupo vencedor Raytheon". Na oportunidade, o brigadeiro 
Oliveira apresentou como empresas finalistas a Raytheon e suas 
subcontratadas e a Thompson-CSF/Alcatel e suas subcontratadas . 

. Na apresentação das propostas comerciais aparece no item 1.5 
"Deteção Radar Transportável", o valor de US$ 165,2 milhões 
(página 0350). 

A transparência "Solução Escolhida Empresa Fornecedora 
Principal - Raytheon" informa no mesmo item 1.5 ''Detecão 
Radar Transportável" (página 0354) q.ue o subfornecedor seria a 
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empresa Westinghouse, caracterizada no texto_ como uma das 
empresas "incorporadas à proposta como subcontratadas". 

Em o.utra transparência (página 0355), apresentando mais detalhes, 
o brigadeiro Oliveira indicou que para os referidos radares 
Westinghouse o preço seria efetivamente de US$ 165,2 milhões. 
Ressalte-se que essas mesmas transparências constam como 
documentos oficiais da Comissão do SIV AM, (página 0242). 

Já no Contrato celebrado entre a Comissão do SIV AM e a Raytheon 
Company em 27 de maio de 1995, na planilha de equipamentos, 
aparecem os radares da Martin-Marietta, com o preço de 116.6 
milhões de dólares e não os da Westinghouse como subfornecedora 
vencedora. 

2. Existe um documento de avaliação técnica das propostas de 
radares transportáveis, denominado "Análise das · Propostas 
Técnicas- Parecer Técnico", item 3.9 "Deteção Radar" (página 
0332), assinado pelos responsáveis Major Engenheiro Cunha, 
Capitão Engenheiro Geraidine, Capitão Engenheiro Ferreira:, 
Capitão Aviador Carcavallo e Engenheiro Ivo Fonseca. 

Tal documento, tinha como objetivó classificar as propostas em 
função das "tecnologias, performancês, recursos apresentados e 
adequação às condições de operação na Amazônia" (página 
0334). 

Na página 0345, quando o parecer trata de "Estações Radar 
Transportáveis Tridimensionais" indica o radar da empresa 
Westinghouse modelo ARSR-70 como o que obteve a melhor nota 
classificatória. · 

Na página 0346 estão detalhadas as vantagens do citado radar sobre 
os demais concorrentes. Nas considerações finais do documento, 
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apresenta o sistema da Westinghouse como primeiro classificado 
por ser a solução "mais adequada para operação dos radares na 
Re~ião Amazônica". 

O texto ainda afirma que o sistema da empresa apresenta 1 00% de 
compatibilidade com os demais equipamentos· escolhidos para o 
Projeto Sivam (página 0349). Os engenheiros concluem o 
relatório dizendo que a proposta da Westinghouse "reúne as 
melhores condições técnicas". 

Pois bem, Senhor Presidente, eis o que aconte<;.eu: 

A CCSIV AM alterou, sem dar conhecimento a dois presidentes 
da República, ao relator ou ao Sen'àdo, o resultado de uma 
seleção já homologada. 

Pior . ainda: trocou equipamentos, no caso radares, . que 
originalmente custariam aos cofres públicos. US$ 74,8 milhões. 
por outros de valor muito superior e ainda em fase de 
desenvolvimento, sem terem sido utilizados até hoje em nenhum 
país do mundo. Sublinhe-se que os radares afinal escolhidos . pela 
Comissão Sivam sequer tinham sido classificados na seleção! 

. . 
O edital do SIV AM, Senhor Presidente, proibia expressamente a 
oferta de protótipos como é o caso do radar da Martin-Marietta. 

O mais grave nessa história talvez seja o fato de a denúncia dessa 
suposta irregularidade cometida pela Comissão do Sivam ter sido 
encaminhada ao governo em abril último, há sete meses, sem que 
qualquer atitude tenha sido tomada. 
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Por tudo isso, senhores, tenho a consciência tranqüila Os fatos aqui 
descritos apenas confirmam meu relatório pelo cancelamento das 
Resoluções, indicando que o Projeto SIV AM deva ser reavaliado· 
profundamente. 

Fomos enganados, Senhor Presidente: o Senado, o relator, dois 
presidentes da República. Enganaram o Brasil. 

Estou recebendo nos últimos dias outras denúncias de 
irregularidades cometidas no processo. Tenho agido com enorme 
cuidado, para não escorregar pelo perigoso terreno da leviandade. 
Assim que tiver comprovação de alguma delás, darei conhecimento, 
novamente, a Vossa Excelência • 

Brasília, 28 de novembro de 1995. 

Respeitosamente, 
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• 
21 Aprill995 

Please ac;çept !bis I= as a formal request by Westinghouse1:.1ccuic Corpora!ion to reopen 
tbt procedure for selection of !:be contraetor to supply tlle 3-D T.ranspottable Radar for the SIV AM 
Prog=n. Wesánghouse 3$Se!TSthat the proccdure utilized by CCSIV AM, wbich 1ed to a 
detcmúnation to award tbt Transp:mable Radar subconttact to Martin Marictta, was fundamentally 
tmfair and inconsistent with due pro::eSs Uncle:r Brazilian Constitlltional Law, Administrative Law 
and!urisprudeuee. The p:ocess wa5 applied to Westitlghouse's prejudice. and resul1S in the /~ 
Govemment of Braziliil:lll:ing a detemiination tiW will provide it with an unproven prot9type'radar 
never pat into operuion any place in the world. at a bigher pricc than the proven. testcâ and 
acclaimed W estiugbouse radar tbat is op=ting in 18 countries in the world. 

Tbe basis for WestinghQIIse's request are&> follows.. .• • 

I. CCS!VAM establi.shd afomud evalu.atioil proce:s brawi:hour no~e to 
Westinghcuse. >nade i1:s dezer:minarion oraside thaz proct!SS and inconristent wüh ir.s 
priorizized selt:cri<m cn·r.eria and thm lnsrnu:red Raytizecn to engage in commereial 
negoliations )9ith Úrmin Marierla to redllce 1/:eir prices and secure .fintmcing while 
WestinghÕUSe wasproViding t:Ost and progrl11111TU#iç data pu:r:nuznt to ZM QlW)fUIJ:ed 

_....---- process. · 
~ - ' 

/ . WestingboQse recognizes that lhe SIV AM Program. was specially authorize.d by the 
PresidentofBraz!l wltbout tbe rigid restriçtiOnB ao:ompsnying aroutine inlllrnaZion.al procumnent 
Yet. W estinghouse. along with all othcr contractors. was assured directly by CCSIV AM tbat the 
Program would bc ccmdncted ín accotdance with apptopria!b legal roles and standards. Without 
sw::h assurances, there could bc no willillgness on the part of conttactOrs to risk the time and money 
n=sary to bid on sucb a}Mge projeçt. Westinghouse·s ç0mp!aint here is tbat CCSIV AM applied 
a process 1hat violares standaids of faimess and which was not consistent wíth the preces$ tbat it 
authoriz.Cd for lhe seleetion of the Transportablc IUdar. 

Westinghouse W1IS advised by CCSIV AM on July 22. 1!194 that it had been awarded lhe 
co~ for the Tra:osportable IUdar. Tbis award wss publicly announc:cd at the time the 
Govmuncnt ofBrazil announccd that Ra~ had won lh~ prime eontract. 'Shortly after thcse 
armOimao:tDelliS. Martin Marieaa. in a eommon Ioser' s act!oD., advised ccsrv AM tbat it could 
provide tbe Transportable Radar ai a price substmtially less. than tbe W estinghouse price. This 
umornmately led CCSIV AM to aathorize IUytheon to agail:! eonduct a formal competitive re
evalual:lon of the two produciS. 
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By 1= of Ailglist 23, !994, Raytbeon advised botb compan.ic:i tbat thc CCSIV AM 
Commi~I= had delegated to Raytheon ~ task of making a final recoramendation for the 
procurement. and Raytheon reque.<tcd that neithcr biddcr contact CCSIV AM directly uno1 the f0Illl81 
evaluation process wa.s concluded. Raytheon also label~ tbis roeess a Non-Devélopmental Item 
(NDI) ptOCUiement which =ans iD-production or off-the-shel . By letter of October 4, 1994, 
RaytbeOn provióed both W csti!lghouse and. Martin Mariena with a state=t of tbe detailed selec:tion 
crireria for tbe rc-c:V>lltwi.on. along with the specifie order of preferenc.e !or those criteria. This 
leaerspecifically establí&hed tbat price was the most importam ofthe c:rimria. This letteT was 
followed by another letter from Raytheon dated Qçtober 13. !994, in which it asked both 
eompanies to provi de a re-validaled proposal ín tbe form of a formal RFP. That lettec also reiterated 
lhe detlliled selection cri teria as set forth in the October 4, l994Ietter. in the same ordc:r of . .. 
preference. 

In tbe following weeks, Westinghouse timely submitted. its re-validated proposal and 
provided considerable pricing <Uld progrunatic data to Raytheon pursuant to lhe ~uarlon 
proeess. Raytheon advised Westinghouse tbat.M.attin Marietta wa. slmilarly being requested to 
provi de new data and evaluaôon dc:tails. Both companic.s were asked to provide more evaluation 
criteria data on January 4-S, 1995, as RsytheoD was final.izing its reeommendation to CCSIV AM. 
Westinghouse supplied ali doctlmentation as requested. 

Subsequeutly, Raytheon advised Westinghouse that it had. completed its re-evaluation and 
made a presenration to CCSIV AM on January 12, 1995. Raytbeon advised Westinghouse thar: it 
had applied tbe evaluation criteria published 011 Octobcr 4, 1994, and llad favored the Westinghouse 
product to ccsrv AM Oll the basis of both priee and performance. Therea!ter. over the next two 
monihs. Raytbcon continoed to reque.st from W e.stinghouse specific items relevam ro finali:z:ing !hc 
subcontract, including: ttrms and conditions of the subeontract, a r~ised paymcct schedule, a 
9eCOnd. revised payment schedule and an exttnded delivery schedule along witb price and payment 
schedDles. Westinghousc provided ali such information as requested. 

In late Msreh 1995, Raytheon advised Westinghouse tbat CCSIV AM had sclected the 
Martin Marietta product over Westinghouse. Westinghou.se sought an explanation from Raytheon. 
which advised that ccsiV AM had modified tbe order of preference and weightlngs in the 
evalualion critcria. Westinghouse sooght an appointtnent with CCSIV AM to understand the basis 
forthe determination. AI a meeting with a:srv A."wi on April 5, 1995, Westingbouse was told that 
CCSIV AM had IDade itS detemlination on December 17, 1994 to award tbe Transpon:able Radar to 
Martin Marietta. b&d advised Raytheon of tbat dctmnination, and had then tnstrucred Raytheon to 
~ in co=rcial negotiations With Martin Marietta to re<luce their price below Westingbousc 
andfor adjust pr~ sCope to malch the SIV AM Budget. Raytheon has coniimled that it had 
cOllllilel:cial negotiations with Martin Mariem in the wceks sftcr its prcsenwion to CCSIV AM on 
January 12. 1995. CCSIV AM confum:<l that Raytheon favored W estínghouse at the Janu.ary 12. 
1995 presellwion. Daring that same pcriod, Raytheon was requesting revised price, ~li vezy and 
f&yrr:ent schedules from WestiDgbouse. Since Wcstinghousc was n&ver told by CCSIV AMor 
Rayt!leon, until April 5, 1995, thar.a decisioc had bccn madc on Deeember 17, 1994, it is feare4 
thal: whik Westingbouse was providing price-related <laia to Ra.ythcon on a ~-faith basis, ít was 
b:ing used as leverage to ob!ain pri~lowering negotiatiODS with Martin Marietta.. 

With ali~ Westíllghouse contends that the procc.ss was flawed for tbe followmg 
r=ons: 

(a) It is conn-azy to principies of justiceand 1'aiin= to esraWsb a formal and published 
procedure for evaluarion and thea, without notiee, diiregard tba1 proeedure and makc a 
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delemtinaiion oil anorherbasis. I!CCSIVMfmade adedsion on De<::ember 17.1994, it 
'did se before the eva1ualion procesi was complom- for Raylheon did oot make its 
prescnwion and =or:amendation to CCSIV AM until Januaxy 12, 1995 .. Its de<::ision, 
therefo;e, must have bee!l made w!lhout tbc information sought in lhe announced 
evaluation criletia and on some other basis. 

(b) It is contrary to principies of ju!fice and fairness t6 announce the evaluation criteria and lhe 
order of prçfercneo for those cri teria. and lhen to make a detennination baseei on a different 
order of prete:rencc. The original criteria established price as tbe most imporwlt cr:itcri&. 
Raythcon adviscd W estinghouse tbat its J anuacy 12, 199 S recommendati011 o! 
W estinghouse · was bas<:d ill part o11 ils superior price. It tool: weel:$ of pri~oll 
and scope negotiaóons 10 getMartin's price c:loseto Westinghouse's priec. CCSIVAM 
thelefore madc itS delmllinaôan on an order of preference diff=nt from lha! orip!ally 
provided to the two panies. · 

(e) It is conttary to Principies of. ;stice :md fairness to keep one party to lhe eompetilion 
providing price iofonnation and re>ised pricinJ in lhe good-faith belief that it is competing 
for the awa:rd. when in actuality a decisioll b.as already beell ;nade and tbe price informati011 
was available to drive down lhe price of tbc e,ompetitor who has al.ready bcen selected. 

W estinghou.se respectfully requestS that the Govemment of BM1Z11 should not confum a 
determinaiion made from sudl a flawed and ftmdamentally unfair proc;ess. 

ll. CCSIVAM deprived Wesrillghouse ofthe opporrunity to compete equally by accepling a 
product which is a protatype tior in operarion any place Í1l rJze world afrer advi.s~ 
conPactors rhaz i: would not =•p: protatype producrs and also by Mt giving 
Wesringhcuse :M sarne opporruni:y to pruen! a p1'0Wtype producr oflrs own. 

From lhe iltitiaôoo of lhe SIV AM Program, CCSIV AM has adamantly insisted lha! lhe 
products sclected be off-!be-shelf prOducts wlúch have been tes~ inactual opc!ll.lio!l. It has swed 
çlearly and empMô.cally !hai no protocypes would be accepted as it did not want to risk failure in the 
Amazotl Region on untes!ed and untried products. This requirement was reoitera!ed in writing wbetl 
CCSIV AM authorized Raytheon to conclua a çempetitive re-evahwion ofthe Transportable Radar 
proc;l:ucts of W estiDghouse aod Maztin Mariet:ra .. lll advising the two companies of tbe re-evah:ation 
proçc:ss. R.aytheon specifieally swed in its Augllst 23, I 994 lemr to both bidders that the new 
prao:urement would be a No11-Development llelll (NDI) procurement. 

~ Martin.Mariet1a Tillllspottable ~adar selectedby CCSIV AM under ~ process noted 
above is a prototype requl.rtng signific:ant development of lhe hardware and software. It is not in 
ope:ralion at any place in tbe worid. Martin Marietta Cl!IIllOt 3emonstrate this rndar at any 
installaóoo; it has not and c:annot be tesred in operaiiOD because it does not exist. Manin Marietta 
has not made tbis fact clear and CCSIV AM has thm:fore selected an unteSted prorocypc: for its 
Tnnspoitllble Radar. If the selection SWlds, lhe Govemrnent of Brazil will be the first owner of 
lhls produa. Wben CCSIV AM requested testing or performance forecasts oo lhe varioas ptoposed 
ptO<II.Icts. Martin Mariet1a had to submlt unproven. calculaied projections that can be manipulated 
ralher than actual data. for there was no ~al data to provicle on this radat offerin~:. 

The Mllttin Marietta Transpon3ble Radar presented to CCSIV AM consists of SO!D!!' 
hardware taken from ot!ler radar products and some clevelo~tal hardware never fielded before 
by Martin Mmetta. The software, equally imponant to lhe produet as the hardware, has.lleVc:r bec:n 
fully 1:ISed in çenjtmction with this hardware, and tbe software will be utilized foc tbe fil'!t time in a 
proc:es:sor-eomputer thai has not yet ~~~ developed for application on this Progmn. More thmt 50 
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percent of the produ<:< is~ of ~lopmental irems, :md pulling it all rogether into one 
ecnfi~on makes for an enmly new and developmental proauct. Le., a prototype. It is cenainly 
not an NDI (N~Development) item as requesred in lhe solicitm:iOil. 

ln conuasr, rhe Westi!lghouse product offered to CCSIV AM is nota prototype. It is a 
mod.ezn, off-the-sbelf radar, known and used aro~md the world. It is operational in 18 counoies, 
and has fanctioned su=ssfully in u-opical climates similar to lhe Amazon. It was, in fao;t, tbe radar 
of choice for tile U.S. Ak Fon:c' s 9-radar Caribbcall Basin Radar Network (CBRN} Program. 1b.e 
perfonnance of the W estinghouse radar was validated to CCSIV AM from actual data from ics 
openting radars, as certified by the United Srates Júr Force and the Canadian Air Force. The 
functioning of tbe Westingbouse radar can be physically observed,.-and its performanoe measured 
by acrual data, hec•"se ir exiscs in rea!ity, notjust on paper. Tmportantly,lhe outstanding . 
perforrnanee of the W e.stinghouoe radar, and its rcputation for perfonnanée, has mad.e . : . 
W cstinghouse the world lcader in Transportable Rad.ar for many yean:. · · • · · 

Also nore, thal: while the -n;>S,IAASR-70"' model of ra.dars has been in erlsta>ee for 10 
yean, this does not mean lhat thls ·mOdel w remaine4 $!8XÍc during lhis period. Westingbouse has 
a pl.anned com~bensive prodllct irnprovemeDI program undct' wb:ich we·ha.ve iilsúruted produet 
irnprovements mto e.acb. succeeding radar prodúctioh so that the teehnology remains staze-of-dle-art. 
Tile latest versions fielded in Greece and Ecuador and &OOQ in Petu for cxample, included e<>lor 
displ3ys, trlll:i;er up<brcs, and proc:essor improvemen!S. These improvemencs will continue into thc 
future. Also note cbat 57 radar.; that a.re a sligbt variant of the "70". known as the TPS-75, are thc 
USAF's pri=y field of opernlioo rransportBblc radar whích Chey intendedto use well into lhe next 
cenr:ury. This USAF comrnicmenc c o W estioghousc' s family of tactical radars refleas lhe USAF s 
confidence in thc levei and sophisticalion of our tecl!nology. 

II is unf.tir in a proci!IUMD.t proces.s !I) advise the·conteStants.that aprotccype or ... · ·. 
development product will not be aceep.ted, and theD to accept SliCb a product ftom one of tbe . . . 
contestants. -The reason behinc! the CCSIV AM probibition agaluit prototypea is soWld, for tbe risk 
of noo-perfotmance in a rcgion as vast a:nd impenetrable· as the Amazon must be avo.idcd at all 
cosm. W estinghoose rc:cognized this, but has bcen injurec! by honoring lhe insauctions of the 
soliciwion. · . · · 

Moreover. Westinghouse h.u also bem prejudiocd in CCSIV AM's not providing it lhe sarne 
opportunity to present 11. developmental product orprototypc. Westinghouse's Transportablc Radar 
development is not scatic: it has many advançements, concepts, eonfigUrations, systcms md 
componems in variO!lS stages. ·· Had ir not becn limitcd to an off-tl»-shelf radar by CCSIV AM' s 
rules, it would have presenteei WM alternatives cootaining technical feuures now known to be 
pref=ed by CCSIV AM. ror "xample, Westinghouse has devclopcd a solià suue S-B2111à 
tranSmiti& for use with lhe ARSR-70 for tb= customet3 with thãt preference. It would h&ve 
presented such an opti= to CCSIV AM had it been permiaed, as was Martin Mariena, to ~nt a 
prototype. III lhe absence of an ~ual opportunity to presenta prototype, however, Wesangbouse 
was prejndiced in its oppomuúty to compete on an equal basis. 

!D sum. CCSIV AM has treated =npetitors differcntly snd IIIlfairly by arcepting a. prodllct 
thai is a ~otype while stcadfastly staring tha:l it would. not accept any prototype. l1 is u."!,fak md 
prejudiaal to appl y diffemlt standards to competitors, and W cst!nghouse respCc:tfully ~ue:sts th2:t 
the Govemment of Brazil should not confum a dea:nninarion based on such an unf3Jr znd 
pn::jlldicial discriminanon botween éOmpe!l'tors. --------- -, ' 
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m. 1W:Jue.$rfor ~'e·~ ofthe Transportahk Radar ÂWard. . 
WestiDghouse respectfi:Dy suggea~~ !bar bod! it and thc Government of Brazil ha.vc becn 

prejlldiced 'by the irregular and fu~cla.mel>tally llllfalr practic:cs discu:;sed above. We.súnghouse bas 
beeQ ptejudiecd by Dot haviDa: thc SIV AM program award, dcspitc thc facts thal it was originally 
~vcn the award for Transponable Radu and that lhe prime c:ontraCIOr, CQD<Iuaing another 
=npetitive cvaluar:ion at lhe behest of CCSIV AM. determined tbat its produet agaill providcd the 
best value, prlçe and pe:form311c:e, for the Govctmru:llt of Brazil. By thc sarne result, thc 
Govcrnme:ot of B~l is ptejudiecd because, ifthe detc:rmin&tion sund$, it wi.ll be p!.lrchasin' an 
umricd .00 untestcd radar for app!ication in an exc:eptionally difficult location whc:e non
performance is very diffic:ult to remedy, instead of'PU!dlasmç, ata better price, a world-renoWlled 
radar 1hat has beetl tesred m:l provcn rdiablc in difikult lO<:a!locs I'DUCb Ji!Ce lhe Ama:wn Reg;on. 

Westinghouse respea!uUy request5 thar the derennination of CCSIV AM to select the Martin 
Marieaa radar be ~aluaud. We request ütz lhe tii3t i.Dquiiy ín re-evaluatíon sbould be wbetber 
thc Ma:tin Marictla radar is a prototype which sboWd be disqualified from furthec c:onsideratíon 
under the Progxwn, tbC!dly requirlni an awani 10 Westinghouse based on its COIIl!llilllt bid. 
Should a sccond iDquily be nceded, we rcqucst tbat tbe Tr:msporubte Radar subcontract be subjeçt 
to a nx:ompctition with a publisbed ~ of evaluarion criteria whicb shall be evenly applied to cach 
<:<>mpetitor, and wilh e.açh compelitor being provided ample bat equa! time to pre>ent its prodnct to 
lhe CCSIV AM !eehnical evalaalion team. . 

Westinghouse strongly beli~·es in tbe srv AM Program aod the goals sought to be achieved 
uodec thc Prcgiam by lhe Gow:nuncnt of BrazJ1. Thc T'<lqUesiS made berein wül nor prcjudioe in 
any way or delAy the fuactiollíng of dle Progntm, becocsc tbe first T=sportable Radar is not 
rcqttind lllllil mon!h 33 of dle Ftogxam. This allows ample time to tncet th<: Il:q\lests madc h<:rein 
and súll build and install tb<: Transpxt!ble Radar Within lhe time parameters of !h<: Program. 

Please aore lhat 211 i<lealicalleaet is beíng seD! c;oncurrcmly to Mini= M111.1ro Jose Miranda 
Gandra 'o tbat you are borb joíntly aware of lhese reqt~e3!8. 

We very JmiCh appreciate tllc çonsideration of lhese reque:sts. We stand ready and available 
to meet witb you at your COI!vcniencc to di= this requcst and lhe Stall::mcnts made in suppon· of 
tbe .re.quest. 

cz::: 
.An:lb. PaWo Tarso Fll:dla de Lima 
Br.lzilian .Embassy, Washington, o. c. 
Fw;sim!le No. (202) 745-az? 

V ery truly yours, 

M.F. Borlcowski 
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SIUAM II Juiy 94 

Raylheon 
Proprietary Data 

Competition Sensitive 

1.0 Introduction 

This document provides a summary of the inforrilatióil discussed during the Technicai Meetings 
between Raytheon and CCSIV AM during the period of 7 June to 30 June f994. The document is 
organized by technical meeting category as follows: 

Section 
2.0 

Technical Meeting 
Telecommunications and Transtnission Suppon Subsystems (7- !O June 94) 
Laboratoty Aircraft (22, 24 J une) 3.0 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

Fixed and Transponable Radars (20, 21, 23 June 94) 
Communications Exploitation (HF/DF) Ground Equrpment (23 June 94) 
Weather and Environmental Sensors (21, 22 June 94)) 
Data Processing andDisplays (14-17 June 94) 
Airborne Sensing Systems (28 J une 94) 
Airborne Equipment (29 June 94) 

10.0 Airborne Equipmc:nt (30 June 94) 

Within each section, iterns correspond to topics in the CCSIV AM minutes of meetings. These items 
are repeated here for completeness. Raytheon's response restates our concurrence with CCS!V AM and 
confirrns that we have included the cost impact of each item in our Commercial Proposal, which is being 
concurrently submitted with this document. The Commercial Proposal refers to the document titied 
"Commercial Volume Appendix E: Price Spreadsheets," dated 13 July 1994. 

Raytbeon 
Item4 

Raytheon and Westinghouse Presentation on rhe ARSR-70 3-D Radar. 

Thejollowing aspects ofrhe ARSR-70 radarwere pointed ou/ by Wesringhouse: 

Advantages oj using the stacked beam sysrem ove r the penei/ beam radars. 
Presentation oj the capability of MTl processing up to 200 NM. 
Presentation ofthe operational and transportabilityfeatures ojthe system wirhjust two shelrers 
and, ?P.t!onal/y, with. minor alterations: justa single shelter. . . .r 

- Possrbzlzty of replacrng the MSSR Carzon secondary radar, that was origmally offered, IJy rhe 
MSSR Cossor radar. Raytheon informed that rhe basic modelas wel/ as rhe insral/ed Mode:S 
could be offered. 

. CCSIVAM Raised thefollowing questions regarding presentation that should be responded to by 
Raytheon: 
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Cost ofthe ARSR-70 system installed in a sing/e shelter with MSSR Cossor radar. The basic 
price should include resourcesfor radar mobility. As an option, the Mode S Cossor radar should 
be offered. · 
Costsfor supp/ying one, three, or six transportab/e towers with heíghts of 12 and 25 meters. 
Weíght characteristics ofthe radar antenna. 

. Regarding the requested costs,: a briefdescríptiorf ofwhat is being offered should be presemed. so 
that as not to be confused with the joint proposal presented by Westinhouse with Unisys. 

Response 

The price for a single shelter ARSR-70 is 
provided in the Commercial Proposal dated 13 July 
1994. The impact of adding a Mode S capability to 
the six transportable radars is also included. 

The -erice foi' the portable towers is provided in 
the Commercial Propqsal dated 13 July 1994. 

The weight of the antenna array without the 
pallet is 4090 Jbs and with the pallet is 5400 lbs. 

A short description of what is being proposed 
as our recommended configuration is províded in 
the following attachment. 

Use or disclosure of data contained on this 
sheet is subject to the restôction- on the 
title page of this proposal or quomtion. BRAZIL-0 

COMPETITION SENSIT!VE 
PROPR!ETARY DATA 

Attachment to Item 4, Section 4 

WESTINGHOUSE ARSR-70 TRANSPORTABLE 3-D RADAR 

We are pleased to offer the Westinghouse ARSR-70 transportable three dimensional 
radar as a solution to the SIV AM transportable radar requirement. The mobile. multi
purpose ARSR-70 radar system, developed and manufactured by Westinghouse 
Electric Corporatfon, is deployed worldwide. lt is used in · ai r traffic control, drug 
interdiction, and ·air- surveillance in the world's most demanding environmenrs 

A complete monopulse secondary surveillance radar is integrated with a high 
perfonnance 'three dimensional primary surveillance radar operating at S-band (E/F 
band) within the ARSR-70 electronics. The combined radar system meets ali SIV AM 
transportable radar requirements as well as the lnternational Civil Aviation 
Organization (ICAO) Annex I O specifications. 

We offer this system in a single, highly integrated mobile configuration. 

The ARSR-70 primary radar in a standard 18-foot S-280 shelter includes a complete 
Cossor MSSR and operational centro! capabilities. · System functions include: 
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Operator Command and Cuntrol Consoles 
Ground-to-Ground Communications 
Ground-to-Air Communications 
Voice and Data Recording 
Long Haul Communications 

Novembro de 1995 

The entire system is capable of autonomous or networked operation. 

The ARSR-70 is a highly mobile, rugged system deployable in two C-130 aircraft. 
in.cluding ali support and power generation equipment. We believé no other system. 
in the world will allow controllers to start their mission Tnaintainíng air traffic 
centro! and three dimensional surveillance in the Amazon as fast as the ARSR-70. 

System Performance 

The ARSR-70 is an S-band 3-D surveillance radar with an instrumented coverage · 
range of 240 nautical miles (444 km). Target heights are measured to altitudes of 
I 00,000 feet and coverage extends to a maximum elevation angle of 20 degrees. the· 
entire surveillance volume is canned every ten seconds. Small aircraft detection 
typically extends to 200 nautical miles. Typical single scan height accilracy is better 
than + 2000 feet. There are no partia! coverage o r recfuced performance medes of 
operation; ali capabilities exist at ai! times. 

ÕTY 

I 
I 
I 
I 
2 
I 
I 

2 
2 

I 

2 
3 
I 
I 

2 
I 
I 

SIVAM ASRS. 70 Configuration 

!TE :VI 
ARSR-70 Antenna 

Mobile Antenna Paltet 
Primary antenna with integral monopulse 
Omni-directional antenna 

COMPETITION SENSmvE 
PROPRIETARY DATA 

secondary antenna 

ARSR-70 Equipment Shelter (18 foot with side door) 
Ai r conditioners. mobile 
Transmitter Heat Exchanger 
Receiver/Processor 
-- multi-levei weather contour processing 
-- monopulse radar plot integration 
Comrol paneis 
Console positions 
-- Displays (TAC-90 colar raster scan) 
-- W-1000 communications contrai panei 
-- Headsets and footswitches 
Supervisar's position 
-- W-1000 communications control panei 
-- Headsets and push-ta-talk switches 
UHF radias 
VHF radios 
Racal ICR-64 Model ICRI6R multi-track recorder 
Monopulse secondary radar (Cossoi' Mk I!) 
-- lnterrogator 
-- Extractor 
-- Persanal computer controllmonitor 
Ai r conditioners. mobile 

Mobilizers ( setl 
Autonomous Power System 

-- EIG with 60 Hz rotarv convener oacka~e 
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ARSR-70 characteristics a!low 
environments while maintaining
characteristics . are: 

demonstrated pertormance in 
maximum mobility. Key system 

demandi n g 

performance 

Mobility - The base system is transportable by only one 5-ton truck with trailing 
mobilizer, only 25% of the assets needed by competing radars. This is possible since 
the electronics shelter contains ali electronics for signal processing. system c_on~rol. 
and displays and is light enough to be mobilized on a set of M-832 · mobilizers. The 
radar system can be éasily erected in less than one hour with the .antenna in the base 
of the 5-ton · truck. System weight is less than half the weight of competing radars. 

Clutter Processing - The system is desigrted for operation in demanding clutter 
environments. While lower frequency· radars often claim full advantage of lower 
clutter reflectivity and Doppler characteristics, their performance may not fully 
realize the advantage. The ARSR-70 fully utilizes the possibilities of a radar 
operating at S-band to provide better operational performance. The clutter 
processing utilizes every received energy pulse for full-range clutter processing 
hi€s in lhe entire surveillance volume. No compromises need to be made which would 
result in reduced coverage or false alarms when long range clutter or anoma!ous 
propagaiion is observed. Clutter processing is available to the full 240 nautical mile 
range, while other radars may provide only 1/3 of this raHge. 

ln addition, clutter processing is- availabte in · ali elevations beams. Alt~rn;.nivê 

radars may not provide clutter processing at elevation angles where clutter i~ 

unexpected but occurs due to antenna elevation side!obe reflections from heavy 
ground clutter. 

Height Accuracy - Height performance is malntained in the presence of heavy 
clutter since elevation information is developed after clutter cancellation. This 
allows the ARSR-70- to provide more accurate height in clutter, when other radars 
may limit height performance to above certain elevation angles. decreasing 
performance. 

Availability A solid-state transmitter modulator .combined with a high power 
Twystron tube is provided. Tube reliability is historicaliy better than 5.000 ho.urs and 
often greater than 10,000 hours. Fault detection is automatic, and isolation to the LRl' 
levei is provided by an on-line microprocessor-based monitoring and fault isolation 
system. easily controlled via a touch-sensitive plasma central panei. Alternativl! 
systems often require off-line fault isolation software to be loaded, resulting in 
reduced availablity. 

Operations Utility A fully automatic tracking system, with demonstrated 
performance and .. capable of 500 tracks, is embedded within the radar. This greatly 
simplifies radar utilization. Track symbology. complete with velocity vectors, data 
blocks and track· histories, allows operators to perform air surveillance much more 
efficiently. Color operator displays and ground-air-ground radies built into the 
radar or shelter allow efficient air surveillance to support aircraft. Aircraft comrol 
is enhanced by 30 flight plans and ten aircraft pairings available at each operator 
console which require no operator action to rrionitor. 

COMPETITION SENSmVE 
PROPRIETARY DATA 
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.. 
UNISYS Sistema de Vigilância da 

Amazônia 

,.-. 
_)!;oJ~ 1 

<?--<:ç;Fr'oposta Comercial 

Fevereiro 1994 

Esto documento contém informações de propriedad& da Unisys Srazilían SVstams, lnc. O desti· 
natárioconcordaque sô utilizará esta documentodantro dos limttese para Os fins que o mesmo es~ 
sande fornecido, e não d~ulgará as informações aqui contidas, no todo ou em Parte, ou permitir ta i~ 
atos por terceiros, para quatquer finalidade, axceto quando obtida a prãvia autonzação escnta d<: 
Unisys. 

Thisdocumentcon~ns proprie~ information of Unisys Srazílian SystefTIS, lnc. Reetp1entagree~ 
in consideration of the raceipt of trnsdocumant to usa it solely for lhe limíteà purpose forwhich •t ~~ 
made available and to not transmit it or the information therein contained, in whole o r in part, o r te 
suffer sucn action by others.-for any purpose except with th6 writtan perrmssion, first obtaíned o· 
Unisys Brazilian Systems, !nc. 

-.-; 
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I 

SEÇÃO 5 

Opções 

Conforme comentado na seção 4.1 de nossa Propcsta Técnica, identificamos um 
conjunto inicial de opções para os sub-sistemas propostos. Algumas dessas 
opções são apresentadas em detalhe no corpo principal da proposta técnica, 
enquanto outras são detalhadas na própria seção 4.1. 

As opções listadas abaixo são aquelas que acreditamos sejam de maior interesse 
mas, em momento algum exaurem a lista de opções disponíveis. O modelo de 
arquitetura aberta da Unisys propcrciona uma riqueza ~ funções adicionais, 
implementáveis a qualquer tempo. :{;) '?" 

A Equipe Unisys coloca-se a inteira dispcsição da ~e;i:;;AM para, a seu desejo, 
quotar qualquer das opções na tabela abaixo, cuf.'~~~ não estejam Indicados. 

/}".:. . 
()""• Parágrafo 

... t--. .1 de 
C· Referência Descrição ~--~ Preço 

.,.,Q-..o<:J 
na 

Proposta 
Técnica 

Perfilador. $)lento 4.2 US$ 9.411.800 
Sub-sistema de Rádio inação Alternativo 4.3 (ll 

Sub-sistema de Energia Altemativa 4.4 US$ 7.023.736 
Estações Meteorológicas e Hidrológicas Remotas 4.5 US$ 252.654 ~~ 

(100 unidades) 
Laboratório Fotográfico 

_., 
4.6 US$ 670.931 

Terminal Portátil do Sub-sistema de Informações 4.7 US$407.360 
Geográficas 

Equipamentos para a Empresa Integradora Brasileira 4.6 US$ 2.529.900 
Equipamentos para integração no INPE 4.9 US$ 2.276.000 

Estação de Radar 3-0 Fixa ARSR-4 -· 4.10 US$ 522.609.160 
Estação de Radar 3-0 Móvel ARSR-70 ' 4.11 US$ 74.615.265 

· · • · Treinamento Adicional 2.7.3.12 (3) 

Expansão para Radar Secundário Modo S 22.26 (41 

Sistema de Monitoração da Qualidade do Ar 4.12 US$ 3.405.484 tlll 
(12 unidades) 

Radar Secundário Não - Monopulso ANITPX-54 2.2.2.6.1.3. (5) 

6.2 
(CCM'IbrMMJ 

o_,......,..._.._...,.._..._ .... .,._ .. _......_. --- pq. !.1 de !.1 .S/VAt\J __ _ 
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PROPOSTAS COMERCIAIS 

··"· ---··· -· ·" ·==:"·-~··-~· ·--~-=-===== US.$ Ml.t 1101 S 
·-- ~Mt.OC;.~--~~c--IRA~~t:SA -- -~ 

I 
RIM 

OISC>IIÇAO . . 
-....... .. :_,_:_ .. -_}À ... 

1 

1.1 

1.2 

1.:1 
1.4 

1.5 

1.8 
1.1 

AOUISIÇAO·Ot:_DAQ.OS 
~ • ._ •:.. I/ __ , . 

VIGIL.ANCIA AI:H~ ··: ~?tfMk 
SCNSORIAMt'NTO -.ifRCO -~.S~-
AMBIENTAL '-:· ''~-.-_.:) .. 

- . / .•. 
DETECÇAO RADAR fiKA ; / 

DETECÇÃO RAOAR JRAIUSPORTÀV~L _.. ' ) 
RAOIO-OEJERMIIUAÇÃO --:· .. ::;. _..' .;.~ . 

782,0 

293,5 

140.1 

!>1.3 

118.2 

16!>.2 

1.2 
EXPLORAÇÃO OE COMIJIUICAÇÕES FlJ{Á:·u-':!_ 

"'{./'"-.,.% 
IRA TAMI:NJ O E VISUAl UAÇÂO DE DADOS J}.-.i({~::--? ' _ 

6,5 

2 
I!> 1,3 

1 ..... -JMELIIORIAS DO INPE 

\o 
~ n nn.U:COMUNICAÇÕlS 
I 
I 

< .. //'?-1\". 
"- ·) . 22,:1 

. __ .-~:--~, 
<:._.. -:-.. _,...__ 

• '.,. . .. 1 ~-.'1> .. 

1JO.!a 

301,9 

139,5 

!>4. !> 

li 1.4 

!11.0 

15.6 

9.6 

.,....1 
.19.2 

116.7 . ~,·_.{_j) 

~-._,::;~: . --
1
;) "'· 20.9 

. · .. ~ 
" ... / )'· 

5 AUXIUOS A "'AVEGAÇÃO AÉftLA 

'6 .li' UPORI'E A MANtiiTNÇÃO E INSPEÇÂO EM VÕO 

I --
119,8 

1178.0 lO TAL GLOBAL -===--- ---=-- ····--· -· -- .. ·...;..·..:.;__,_.,._. ___ ---

, ... / ,· '101,4 
- .... ./A"'~- ~-, .... __ "'"'--' ·,- . . ~-,_ 

~:.~:z2~-4- -'\'·\ 
~~~z;~~( 

z 
~ 

i 
!l-

~ 

Si: 
-~ 
8 
~ 
8 

I 

~ 



ABRANGÊNCIA DOS FINANCIAMENTOS OFERIADOS 

-~' "-:r·=7 . (;· /';-<, . 
·'~./ -..:'· J ., 

{ {..-"? ·'/~ ~ 
Ç? //)\ 

.. //..J/ 

100'-~ ~~uil?~mentos I Serviços 
•t·. / ') '. ,_ '/. ')"-... 

. <:;;:.:__.:~· ') :-, -
' -......---:-/ ..,/ ;~ 

Recursos para uso da ,ci:;st~AM . -
·- v -~ .. 
. ::~~-~: :"''<·"'' 

"'.( . .. ...-·----< ' .---')--. 
\ '-,~. ··-~-::::.-:~) 5"-, 

Recursos 'para subfornecedores n~<6rj~·~~ 
<·-~;!) 

•' : •' } _.,..,..-r·;::_, 
,~,.I/' \'-<: 

\, / } ..... 
':-~,~--~..-;. .. . · / ~ .. ')' ... 

Refinanciamento dos juros no período de carêné(â ::{:::) 
. '-..,,.,.__> ; / . .5':::..-.j'• 

-"-((>;>"; ) 

~ 
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- < 
N~ 
CJI r: 
~tl' 

-~ 



Novembro de 1995 

â ---., -o 
u 
rJj 
,....,.., -

ANAIS DO SENAPO FI;IDERAL 701 



SOI_JlJÇÂ() ~SC<>Lliii>A 

) ", 
__.....;~ 

..;·~/ 'Á-, . ./ .i 

Empfe~ij .!Pf~~cedora principal RAYTUEON 
··,( . ..' ~

·;.--? / ''\·- o;?,-....,_, 
• Fornecimenk, a~pf:{;ê't) fixo 

( / .',. ~----- .. ::-.,. 
... ?, . )\ . 

... '. · .. -.- -~:.,~~- .. ,. ... _~::---
Financiamento total do-~P.Í;()jet,~-,~ US$ 1 ~385 Milhões 

·-.. '-<=,·;{:--~ .... 

Prazo médio de financiamento ~~~~.f/~';,-. s · 
>~ • . ,., ) 

...... I ' ,. •. 
~ .. , -
-~- _/ /"'- .. 

Carência EXIMBANK 8 anos · · · ~<{:~:~:'>.r·>-
<c-<--<-.... )) 

... -';/;~ 
• , __ ,,. i_ ... /'! ~ . 

Taxa de financiamento EXIMBANK · 6,92% a a · L,_~·:.<·"-"5'........ -~ 
·.. ... ./ ........... ~ -·· 

.... ,'<::' ... ./'--<..J )}'..... lv 

s 

~ 
8 

i 
J 

-~-'h c.n 

.Refinanciamento deus$ 216 ~ilhõesde juros no período de V~~-~~ r" .Í 
. a 

if 

~ 

,., I 



SOLUÇÃO ESCOliiiDA 
_::_:. 

... \ 
. . . . . 

) )·. EMPRESA FORNECEDORA.PRINCIPAL· RAYTHEON 

\.:~ .... i>' 
rm-~ 1 . ·-=~~~~ ~-=~=-~"':"~=<=·=)• -.~S .. :::-: . r; ... -:-":"-· "-~-t_)RNECEDORES 

AOUISIÇÃO OE DADO~ j < · 1 

1.1 
1.2 

1.:J 

1.4 
1.5 
1.6 :Ir 
2~ 

3 

- - .... ;._,. í •' 
VIGILANCIA AEREA .,/Alii!V :~. . fMBRAER I ERICSSON 
SENSORIAMÉNTO'ÃE'REO. :SR .. "'"h RAYntEON I EMBRAER I MOA 

AMBIEN~AL . '...:.:::;.../>'-'· .' I ASC I EEC 
OETFCÇAO RADAR fiXA ~ /' :'> THOMSON CSF C • I 
DETECÇÃO RADAR JRANSPÓRTÁ.VEt.. ·,_.../.-:o.:~ ·-=~ WEsTwGHOUY C • I 
RADIO DETERMINAÇÃo . x"'···'-"::r: RA YTHEON 

EXPLORAÇÃO OE CO~UNI~~ÇÕE~,~IXA . ''.~(· TCI C • _I 
t ~ > - • ' • ' • • ' .~ • • ' • '~ • •. - ' • • ' : •• ' - I • •:...._ 

TRATAMENTO E VISUAUZAÇÃQ DE DADOS RAYTII[~N~,IBM ll:XPERSOFT I UNH 
..... ·' ':-

MLUIORIAS DO INJ't: MOA •."'"-' ......... I \ 

.. .··. '""-
. \. r.\ IJI.LECOMU~ICAÇÓES.- . llRICSSON /lECNAS_~~-~~s :I' •' 

·Is- 1AUXIUOS A NAVEGAÇAO AEREA ~U:CNASA "":;:";-.:')h 
. _)./~""-.. L ISUPOKIE À MANurrNÇÂO E .. SI'EÇÃO EM VÕO t~"[Q: I HAWKER '''-'~?) J/ 

~ !/ 
• llncorporddds à P!OJ>OSia roroo subcon\fal~s.. · 'Z_< 

~ 
~ a 
li' 

~ 

~ 
8 

~ 
i 

8 



ITIM 

1 

1.1 

1 2 
LJ 
1 4 

1.S 

1.6 

1.'1 

'"1 
l' 

J 
6 

· SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

l MPRLSA FORNI:CLDORA PRINCIPAL- RAVTIIEON 

~<(~;~::~\~~:?i;~-~----- --~~~~0 --- ------ -· ·r··~~,-~:=--·'-
AOU·~·,Ao '()~~~~)~':::,.._ 
V~GILANC14 AERq_<-~~ 
SENSORIAMCNrO ACREO• ,cS)l >-

. •: ,/ ' 

AMBICNrAl ··- ; _ .. _ 
- ~~" , .- . -. 

OETECÇAO RAOAR HKA ---,_:> .-· ; ) /' 

OUEq:ÃO RADAR lRANSI'ORT'AVúJ~'J!!!GHOUSEJ 
RADIO DErE_RMINAÇÁO _ _ \~~' 

Jlll.O 

293,5 

140,1 

~l.J 

118,2 

165,2 

7,2 
6,5 t'XPlORAÇAO DE CDMUNICAÇOCS fJJCA ~;~7'::}-"-> 

IHAJAMlNIO 1: VISUAlUAÇÃODE DADOS -<_,;~; 1~1.J 

MUIIORIAS 00 INPI. 

ILUCOMUNICAÇÓl S 

AUXiliOS A NAVLGAÇAO A[Rl.A 

SUPORIL A MANUli.NÇÃO E INSPt:ÇÃO EM VÓO 

-~----/ ,, __ _ 

·~ .. -_- ______ , '~--
' ~"'I ., .. -·- .. <_ .' l' 22,:1 

\ ........ - .....,. _ _.) ) 
···-c T/- ... J11,2 

.<~ ~! / ·~ ,~, 

·,. . 21.4 . '",-..._ 

~ 

~ 
8 

I 
! 
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I 89.8-----~ -, ~ ' :<>1' "'-:...,:~ '/) . . ~ . 

-- ----- - ,, ___ -- !OTALGW-L .. ,... ~I 
COtot('A klS ~ 

!l' 

~ 



PROPOSTA A~IFRI< \NA- I.INIIAS I>E CRÉDITO 
5"~ 

.·-" .-'~ .. 
·~- /~--,-:::; 5'----., 

-... ~~ ( y- /....-~-...:-,_ 
· .. (,. / <..._? ~ ... \--~ . . -

~<~q; 
'-v ( /. •' 

:-.~· 73 1% 
(1.013 M) ' -

•EXIMBANK 

-•EKN SUECO 

. " . ·' ~. 

. - ~ .. 

aCRÉDITO FACILITADO RAYTHl:ON (Notas l'romissóuas) 
~>FORNECEDORES (Notas Promissórias) 

( • ) Sem ca~italização dos juros no período d1~-caréncia 

TOTAL US$ 1.385M ( •) 

-17,3% 

IV 
!VI 

PNStVM4f' 

3,5% (46 M) 

7. ':f>.J~ (65 M) 
: I ... -...... 

-~-. 

) 

.,_ . . - ,-·· -._.\ 
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~.QLUÇA<> l1~S(:()IJIII)A 
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' / Ç2) 
:<_;~.J;;:'~<_;PARTICIP/\ÇÃO I Ml'l~rS/\S 
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., 

(648 M). 

TOTAL US$ 1.385M 
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• EMPRESAS ESTRANGEIRAS 
• EMPRESAS NACIONAIS 

·. . / ')' 

3B,8% (537 M) :"'-::;_;~/ 11 
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ANÁLISE DAS PROPOSTAS.TÉCNICAS 
:~ 
'.' ·. 

PARECER TÉCNICO SETORIAL 
__ /\~;. '•:::;: 

3.9. DETEÇAO RADAR (DET) 
. :.\ ;;:/ . 

''\\ -,j ... 
' '~·:·~_....~ 

\1 
i: 

'-7/_ -
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113:34 
1 ·OBJETIVO 

_::VA..'d 

Analisar tecnicamente as Estações Radar Fixas e Transportáveis propostas, 
verificando o atendimento aos parâmetros estabelec•dos nos documentos de 

_ configuração do SIVAM, e classifica-las em função das tecnologias, performances, 
recursos apresentados e adequação às condições de operação na Amazônia. 

2 • RESPONSÁVEIS 

• Maj Eng Cunha - GCC 

• Cap Eng Geraidine- PAME 

• 

• Cap .Av Carcavallo - GCC 

• Eng Ivo Fonseca - CISCEA 
.... ... .. 

·.-·~ 

.,,.; .. 

. . . 

l CO~JFlDENCIAL 
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3 ·DESENVOLVIMENTO 

3.1 ·SENSORES RADAR 

Os· sensores propostos para integrarem as Estações Radares ~~/: 
Transportáveis, escopo desta análise, foram: , ·""""' . ·:, 

SISTEMA DASA RAYTHEON 

PSR/SSR FIXO 2D BÁSICO A TCR44S AS"-2355 16fT 
SIR·S CONDOR 

R/SSR FIXO 2D OPÇÃO 

PSR/SSR TRANSP. 2D BÁSICO ATCR33S ASR]~6V SIR·S CONOO ' 

23S T PSR/SSR TRANSP. 2D OPÇÃO 
OR 

PSR/SSR TRANSII. 30 BÁSICO 

PSR/SSR TRANSP. 3D OPÇÃO 

SSR FIXO AUTQNOMO' CONDOR 

SSR FIXOfTRANSP, OP 

1\ ·'v· 
&\\)) 

CENTAUR~ 
RS870 \ 

FLAIR 
SA-10 

RSM-970 

ARSR3000SS 
MSSR 

ARSR-4 
MSSR 

ARSR2000SS 
MSSR 

ARSR·70 
MS'.:iR 

MSSR 

ANfTPX-54 
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tr33S 
3.2- ANÁLISE DAS ESTAÇÜES - S/VA.M 

A análise foi efetuada por tipo e aplicação de cada Estação. com base nas 

Informações contidas nas Propostas Técnicas e respostas às questões elaboradas~ 

esta equ1pe. . . · · '~Y, V 

Foi verificado, inicialmente, se as mesmas aten~iam aos Jr'C~fi 
estabelecidos no Documento de Configuração do SIVAM. Sob este aspectO;,tàciO$ os 

/"'""-.' ' ,; 
sensores radar propostos para as ESTAÇOES FIXAS. atenderam1aa~~ç:j\Jisltos 

técniCOS. t\\Q V 

'~{L Das ESTAÇOES TRANSPORTÁVEIS apresentadas.~~uintes não 

~-: atenderam integralmente ao solicitado no referido documento:"'<\) . 

~Sistema Flair I SA10- tridimensional proposto pelá~~. ON-CSF apresen;a-

cobertura inferior às 120 NM exigidas: ~\1'J -
• Sistema FPS 117 I Condor- tridimensional propost RAYTHEON necessita de 

6 ·aeronaves C-130 para seu transporte; e · \ 

• Sistema RAT-31SIM I SIR-R - tridimensiona~st~ pela DASA é alimentado 

por energia em 50 Hz, necessitando de U!Jl)cq~er;?r de frequência para funcionar 

~~~ ~· . . 

em consideração o seguinte:' · 

• A tecnologia apresentada; 
• A performance dos equipame~ · 

A adaptabilidade e flexibili operação na Amazónia. 
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(J 3:3 7 

SJYAM 

· Os topicos abaixo relacionados, com seus pesos ponderados e respectivos 

sub-tópicos. são a síntese das características técnicas consideradas na analise 

comparativa das Estações: 

TÇPICOS AVALIADOS 

Transmissor; 

ESTAÇ0ES 
FIXAS 

PESOS 
ESTAÇOES 
SEC. AUT. 

,,!'STAÇQES 
•TRA'NSPORT 

713 

Sistema Irradiante: i,\~\Í 
Receptor; .. 0\\ 

fllr·~~Tra~~m~e~nto~d~eS=ina~is~; ~-~· ~--~--~--r-~-~-r?--~--~ Q'tr\ re Tratâniento 'de o'adcs. · ' 
SSR rSecondarv Surveillance Radar} 2 ,'tf'-..... .. -.\ . 1 

~ 
-

V Sistema lrradiant~; 
~ . T~ansmissO:r; ; . , 

----

Receptor; · · • .. -
Tratamento de Sinais; 
Tratamento de Dados. 

CONF IConfiguraçãol 
Cadeia simples ou dupla; 
Redundancia parcial ou total. 

REC OP (Recursos Operacionais) 
Consolas 'de visUãliz3çàO; 
Meios de comunicação; 

" -

-- -

Meios de arav~cão e reoroducão. 
REC MNT (Recursos de Manutenção} 

.. Telecofna'nd'o -ê.TeleSSupervisão;: 
B.I.T.E. 

.... -. 

. --- .. 

'.' .. 

2 

o.:;----. 

51ST AUX !Sistemas Auxiliares) /( \ v.~.s 
Energia !grupo gerador I UPSJ; 
Climatização; 
Torre; 
Radome. 

TRAN ITransportabilidadel • ... -. ·s.~ ~-- \ __ .. 
Número de voos de C·130; :_~"- ';--.,'// 
Homens x horas para mcnt./d ~màr:qt._ 
Recursos para carga/descarga o C 30; 
Recursos para transporte ~t · 
Pesos x volumes; /< !! 
Necessidade de prepar~ rreno; 
Recursos para mom.~t"'-t-. do radar. 

/{T\) \11 1.25 

. 

0.5 1.5 

3 1.25 

·-
0.5 

.. 2 
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SIYAM 

A avaliação éfetuada com base na metodologia apresentada, resultou no 

seguinte: 

3.2.1 -Para as ESTAÇÕES RADAR FIXAS 

a) BI-DIMENSIONAIS (2D) 

ESTAÇÕES RADAR FIXAS BI-DIMENSIONAIS ;(/f<<l 
,..... yl • 

ITEM AVALIADO PSR SSR CONF REC fli:!C' 
I ' 

TOTAL 

CP ux 
)lLST 

~~ ~)t PESO 3 2 2 
0.5. ( 

0.5 

~/ PROPONENTE ;(t MODELO n 
DASA Di» ATCR44S +SI R-S 7,50 8,00 v0 7,60 7,80 7.87 

RAYTHEON 

\?5o ASR23SS/16T +CONDOR 7,75 7,70 ~ 8.00 7,60 7.93 

THOMSON TRAC 2300 + RSM 970 7,70 7,7~ . 8.90 7,40 7,00 7.20 7,77 

TR~C 2400 + RSM 7,80 
~~ ~ 7.40 7,00 7,20 7,80 

970 
UNISYS 

~8~ [V 
ARSR3000SS + MSSR 7,5011 8.60 7.80 7,50 7,20 7,78 

. 
~)~ 



r 

~ 

RADARES FIXOS 
DI DIMENSIONAIS 

MODELO 

DASA AUNIA RAYTIIEON TIIOMSON 
'-' I 

UNISVS 
WESTINGIIOIISE 

ATCR--US I ASR2JSS/16T I TRAC2300/24UU I ARSRJUUIISS 

~ 

l 
!i' 

~ 
SIR-S COSSOR- CONDOR RSM-970 MSSR I 

' ""' rr ... I"'Vkflt." r.r ___ - ... __ - .{)fcrccc radumc; ·Uttlil.a dois uanSUIISSUfCS -Melhor MTI 

DESVANTAGENS 

.Orandccapaçidadq_dc para realizar a funçlo 
telecomando e divcfsidadc; · 
letesupciVisâo, -Mc1hor conccpçi\o de 
-Canal meteorológico Wllamcnto Mrl para 
dup,lo induido; cluner meteorológico; 
-Dupla diversidade de -Melhor preçisâo c 
frequências·, resoluÇtlo, em uimulc e 
-Falha de um canal RX distància; , 
não prejudica a função -Cobc1tura alta/baixa 
diversidade; progr;tmável por cCiulas.c 

._) jl~~ndc lO% superior -Canal meleomlógtco 
~~)!citado; c inclutdo. 

emissão; e 
-Inclui lnlnsponder de~ 
sllio para calibração c 
alinhamento. 

-E um radar ainda nAo 
industrializado. 
-Uiiliza água para a 
lroca de calor do ar 
utilizado na rctligcração 
do lransmissor; e 
-Utiliza sistema 
operacional dedicado c::nt 
lodos os processadores. 

issor refrigerado 

improvement factor. 
para eliminação de 
cluucr de solo: 
-Possibilidade de operar 
aS ou to RPM, o que 
pcnnitc funções de APP; 
·Canal B funciona como 
back-up para o canal A, 
sem perder a funç-ão 
dwcrs1dadc, 
·Transmissor ~pfrigcl'ado 
a ar; e 
·Radar Sci:undário 
e11olui para modo S peta 
simples adição de 
módulos. 

)';, - VAHI-'\AN.O..·f!Cl (}. 

"<<:'3,'~ 
"--.,s_ -:::...-.~/ '--~v . "S' 

~ 
~ 
8 

I 
I 

" ~ ... 
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b) TRI-DIMENSIONAL i30r 
SIVAM 

Como para as Estações Integradas (PSRJSSR), apenas uma proponente 

(I,JNISYS) apresentou opção 3D FIXA (ARSR-4), não foi possível realizar uma aná!~e 

comparativa. Contudo, consideramos que pela tecnologia empregada, perfo~r:'~t:;e-Í 

apresentada e recursos de manutenção/operação/controle e monítoração descr>to_s/ 

sem dúvtda, trata-se de um sensor SUPERIOR as Estações 2D propostas. ..- / 

(~ c) SECUNDÁRIAS AUTONOMAS .·j,W 
ESTAÇÕES RADAR SECUNDÁRIAS AUTÕNOM~~\\~/-

ITEM AVALIADO SSR CONF REC Rff. :,·.ífST .. TOTAL 

OP AUX 

PESO 5 0.5 . 

PROPONENTE 

DASA SIR·S s.oo 
RAYTHEON CONDOR 7,68 

THOMSON RSM 970 7,67 

UNISYS MSSR 7,80 

A pagina seguinte apresenta 
Estações Secundárias Autonomas pFQR~!!Js 

-~ 

fi 
~ 

.. . 
s.oo. 8.03 

s.oo I 7,00 7.94 

7,00 I, 7,00 7.64 

8.00 7,00 8.00 

.:-. 

yant~g.éns ~- Desvantagens das 
,. 



DASA I ALENIA 

SI R-S 

-Inclui modo S; 
·Possui controle 

• ulal de pollncia de . 

DESVANTAGINS 

fabricante. 

, "*-
{ . 

RAYTHEON THOMSON UNISYS 
COSSOR WESTINGIIOUSE 

CONDOR RSM-970 MSSR 

-Giande capacidade de •IDCiui moduloçlo DPSK. -Grande capacidade de 
lel«c>mandoc lclocomando e 
lelessupemslo . rclc5supcrvisão. 

:% 
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~ 
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z 
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Para o sub-sistema ESTAÇOES RADAR FIXAS, considerando a melhor 
alternativa de BI-DIMENSIONAIS, os SECUNDÁRIOS AUTÓNOMOS e ponderando as
notas obtidas em função das quantidades solicitadas no documento de configuração. 
temos: 

-quantidade de BI-DIMENSIONAIS - 14 unidades 
-quantidade de SECUNDÁRIOS AUTÓNOMOS- 04 unidades 

ESTAC0ES RADAR FIXAS 

PROPONENTE PSRISS PESO SSR 

~-A 
RAYTHEON 
THOMSON 

UNISYS 

.-.- '/ ·. 
•. 

R 

7.87 

7.98 

7.80 
7,78 

'·'/ 

.. -c\\ ·~-.; 
:/''\ :-. ~- . 

·.li 

·: . 

14 8,03 

14 7.94 

14 7,64 

14 .8.00 

----;\ ' '· . -·~··. 

I CONFIDENCI ~L 

PESO 

4 

4 
• 4 

4 

MÉDIA 

,7,91 

7,97 

7,76 

7,83 
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3.2.2- Para as ESTAÇÓES RADAR TRANSPORTÁVEIS 

a) BI-DIMENSIONAIS 
. ,, 

'SI ESTAÇÕES RADAR TRANSPORTÁVEIS BI·DIMENSIONAIS \ ./ 
0\"', 

ITEM AVALIADO TRAN PSR SSR CONF REC ~~ rSJ~T TOTAL , v OP 

~ ~~X PESO 2 2 1 1.25· :« 
, 

PROPONENTE 

MODELO J 
DASA ATCR-335 6.50 6.50 8.00 8.00 I?_Jr!'~ 8.30 6.80 7.25 . 
RAYTHEON A5R1 OSS/16T 6.80 6.80 7,25 5.~~ \ ·c:z:<SJ 8.20 7.50 7.07 

ASR 2355/BT 6,70 7.25 7,70 R~ 71JO 8.20 7,50 7.18 

THOMSON CENTAURE 5.70 5,15 6,00 6.o&.. 1?7.40 7.60 6,00 6.18 

UNISY5 ARSR 2000SS 8.50 7,50 7.8íf- ~sov 7.80 7,20 8.00 7,54 



lSTAÇOES 
TRANSPORTÁVEIS 
81 DIMENSIONAIS 
MODELO 

DESVANTAGENS 

'"''~.r' ·MSSR
induido· 
·MSSR ~~ corurok 
&Zi mu&al de plllnàa de 
cmisdo; 
·ln<lullnOSpOtld<f de 
sitio para c:alilxaçJoc 
alinlwneNo; 
·Sistema de geraçio de 
enc.r&ia dwpiKado; c 
·Inclui tori'C de 12 DI 

·Nao opera com 
di """"-'de de 
ftcqutll<ias; 
·Nio p<op6$ IC<WJOS 

pua Wp/descar&a4o 
C·llO (occeuita de 
infracstnwraloal); c 
·Proocss.adores IIICilium 
dAcma opcractGnaJ 
dcdi<ado. 

-Bajg taxa de 
mloOVaç.lo (4 RPM)j 
-Cadeia simpkso 
·ULiliza um shel~u com 
9metrosde 
®mprimcrno; 
·Pc:toi clcudos na 
...,.,. do C·IJO; 
·ANena sccundiria 
COn\'CI\I;ional; C 

·Nio propós torre. 

·Uti. 
mdlosdc .._ 
·Niop...,p3i 
·Pallc:l da 1n1eaa 

rodas.l""éiD "'!U<f 
caminhlo anicubdo parà 
tebocá·lo. 

UNISVS 
Wl:STINGIIOUSIE 

''0f05 torre; 
:!"" ~IJ>It§s r<=sos para 
~duciil~doC·IJO. 
~níé~.q~tam. 
""'~l"~ • ...m~_ .... ou 
1110\'lnM:I'l'lat~ . ...... 

na à•ca do dfil>; G' · J)' 
·Radar sn:_ undarid~~ ~ '. l 
mollCipUho. nem ~ , : ..• 
CORlNihd 00111 modo S. I""'~ 

\1\I«A\oUIAIJt:t, 

'· 

g 

~ 
"' 8 
"' 
~ 
I 

{ 
a 
g. 

~ 
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b) TRI-DIMENSIONAl<:" 
SIYAM 

. ESTAÇQES RADAR TRANSPORTÁVEIS TRI-DIMENSIONAIS 
!~ 

ITEM AVALIADO TRAN PSR SSR CONF REC REC SI~"':"" :ror~ 
b 'i? ((JL OP MNT 

~ yl 
PESO 2 2 1 1.25 1.5 1.25 

'h .PROPONENTE ;,f: ~ ~~ MODELO 

DASA RAT-31SIM 5,80 6.88 8.00 7,00 7,50 ~~60._ jl.OO 6.29 
' RAYTHEON FPS 117 3,60 7,45 7,70 7,ZO q~ i/ 

-~()(), 
\ ·' 

7,00 6.61 

TPS 834 5,00 7.45 7,70 7.20 8{4.0 soo 
') 

7.00 6.89 

THOMSON FLAIR 6,70 4.50 5.67 7,30 v-7,4.0... 11'·00 7.00 5.93 

UNISYS ARSR-70 7,80 7,00 7,80 7,0Ç1 _J::aa. 7,50 7,50 7.47 
~ 



o 
rn 
z 
n 

~ 

DESVANTAGENS 

DASA 
ALENIA 

RAT-liS/M 
SIR-R 

-Estaç> 

RA\'THEON 
MARTIN-MARIETA 

FPS-117 
CONDOR 

-C'obel1ura excede as 
120 NM solicitadas. 

sistema de CR....._fQ,K~m / .../1 
50 Hz. obrigan®-a--'7' Xnim-u1 
utilização de oonvc 
de frequência; 
-Utiliza TWf no estágio 
final de amplificação 
(não é estado sólido); 
-Radar sedundário não 
monopulso, nem compa
livcl com modo S; e 
-Processadores utilizam 
sistema operacional 
dedicado. 

TIIOMSON 

Fl.AIR 
SA-IO 

-Sistema de geração de 
energia duplicado; 
-Melhor taxa de rcnovaçao 
(12 RPM); e 
-Radar sccundiirío inclui 
modc4. 
-Alcance de apenas 80 
NM (inferior ao mJnimo 
solicilado de 120 l'ÍM); · 
-Manutenção nos 
transmissores e recepfores 
obrigam a parai iLação da 
antena, c 
-Radar secundário não é 
1tonopulso, nem 
com~ com modo S. 

./~0'1 .. 
'--....,/ 1 ....... 

6 

~t 
UNIS\'S 

WESTINGIIOUSE 

ARSR-70 
MSSR 

-Melhores recursos de 
transportabílidade; e 
·Cobenura excede as 
120 NM solidladas. 

-Unhza tubo 
TWYSTRON no estágio 
final de amplificação. 

~ 

I;~ 
~ 
8 

I 
~ 

/2)/), 'to ~0_) -~ 
~~i'-....1) z 

C?<!,erl . "-:i/'J ' 8 
- a. 

• 
~ 
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4- CONSIDERAÇÓES FINAIS 

a - A tabela abaixo apresenta, segundo esta análise, as melhores soluções 

indicadas por proponente, para atendimento às necessidades do SIVA' 
J 

,............ ·."/'I 
PROPONENTE PSR/SSR SSR TRANSP. TRANSP.-. .'I 

; . ·. 7 
20 FIXA AUTONOMA 20 3~ 

CASA - ALENIA ATCR44S SIR-5 ATCR335 fÍAT-3ls'ÍM 

SIR·S ....... SIR·S )· is~'R;i 

/)~ r 
RAYTHEON ASR23SS/16T CONDlJR ASR23Ssí8.f--. '· I-P1 5·834 

CONDOR CONodR·'<\\ Í CONDOR 

1\ I)' 

THOMSON TRAC2400 RSM-970 ~liA'oRÊ FLAIR 

RSM-970 F~sYá7cl SA-10 

/( ,J\7 
UNISYS ARSR3000SS MSSR \' ARSR2000SS ARSR'70 

MSSR r. 1-MssR MSSR 

lt ((j 

723 
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SJVAM 
b - Na tabela a seguir, está resumida a class1ficaçào das Estações listadas 

"' :: o z 

anteriormente: 

PSR/SSR SSR TRANSPORTÁVEC'(~ TIPO DE ESTAÇÃO 

~--------------t-~2~D~F~IX~A~~A~U~T~C~N~O~M~A~--~2~D--~--~~~-·~·-4 
I . 

PROPONENTE 

DASA • ALENIA 2' 

RAYTHEON ,. 

THOMSON 3' 

UNISYS 4' 

,. 
3' 

4' 

2' 

. -CASA 

Í • RA YTHEON ; 

:. THOMSON 
I 

: :::J ÚNISYS 
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c- A prox1m1dade dos graus obtidos pelas Estações Fixas 2D 6 pelas Estações SIVAM 

Secundárias Autõnomas, denota equivalência técnica entre as soluções dos 

quatro proponentes; 
~ 

d: A Estação Fixa Tridimensional ARSR-4 é tecnicamente superior a todà~··ás7 
Estações Fixas Bi-.dimensionais propostas; /\~1/ 

. e- As Estações Transportáveis 2D e 3D propostas pela UNISY~destaaaram-

se em relação as dema1s; 1\}<)'V 
f - Dentre as faixas de frequência oferecidas (l: e S)~\~ é a mais 

adequada para operação dos radares na Região Am õnica)/ v 
g - É importante e proporcionará facilidades de ~~ta<jÇão e formação de 

compatibilidade; 
1 l/ 

pessoal, que as Estações Fixas e Trans~·~zyenham o máximo de 

h- As Estações Fixas 20 e Transportá~\20 propostas pela UNISYS e 
apresentam 1 00% de compat1bilidaae ~s equipamentos; 

i- As Estações Fixas 20 e Trans i 20 propostas pela RAYTHEON e 

j -

dad ntre os equipamentos; 

, F S-117, RAT-31SIM e SIR-R, propostos 
não atenderam integralmente ao solicitado 

o do SJVAM; 

I- Os radares AT~ SIR-S da DASA-ALENIA, comprovadamente 

encontram-s~d&volvimento; e 

m - Não foi p~~~'\erminar, com base na documentação apresentada, se as 
Estaçõe "di~ns1onais propostas pela RAYTHEON. THOMSON e 

UNIS~-& Iram-se plenamente desenvolvidas e em operação 

~~ 

725 
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5-CONCLUSÃO. 

que: 

Tendo em vista o anteriormente exposto, este grupo de analise é de parecer 

1 - Para o sub-sistema ESTAÇÕES RADAR FIXAS 2D a melhor proposta é a 
da RAYTHEON, seguindo-se a da DASA, a da UNISYS e por fim a da 

THOMSON. 
2- Para o sub-sistema ESTAÇÕES RADAR TRANSPORTÁVEIS 2D a melhor 

proposta é a da UNISYS, seguindo-se a da DASA, a da RAYTHEON e por 

fim a da THOMSON. 
3 - Para o sub-sistema ESTAÇÕES RADAR TRANSPORTÁVEIS 3D a melhor 

proposta é a da UNISYS, seguindo-se a da RA'(THEON. a da DASA e por 

fim a da THOMSON. 
4- Para o sistema RADAR, considerando radares primarias 2D. fixos e 

transportáveis, e radares secundarias autónomos. a proposta da UNISYS 

reune as melhores soluções técnicas, notadamente sob o aspecto logística. 
pois apresenta 100% de compatibilidade entre os equipamentos 
componentes das estações. Sob. esse critério seguem a da RAYTHEON, a 
da DASA e a da THOMSON. - \''.·· ... 

.. , -~ 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O expedien
te lido vai à publicação. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR: PRESIDENTE (Ney Suassuna) -V. Ex• 
dispõe da palavra por cinco minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, o Senador mberto Miran
da ontem comunicou que fez uma carta, em caráter 
confidencial, a Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República, sobre o Projeto SIVAM, apresentando 
fatos que mereciam esclarecimentos e eram de ex
trema gravidade. 

Quero informar a V. Ex• que, embora esse do
cumento não tenha chegado à Comissão, Sua Exce
lência o Senhor Presidente da República, após tê-lo 
recebido ontem de um eminente parlamentar, às 11 
horas da noite, já fez com que ele me chegasse às 
mãos, para que seja do conhecimento da Comissão. 

Vou dar conhecimento hoje, às 17 horas, da 
carta que o Senador Gilberto Miranda disse ser con
fidencial e que enviou ao Presidente da República 
Sua Excelência não quer que nada nesse assunto 
seja confidencial, daí por que me enviou a carta, 
para que a Comissão e esta Casa dela tomem co
nhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Passa
se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Se
cretário em exercício, Senador José Eduardo Outra 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.529, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 175, alínea "d" do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeiro inversão 
da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante 
do item no 17 seja submetida ao Plenário em primei
ro lugar. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. 
Senador Pedro Simo11 -Senadora Em ma Fer

nandes. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro

vado o requerimento, passa-se ao item 17 da Ordem 
do Dia 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 17: 

Discussão, em turno único, do-Projeto 
de Lei da Câmara no 98, de 1995 (no 39/95, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre a as
sunção, pela União, de operações de crédito 
contratadas pela Companhia Estadual de 
Energia Elétrica - CEEE juntó á bancos fran
ceses, bem como de obrigações previstas 
nos respectivos contratos comerciais, firma
dos para o financiamento da construção da 
Usin:; Termelétrica de Candiota III- Unidade 
1, tendo 

Pareceres sob n2s 680 e 681, de 1995, 
das Comissões 

- de Constituiçllo, Justiça e Cidada
nia, favorável ao Projeto; e 

- de Assuntos EconOrnicos, favorável 
ao Projeto, com declaração de voto do Se
nador Eduardo Suplicy. 

A rnatériq. constou da Ordem do Dia da sessão 
ordinária de 22 do corrente, quando teve sua discus
são adiada para hoje, nos termos do Requeril!)ento 
no 1.493, de 1995. 

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 216, IV, do Regimento Interno, a 
tramitação da matéria está sobrestada em virtude 
da aprovação do Requerimento no 1.437, de infor
mações. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, 
pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Em primeiro lugar, 
Sr. Presidente, quero dizer que é importante que a 
Mesa dê sempre igual tratamento a todos os Srs. 
Senadores. 

A Mesa, há poucos instantes, concedeu a um 
Senador da Casa o direito a uma comunicação ina
diável, mesmo após iniciada a Ordem do Dia Quero 
lembrar que, sendo concedido - corretamente - tal 
direito, o mesmo deve ocorrer com qualquer outro 
Senador, inclusive com este, que algumas vezes so
licitou igual tratamento e, por vezes, a Mesa disse 
que precisaria antes concluir a Ordem do Dia que já 
se havia iniciado. Até por questão de atenção, eu 
não insisti, mas quero lembrar que o mesmo trata
merrto sempre deve ser dado a todos os Srs. Sena
dores. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sr. Se
nador, a Presidência informa a V. Exª que lhe foi ne-
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gada a palavra quando V. Ex& a havia pedido como O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para disco-
Líder. No caso citado, foi pedida a palavra para uma tir. Sem revisao do orador) • Sr. Presidente, agrade-
comunicação inadiável. ço a gentileza do nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas também Foi realmente isto que ocorreu: S. Ex~. usando da 
está muito claro que, a qualquer momento da ses· precaução com que examina todos os projetos, pro-
são, o Líder pode falar em razão daquilo que consi- curou - e acho que fez bem • analisar a matéria sob 
dera importante e relevante para o interesse público. diversos ângulos. Hoje finalmente chegamos a um 
E a qualquer momento poderá ocorrer algum episó· dia significativo para a história do Rio Grande do Sul 
dio de relevância nacional que mereça a comunica- em relação ao projeto da Companhia que conhece-
ção inadiável do Líder ou de qualquer Senador. O mos como CEEE e que o resto do Brasil conhece 
Senador Antonio Carlos Magalhães fez uma comuni- como "C três E". Agora há pouco tiveram os nossos 
cação muito importante, de fato, inadiável. representantes das chamadas obras inacabadas a 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sena- oportunidade de verificar a gravidade e a dificuldade 
dor Eduardo Suplicy, a Assessoria da Mesa informa dessa obra inacabada, a Candiota III. 
que, segundo o art. 158, § 12, do Regimento Interno, A Companhia CEEE, controlada pelo Governo 
V. Ex& não está com a razão. Mas, por gentileza, do Estado, responsabilizou-se, no contexto Plano de 
continue com a palavra. . . Expansão do Setor Elétrico, pela execução do proje-

0 SR. EDUARDO SUPLICY - A mmha 1nter- to da Usina Terrnelétrica de Candiota III - 1 ª unida-
pretação é a de que a expressão "a qualquer mo- de localizado nci atual Município de Candiota, des-
mento" significa a qualquer momento da sessão, in- m~mbrado n~ Município de Bagé, destinada a au-
clusive durante a Ordem do Dia. No entanto, raspei- mentar a geração de energia no Estado. 
to a interpretação de V. Ex& e, quando necessitar, Para tanto, em 1981, celebrou contratos de 
usarei do termo "comunicação inadiável". . empréstimos com bancos franceses e um contrato 

Vou abordar outro assunto Sr. Pres1dente. É de fornecimento de equipamentos de fornecedores 
fato que apresentei requerimen1o de informações re- daquele país. Paralelamente, o Governo francês 
lativamente à solicitação do Presidente da Repú- concedeu créditos ao Governo brasileiro mediante 
blica sobre a assunção, pela União, de operações protocolo financeiro, assinado também naquele ano 
de crédito contratadas peta Companhia Estadual de 1981. Deste modo, contando com uma pequena 
de Energia Elétrica junto a bancos franceses, refe- parcela de recursos próprios foi montada a equação 
rentes t Usina de Candiota III. Registro que, ainda financeira para a construção da usina. 
que a Mesa não tivesse encaminhado tal requeri- A partir de 1982, defrontando com problemas 
menta ao Ministro de Minas e Energia, a Campa- financeiros, a CEEE não teve condições de adquirir 
nhia Estadual de Energia Elétrica. do Rio Gran?e os equipamentos que seriam produzidos no Brasil e 
do Sul teve a atenção de encammhar-me as m- de efetuar a construção das obras civis, essenciais 
formações que eu havia solicitado. Pedi entao. o para a instalação dos equipamentos encomendados 
prazo de uma semana para o estudo da maténa. na França, os quais foram fabricados dentro dos 
Examinei os dados. Estes não me convenceram prazos estipulados, estando concluídos e armazena-
a modificar minha posição crítica em relação ao dos lá na França, há mais de dez anos. 
Projeto, '!'as quero di_zer, Sr. Pr~sidente, que o A não conclusão dessa obra, incluída na pro-
corl'!pro_rnlsso ~e ter s1do conce~1do o praz~ que gramação do Setor Bétrico Brasileiro desde 1982, 
ped1 f01 cumpndo. Portanto: ret1ro o re~uenmen- aliada ao não pagamento dos empréstimos bancá-
to, para que possa a rnatén~ ser exa~mada. ~o rios _ os quais tem aval do Governo brasileiro - afe-
mo~ent() ~~ortuno, eu me mscrevere1 para d1s- tou as relações Brasil-França, dificultando a obten-
cullr a matena. ção de novos financiamentos daquele pais, com re-

0 SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Muito flexos inclusive no processo de renegociação da di-
obrigado a V. Ex&. vida externa brasileira junto ao chamado "Clube de 

Em discussão a matéria. Paris". 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a o Poder Executivo, considerando a necessida-

palavra para discutir. de de criar mecanismos de financiamento que per-
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Conce- mitam a conclusão do projeto Candio_ta III, unidade 

. do a palavra ao nobre Senador Pedro Simon para 1, criou três grupos de trabalho a partir de 1991. No 
disculir. entanto, a Comissão instituída em 29 de agosto de 
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1994, mediante a Portaria MME no 345, composta O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
por representantes do Ministério da Fazenda, Minas peço a palavra para discutir. 
e Energia e do Governo do Estado do Rio Grande O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce-
do Sul, sugeriu a busca da participação da iniciativa do a palavra, para discutir, ao Senador Eduardo Su-
privada, sob o risco empresarial, estabelecendo-se plicy. . _ . 
uma parceria entre a União, o Estado, a CEEE e o O SR. EDUARDO SUPLIÇY,(PT-SP. Para dis-
empreendedor privado. cutir.) - Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, o pra-

Este projelo de lei é o resultado dos trabalhos sente projeto pretende aulorizar a União a assumir 
da Comissão lnterministerial, tendo passado pela as obrigações decorrentes dos contratos firmados 
Cãmara dos Deputados, nas Comissões de Minas e entre a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a 
Energia, de Finanças e Tributação e de Constitui- CEEE, o "Banque de Paris Et Des Pays Bas" e o 
ção, Justiça e de Redação, e igualmente nesta Casa "Banque Française du Commerce Exterieur", bem 
pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidade- como as obrigações estipuladas nos contralos com 
nia e Assuntos Econõmicos. Conseqüentemente foi a empresa Gec Alsthom, fornecedora de bens e ser-
amplamente analisado e aprovado em todas as co- viços para o projelo de Candiota III. 
missões. Também deseja-se aulorizar a União a receber 

Resumindo, no projelo - que é aulorizativo à em pagamento do crédito decorrente da assunção 
União - consta: das obrigações da CEEE os equipamenlos já adqui-

- a assunção pela União dos equipamentos já ridos para a referida terrnelétrica, assim como outros 
produzidos e ainda depositados na França, através bens e direitos de propriedade da citada empresa,· 
das obrigações contratuais da CEEE, -das quais já é os quais poderiam ser utilizados em futuro aumenlo 
avalista o Governo Federal; do capital social da ELETROBRÁS. 

- a CEEE deve abrir mão da concessão para a A primeira pergunta que nos aparece é se vale 
construção da usina, portanto deixando de ser a realmente a pena prosseguir com esta obra Na ver-
dona e proprietária; (uma vez que ela não tem recur- dade, os estudos que foram realizados, no nosso 
sos para sua conclusão); entender, ainda não respondem convenientemente e 

- a União, na condição de poder concedente e na profundidade em que seria desejável esta ques-
mediante licitação, selecionará um novo concessio- tã 

roduçã 
o. 

nário interessado em explorar o serviço de p o Note-se que a expoSição de motivos dos Srs. 
de energia elétrica, o qual receberá a respectiva au
torização para complementação das obras com seus 
recursos próprios; 

-os bens e direilos assumidos pela União po
derão ser utilizados em fuluro aumenlo de capital na 
ELETROBRÁS. 

Dessa forma, Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Sena: 
dores, o equacionamenlo do empreendimenlo Can
diota III, 1 ªunidade, concorrerá para a eliminação do 
chamado contencioso com o Governo francês, o 
qual tem pleiteado, ao longo dos anos, uma decisão 
que permita a entrega dos equipamentos já fabrica
dos e estocados na França. Além disso, a solução 
preconizada proporcionará uma série de benefícios 
para o setor elétrico como um todo e para o Estado 
do Rio Grande do Sul, um Estado que hoje importa 
cerca de 60% da energia elétrica consumida 

Era isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conti
nua em discussão. (Pausa.) 

Informamos aos Srs. Senadores que estão nos 
gabinetes que logo após esta votação teremos vota
ção nominal, que exige quorum qualificado. 

Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Ener
gia menciona uma "relocalização" da usina, ajustes 
e otimizações do projeto e, qualitativamente, cita 
varrtagens da ampliação da exploração da mais im- ·· 
portante jazida de carvão ·mineral, do desenvoM
menlo estratégico do parque termelétrico brasileiro, 
da capacidade da engenharia nacional, da importãn

·cia do MERCOSUL, da mobilização do parque brasi
leiro, da atração da iniciativa privada, do recolhimen
lo de tributos estaduais e federais, enfim, um núme
ro considerável de benefícios de difícil mensuração 
e nem sempre corre! aios. 

Efetivamente, o problema é mais simples: é ou 
não viável a conclusão desta usina e em que condi
ções? 

É óbvio que se o Estado arcar com todos os 
cuslos e forem criadas situações artificiais como a 
compra compulsória de •toda a energia produzida ou 
disponibilizada na usina', como sugerem os Minis
tros (usina· essa que atua particularmente em com
plementação ao sistema nos momentos de hidrolo
gia desfavoráveis), não serão neeessários maiores 
cálculos. 
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Como analogia, Candiota lembra, de certa for- Existem obras bem mais importantes que pc-
ma, Angra III, assim como a termelétrica de Jacuí dem atender às necessidades setorials de ampliação 
poderia ser associada à Angra 11. da oferta de energia, e essa termelétrica, junto com 

. Sob certas condições não tão evidentes, Jacuí outras, como Jorge Lacerda IV, Jacuí etc, tendem a 
e Angra 11 poderão ser concluídas (Angra já está aumentar a tarifa média de SUPrimento da regiao. 
sendo}. Muno já foi gasto, niuno já foi feito e, mesmo Finalizando, a autorização para a União assu-
assim, um longo caminho ainda será percorrido. Dili- mir as citadas obrigações contratuais e receber em 
cilmente o Estado vai obter o retomo de seus inves- pagamento os equipamentos já adquiridos para a 
timentos. Talvez empate, mas tem a possibilidade Usina Termelétrica de Candiota III, produzidos ou a 
de sair perdendo. produzir, não se sustenta técnica e economicamen-

Com Candiota III e Angra III será diferente. te. Isto porque os equipamentos para Candiota III lo-
Muito já foi gasto, pouco foi feito (ou quase nada, ram projetados e construídos para uma usina espe-
além de terrenos e equipamentos}. Em qualquer cífica, que utilizaria um tipo de combustível particular 
condição, o Estado sairá perdendo. O problema é e para montagem em situação predeterminada. É, 
que se continuar vai perder ainda mais. Será que no mínimo, altamente tendencioso apontar para uma 
haveria outras alternativas onde os recursos pode- possibilidade genérica de utilização de tais equipa-
riam ser melhor aplicados? mentos em outra usina 

Os estudos realizados (como o relatório da Co- A aceitação de uma proposta dessa natureza 
missão criada pela portaria do MME nº- 345, citada pelo Senado Federal poderia implicar que amanhã a 
na exposição de motivos} não são conclusivos. Tec- União viesse ~ser obri9ada a assumir qualquer ou-
nicamente, admitem uma série de questões quanto tro passivo de qualquer outra .concessionária esta-
às estimativas da economia a ser obtida com apri- dual, como por exemplo o passivo de Porto Primave-
moramentos do projeto e nova localização (o que ra, da CESP · -
por sinal resultaria, necessariament<;o, em novos es- - Assim, qu•··emos aqui apresentar essa análise 
tudos de impactos ambientais para a licença de lns- critica, relativamente à assunção dos débito:'! re.lati-
talação}. vos a equipamentos que sequer chegaram a ser pro

Considerando que o incremento de impostos 
estaduais e federais (mencionados pelos Ministros 
numa análise inusnadamente ampla} normalmente 
não entram no caixa do investidor (apesar da expec
tativa de, lentamente, aliviarem parte dos prejuízos 
assumidos pelos Governos}, do ponto de vista em
presarial, olhando só a usina, o fundamental é testar 
as condições de retomo, em função das estimativas 
do preço de venda da energia a ser contratada (os 
impostos se entram de um lado, saem do outro -isto 
é custo}. O ponto de partida deve ser a auditagem 
dos valores dos investimentos e encargos financei
ros da parte já realizada, e a reavalização do crono
grama de desembolsos do que falta realizar. 

No caso de Candiota III, de forma bastante 
simplista, supondo o investimento a realizar em, pelo 
menos, US$500 milhões, e a vida útil da usina em 
25 anos, com 1 O% aa de taxa de desconto, chega
se aproximadamente a um custo unitário residual de 
50 US$/MWh, incluindo os custos de combustível, 
operação e manutenção. Isto indica uma tarifa míni
ma para viabilizar o investimento faHante bem supe
rior ao atual custo marginal de expansão do sistema 
de 34 US$/MWh (a tarifa de suprimento da ELE
TROSUL sãua-se, hoje, por acaso, abaixo dos 25 
US$/MWh}. 

duzidos. 
Concluindo, gostaria, como líder, de dizer que 

a Bancada do Partido dos Trabalhadores no Sena
do, formulando essa análise crítica, não quer ter 
qualquer atitude que possa ser vista como contrária 
aos interesses do Rio Grande do Sul. 

Gostaria de salientar que os próprios Deputa
dos Mainardi e Fortunati, que aqui se encontram: 
vieram a mim e trouxeram esclarecimentos, fizeram 
questão de que a direção da CEEE pudesse comigo 
dialogar com a assessoria do Partido dos Trabalha
dores, e assim produzimos a avaliação critica. Na 
Câmara, também foi feita uma avaliação crítica 

Não obstruiremos á votação da ~atéria, mas o 
nosso voto, em sendo crítico, é contrário a essa pro
posição, Sr. Presidente, com todo o respeito pelos 
nossos queridos Senadores e Senadora do Rio 
Grande do Sul, que aqui muito souberam defender 
os interesses de seu Estado. 

A SRA. EMILIA FERNANDES -Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - Cones-: 
do a palavra a Senadora Emilia Fernandes. V. Exª 
_çlispõe de dez minutos para a discussão. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.} - Sr. President!l, . 
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Sr% e Srs. Senadores, gostaríamos de registrar o Para a ELETROBRAS, aumento do pabimõnio 
respeito e a· oonsideração que temos pelo parecer, da empresa pelo aumento do capital, representado 
pela postura e pela manifestação apresentada pelo pelo valor dos equipamentos a serem recebidos 
Líder do Partido dos Trabalhadores, oonteúdo que já quando da assurição dos oontratos pela União. 
oonstava no seu voto em separado, quando passou Para a CEEE do Rio Grande do Sul, possibilita 
pela Comissão respectiva. Também nos somamos execução de obra, sem solução há mais de 14 anos, 
àqueles, tal oorno explicitado pelo Senador Pedro Si- utilizando a infra-estrutura da usina de Candiota 11, 
mon, que entendem que essa matéria é importante de propriedade da CEEE, reduzindo significativa-
para o Rio Grande e para a União. mente o custo de energia gerada. 

Estamos diante de um projeto de lei que, acima E vai também disponibilizar energia no Rio 
de tudo, "é autorizativo, uma vez que em seu ar!. 4!'. Grande do Sul, que hoje é importador de 60% da 
condiciona resolutivamente a assunção das obriga- energia consumida no Éstado, tendo mercado garanti-
ções pela União, somente quando da contratação da do para venda da eletricidade gerada pela usina 
iniciativa privada para ooncluir o empreendimento, Em relação à questão ambiental, todas as 
mediante licitação pública da concessão." questí5es ambientais são de responsabilidade doEs-

Portanto, é um projeto que vai passar pelos !rã- !ado do Rio Grande do Sul, através da Fundação 
m~es legais e, acima de tudo, onde estão sendo Estadual de Proteção Ambiental, uma vez que a 
apontadas as vantagens, tais como: obra será realizada no Estado. 

12 - transformação de créditos de assunção Portanto, nós, assim como o Governo do Esta-
inevitável, uma vez que a União é avalista dos finan- - do, ternos o compromisso de acompanhar a questão 
ciamentos assumidos pela CEEE, de difícil equacio- ambiental. Levando em conta essas vantagens apre-
namento - como já foi ressaltado -, em participação sentadas, por meio de todos os dados e valores que 
acionária na ELETROBRÁS. possuímos, a partir de um relatório oonclusivo, ai>re-

2" - Eliminação das dificuldades nas relações sentado por técnicos do Ministério de Minas e Ener-
oomerciais e diplomáticas entre o Brasil e França, gia, do-Ministério da Fazenda, do Gove,.w do Esta-
que tem dificultado a concessão de novos créditos do, da Secretaria de_ Energia, Minas e Comunicaçõ-
daquele país ao Brasil. es do Estado do Rio Grande do Sul, temos que oon-

3"- c Geração de recursos financeiros, deoorren- siderar essa obra como prioridade, sim. Esse foi 
tes de recolhimento de PIS, COFINS, Contribuição também o entendimento da ComisSão de Obras lnaca-
Social e Imposto de Renda, superiores a R$44 mi- badas, que recentemente acompanhou o assunto e 
lhões, para uma simulação oom tarifas da ordem de conc!Liu pela importância de se agi6zar a finafiZação 
US$45/MWh por um período de 15 anos. dessa obra, acima de tudo, pelo retomo que ela pro-

4!'.- Fabricação, pelo parque industrial brasilei- porcionará, não apenas em relação à nossa região da. 
ro, assim oomo a utilização da construção civil na- fronteira do Rio Grande, ·mas extraPolando, inclusive, 
cional para oonclusão da obra com valor orçado em com uma integração com o próprio MERCOSUL 
cerca de US$300 milhões, a ser realizada pela ini- Diante dessas oonsiderações, solicitamos aos 
ciativa privada Srs. Senadores que nos ajudem a aprovar essa ma-

Sª - Conseqüente aumento da oferta de empre- -léria, porque permitirá, além de agilizar o desenvolvi-
gos na indústria nacional, assim corno arrecadação menta eoonõmico do Rio Grande, eliminar essas dili-
de impostos. culdades _que estão ocorrendo entre os dois países, 

6" - Outras, tais como: MERCOSUL, uso do Brasil e FranÇa. Alem de tl.ldo, possibilitará biJScar-
carvão, disponibilidade de elebicidade. mos a parceria tão oolocada e debatida pelo Gover-

Entendemos que todas essas são vantagens, ·fia Federal e o próprio Governo Estadual, no sentido 
apontadas pelos técnicos, pelo Governo do Estado, de que essa obra será colocada à iniciativa privada, 
pelo Ministério de Minas e Energia, enfim, pelo pró- mas também a União terá o seu retomo, assim 
prio Ministério da Fazenda, que também apresenta corno a sociedade gaúcha e a própria região do 
dados - e temos dados ooncretos - da viabilidade e MERCOSUL 
da forma oorno vai encaminhar esse processo. Por isso, pedimos a sua aprovação. 

Salientamos que ainda em relação à viabilida- Muito obrigada 
de eoonõmica para a União, proporcionará geração Durante o discurso da Sra. Emt1ia Fer-
de impostos, contribuições sociais, durante a cons- nandes, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de 
trução e operação comercial da usina. Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
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que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presi- É claro qu~ n~o estarão isenlos, em absoluto, 
dente . mas é importante frisar que hoje se está equacio-

0 SR- PRESIDENTE (José Sarney) - Continua nando, eslamos _procu~o encontrar caminhos. _ 
em discussão Não é ma1s poss1vel que essa termoelétrica, 

· . armazenada hã quatorze anos no peno de Marse-
0 SR. CASILD~ MA_LDANER -Sr. Pres1dente, lha, na França, continue lã, por mais dez ou vinte 

peço a palavra para discutir. anos, pois o Brasil está pagando cerca de US$1 ,2. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. milhão por ano, só de annazenagem. 

Exª a palavra. Com esta votação de hoje, está se avançando, 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. e vamos buscar uma solução. Por isso, eu, que fui 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- um dos Relatores da Comissão de Obras lnacaba-
dente. SI% e Srs. Senadores, gostaria apenas de di- das do País, em sintonia com os colegas que dela 
zer da satisfação que sinto neste instante, até pelos participaram, penso que eslamos sendo até agracia-
resultados que começam a ser alcançados. dos. Deu-se um passo em relação a Isso. Estamos 

· É claro que, a princípio, essa obra- aqui defen- começando a equacionar a questão e, com a vota-
dida· pelo Senador Eduardo Suplicy - é algo que ção favorável, hoje, eslamos procurando uma saiu-
pode parecer esbanho à primeira vista, pois o Go- ção. 
vemo Federal vai receber créditos e mais compro- Jacuí é um outro exemplo: empresas privadas 
missos, lambém, que poderão acarretar prejuízos a estão lã, querendo entrar em parceria para colocar 
ele próprio. em funcion~nJo essa outra termoelétrica, que vai 

De outro lado, é um compromisso selado. Nes- gerar cerca de 15% de toda a energia do Rio Gran-
se caso, quem entra como avalista é o próprio Go- de do Sul. 
vemo Federal, que ofereceu o aval para que isso se Portanto, por meio de atos que estamos prali-
reaiizasse junto à Companhia de Energia Elétrica do cando hoje, começamos a reativar essas obras que 
Rio Grande do Sul, à época, em 1981. estavam paradas e irão servir ao País, à comunida-

Durante alguns meses, constituiu-se e funcio- de. 
Congratulo-me com o Rio Grande do Sul, com 

essa proposta, e sei que todos nós estamos entrosa
dos nesse caminho. 

nou nesta Casa uma Comissão para tratar de obras 
federais inacabadas em todo o País, presidida pelo 
Senador Carlos Wilson. Dentre as 2214 obras ina
cabadas, uma delas é a de Candiota III, no Rio 
Grande do Sul. 

Candiota III foi adquirida ainda na época em 
que Delfim Netto era Ministro da Fazenda, com re
cursos obtidos na França, com esses equipamentos 
tendo entrado no negócio, e sua termoelétrica en
contra-se, ainda hoje, armazenada no poriO de Mar
selha, na França. Para nossa satisfação, após ouvir 
as lideranças do Rio Grande do Su, inclusive os Se
nadores que participam da Comissão, os aconteci
mentos a respeito dessa obra começam a ser des-
vendados. .~ --

Como o Governo Federal é avalista, ao receber 
e passar para a ELETROSUL, que coordena essa 
parte, vai fazer com que os procedimentos aconte
çam, vai terceirizar, fazendo com que a iniciativa pri
vada - e jâ hã propostas - venha a participar da con-

. clusão dessa termoelétrica. · 
É bom que se frise que o Governo Federal, ao 

recaber, e a ELETROSUL, ao administrar a questão, 
não vão evitar possíveis desacertos. que os respon
sáveis à época, do governo do Rio Grande do Sul ou 

· da própria CEEE, tenham cometido. 

Eram essas as minhas considerações, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
em discussão. 

O SR. VILSON KLEINüBING - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Tem v: 
Ex• a palavra. 

O SR. VILSON KLEINüBING (PFL.SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

. SI% e Srs. Senadores, na Comissão de AsSuntos 
Econômicos jã dei o meu voto favorável a essa pre
tensão do Rio Grande do Sul. Dei meu voto favorá
vel na ocasião como irei hoje votar favoravelmente. 

· -Mas quero aproveitar a oportunidade da votação 
para esclarecer aos meus companheiros que essa é 
mais uma-obra que não foi possível ser executada 
pelo Estado e que nós transferimos para a União. 
Na verdade, na verdade, é aquela velha hisfória: o 
"abacaxi", as contas, mandamos sempre para a Re
pública, mandamos sempre para o Poder Central. 
Como isso, hoje, no Brasil, está em moda - agricultu
ra, banco -, vamos continuar dentro da _moda, man- . 
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dando sempre as contas para o Governo Federal. construçãó ti& ;;;na oom que ~;lq tinna r.e•mum sen-
Daqu a 4 ou 5 meses, o déficit público da União vai tido de interesse público no nosso Estado. 
explodir e todos nós vamos fazer discursos, dizendq E agora estamos aqu para viabilizar uma obra 
que a União estã sendo mal administrada É evidente da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Esla-
que estã sendo mal administrada porque quem não dá do do Rio Grande do Sul. Certamente, Sr. Presiden-
conla do recado transfere a conta para a União pagar. te, o Senado da República, com as sua5 átribuições, 

Pelo menos neste caso específico foi adolada tem que se deter na discussão de matérias impor-
uma solução inteligente pelo aluai Governador do lantes como esla e decidi-las. Quero dizer que deci-
Rio Grande do Sul e S. Ex• se livra da obra, o Go- do favoravelmente à aprovação deste projeto, por-
vemo acerta suas contas com o Clube de Paris e se que o que ternos que fazer hoje é exatamente discu-
transfere para a iniciativa privada, com algum prejuí- tir programas e projetes importantes para o nosso 
zo que o Rio Grande do Sul já teve, com algum pre- País, resgalar essas obras da responsabilidade da 
jufzo que terá o Governo Federal, mas vamos nos li- União, socorrendo os Estados, corno neste caso, na 
vrar dessa conta Porém é preciso que comecemos solução dos problemas que atingem principalmente 
a tomar cuidado. Cada vez mais vai aparecer uma a nossa população. 
conla para a União pagar. Daqui a alguns dias, virá No momento em que estamos debatendo está 
a do PROÁLCOOL e o défieit público vai explodir. matéria, precisamos efetivarnente resgalar para este 
(Muito bem!) País os compromissos que foram assumidos pelo 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua próprio Presidente da República de atender às solu-
em discussão. ções e aos desafios dos Estados brasileiros, dos 

A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço nossos Muniéípios, para possibilitar a geração do 
a paiavra para discutir. desenvolvimento econõmico e a geração do desen-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a volvimen1o social. Quando conslalarnos hoje um 
paiavra à nobre Senadora Júnia Marise para discutir. País que chega a quase 300 mil trabalhadores de-

A SRA: JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discu- sempregados, com as empresas entrando em con-
tir. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr"s e cordala e falência porque não aguentam e não su-
Srs. Senadores, nós, hoje, ·eslarnos discutindo este portam as alias taxas de juros, na verdade, projetes 
projeto que vem viabilizar uma importante obra do corno este nos levam a dar o nosso parecer favorá-
Govemo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando vel e o nosso voto na esperança de que efetivamen-
tivernos a oportunidade, o Senado da República, te a aprovação desla solicilação por parte do Gover-
através de uma comissão representativa da qual no Federal, que será avalista do entendimento que 
participaram os Senadores Carlos Wilson, Casildo está sendo realizado pelo Governo do Eslado do Bio 
Maldaner e tan1os outros, de percorrer o Brasil, Grande do SIJ na construção da Terrnoelétrica de. 
conslalarnos, in loco, o grande número de obras Candiota III, possa finalmente possibilitar ao povo do 
inacabadas que existem neste País. Rio Grande do Sul a conclusão de uma obra de inte-

Quais as razões pelas quais essas obras conti- resse público para aquele Estado. 
nuarn aindc. ,nacabadas e espaihadas por todos os É por isso que o POT encaminha favoravei-
Estados? As razões são sempre as mesmas.· O Go- mente, porque entendemos que é necessário que 
vemo Federal iniciou, ao longo destes anos, várias .estejamos aten1os ao resgate dessa divida do Go-
obras, algumas delas, inclusive, sem a menor ne- vemo Federal com os Estados e comos_Municípios. 
cessidade prática de atendimento público. Investi- O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Não ha-
ram milhões e milhões de cruzeiros, investiram mi- vendo mais oradores, encerro a discussão. 
lhões e milhões de dólares, e essas obras, conside- O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a 
radas superfaturadas, não foram concluídas por par- palavra para discutir. 
te do Governo Federal. O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · V. Ex• 

Nós temos uma obra em Minas que é um falo poderá usar a palavra para encaminhar a votação? 
inédito na história do nosso País. t exatamente a O SR. JOSÉ FOGAÇA - Não sendo Líder de 
construção da ferrovia do aço, que Uga um lugar a Bancada, não sei se terei essa prerrogativa, Sr. Pra-
lugar nenhum. Quantos milhões e milhões de dóla- sidente, por isso é que peço a palavra para discutir. 
res foram investidos nessa obra? Mas quis o Gover- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 
no Federal, naquela ocasião, cerca de 15 ou 20 pode, de acordo com o Regirnwto, mesmo não san-
anos atrás, derramar o dinheiro do povo para a do Líder de Bancada, encaminhar a volação. 
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O SR. JOSÉ FOGAÇA - Eú sei, mas como é marcar o início de uma nova era nesre t'a1s: a era 

só um por Pªrtido, para encaminhar, regimentalrnen- que vai colocar no passado, RO lixo da história deste 
te, se assim for feito, pelo Líder, eu ficarei excluído. País, o mesmismo, o imobilismo, a paralisia politica 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -A matéria e a falta de iniciativa 
não está em regime de urgência, de maneira que não O Governo resolve assumir uma dívida, mas o 
se restringe- a um Senador para discutir a matéria Por faz numa situação que me parece clara, inequívoca 
isso, eu apenas anunciaria porque vou submeter à vo- de que com isso ganhará mu~o mais do que ganha-
tação e, em seguida, darei a palavra a V. Exª. ria se deixasse essa dívida morrer nas calendas gre-

0 SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado, Presi- gas. 
dente. Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que isso 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra- é bom para o Rio Grande do Sul, mas S<lbretudo é 
da a discussão. bom para o Brasil. E o Governo Federal está aliado 

Tendo em vista que o Senador Eduardo Supli- ao meu Estado, neste momento, por uma razão que 
cy já recebeu as informações soliroadas através do é basicamente de interesse nacional: o Governo 
Requerimento n2 1.493, a matéria está em condiçõ- está empenhado em retomar financiamentos oriun-
es de ser votada. dos da França, que estão interrompidos há mu~s 

Em votação a matéria anos, como recursos, créd~s. fontes de financia-
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a mentos que sempre foram extremamente bem utili-

palavra para encaminhar a votação. zados na nossa politica de atração de investimentos 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Concedo externos. No entanto, o episódio de Candiota III vem 

a palavra ao nobre Senador José Fogaça para enca- criando um atrito permanente nessas relações Bra-
minhar a votação. - siVFrança. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para enca- Não se trata só dessa reabertura de espaços, 
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- de irrvestimentos, de possibilidades, de oportunida-
sidente, Sr% e Srs. Senadores, eu apenas quero su- des, mas, sobretudo, é a certeza de que passamos 
blinhar, enfaticamente, esse depoimento, que é lapi- por um gargalo que existe há mu~s anos. Destrava-
dar e !'lXemplar, de dois Parlamentares desta Casa, mos uma obra que afinal nada custará ao Estado, 
tanto çlo Senador Casildo Maldaner quanto da Sena- porque haverá uma lic~ção, uma concorrência pú-
dora Júnia Marise, que tiveram uma verdadeira aula blica e uma empresa privada irá assumir os custos e 
experimental de civismo quando integraram a cha- a operação desse projeto. 
mada Comissão das Obras Inacabadas. O Governo, ao assumir Candiota III, retoma o 

O depoimento que esses Parlamentares inte- seu papel de poder concedente .. É: o próprio Gover-
grantes dessa Comissão deixam para o País é o de- no Federal quem vai fazer a lic~ção, quem vai co- _ 
poimento da coragem, da ousadia, mas, sobretudo, mandar a concorrência, quem vai tomar as decisões 
do otimismo, ou seja, de que o mal que está feito políticas fundamentais. 
não vai nos empurrar para baixo; o mal que está fei- De modo que, ao viabilizar essa obra, estamos 
to tem que ser saneado; os erros que foram cometi- permitindo que o Governo Federal seja ressarcido 
dos precisam ser corrigidos; não podemos, ensimes- com os impostos que serão gerados no futuro e que 
mados, cabisbaixos, derrotados, dormir em cima das uma empresa privada traga irrvestimentos para o se-
derrotas perrnanentes, Sr. Presidente. E parece-me tor de energia, para que possamos aumentar a alar-
que este é um caso típico. ta de energia neste País. 

Na linha de raciocínio aqui apresentada pela É: a derrota da politica das obras inacabadas, é 
Senadora Júnia Marise e pelo Senador Casildo Mal- a derrota da mesmice, da paralisia, do imobilismo. 
daner, também reconheço validade. E respeito as Agradeço à Senadora Júnia Marise e aos Se-
objeções levantadas por senadores, como o Sena- nadares que aqui se manifestaram favoravelmente, 
dor Vilson Kleinübing, que pela sua seriedade preo- Sr. Presidente. 
cupa-se profundamente com os recursos públicos, O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
com o património público, numa visão de interesse peço a palavra para encaminhar. 
público. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

Quero dizer a V. Exª e aos demais Senadores a palavra a V. Exª. 
e Senadoras que para nôs essa é uma questão ab- O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en-

. solutemente fundamental para simbolizar e para de- caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
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Presidente, Sr% e Srs. Senadores, fomos relalor des- Neste caso, trate-se de decisão extremamente 
se projeto na Comissao de Assuntos EconõmicOs. difícil. Foi-nos exposto como as obras dessa usina 

Na ocasião, inclusive, apresentamos uma emen- foram iniciadas. Tipicamente ela é um dos exemplos 
da no sentido de que se procedesse à internação ime- de obras inacabadas. Se deveria continuar, se aqui-
diata no País dos equipamentos já adquiridos. lo que irá ser gas1o, se o fato de a União vir a assu-

No entanlo, depois de ouvir a Senadora Emília mi r tal volume de recursos será mais favorável ou 
Fernandes, o Senador Pedro Simon e o Senador não, é algo que demandaria um estudo técnico de 
José Fogaça, que nos trouxeram informações trans- vulto. 
parentes e corretas, e também o Secretário de Mi- Solicitamos as informações e concluímos que 
nas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul, que as conseqüências para a Eletrobrás e sua subsidiá-
a pedido do Governador Antônio Brilo colocou-se à ria Eletrosul com assunção de tal dívida, em função 
disposição da nossa Comissão e da relaloria, fiquei das incertezas quanto a sua conclusão e ao re1omo 
convencido e, atendendo à solicitação principalmen- dos investimentos, em processo de parceria com a 
te da Senadora Emflia Fernandes e dos demais Se- iniciativa privada, é de difícil conclusão. 
nadares do Rio Grande do Sul, retiramos a nossa Todos os estudos até agora desenvolvidos não 
emenda levaram em consideração as recentes alterações da 

Hoje o projeto está em condições de ser vota- legislação sobre as concessões de serviços públi-
do no plenãrio do Senado Federal, razão por que, cos, conforme estipulado nas Leis nQs 8.987195, 
como líder do PTB, encaminhamos favoravelmente 9.074/95 e no Decrelo Lei nQ 1.716, de 24 de nevem-
a votação da matéria bro de 1995. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. Ao hipotélico investidor privado, que poderá vir 
peço a palavra para encaminhar. a ser sócio da Eletrosul e da CEEE no empreendi-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo menlo, vai caber um aporte de recursos da ordem 
a palavra a V. Ex~ · · de US$305,4 milhões. Prevê-se, desde já, que o 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -8P: Para en- BNDES deverá financiar, no mínimo, metade de tal 
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. valor. Aqui convém registrar, mais uma vez, que o 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, hã ocasiões na BNDES, com taxas de juros subsidiados, com recur-
história daS pessoas na vida pública, em que as de- sos do FAT financia privatização. 
cisões são muito difíceis. Cito· um exemplo: quando A União au1orizará o parceiro privado a utilizar 
a Prefeita Luiza Erundina assumiu em São Paulo, os· equipamentos de sua propriedade como garantia 
ela fez uma avaliação sobre algumas obras iniciadas para a realização da operação. Como um simples 
pelo ex-Prefeito Jãnio Quadros, tais como· a obra do estudo pode apontar para a conclusão de um em-
túnel sobre a marginal do Rio Tietê e a obra de túnel préendimento que só se viabilizaria com o aporte de . 
sobre o Parque lbirapuera. substanciais recursos pelo BNDES? 

Ela as examinou, observou que o custO · para 
terminá-las seria extraordinãrio e avaliou qiJe seria 
mais adequado investir os recursos escassos na 
melhoria dos postos de saúde, das creches e das 
escolas; enfim, aplicar nessas áreas: · · · · · · · · 

A Prefeita Luiza Erundina cumpriu o seu· rnan
dato e tenho a convicção de que na área social, 
como as mencionadas, ela conseguiu uma melhora 
muito significativa Houve quem considerasse tiom e 
quem não considerasse. . 

O prefeito que a sucedeu resolveu retomar 
aquelas obras, gastou extraordinariamente, e está 
completando os túneis mencionados. 

Por outro lado, na aluai gestão, quem visita 
hospitais, postos de saúde e escolas observa que 
nestas áreas houve uma deterioração grande. En
tão, trata-se de uma escolha que a alguns pode 
agradar e a outros não. 

As simulações apresentadas sobre os fluxos 
de ingressos e desembolsos da União apontam para 
resultados questionáveis em função das tarifas utili
zadas nos estudos. Na melhor das hipóteses, ao fim 
de 20 anos, ocorrerá um fluxo positivo para a União 
de apenas US$44 milhões, montante incapaz de jus
tificar o interesse econõmico da União no projeto. E 
isto considerando uma tarifa de suprimento da or
dem de US$45/Mwh, bem acima do da vigente. An
tes do último reajuste tarifário, ocorrido na se
mana passada, a tarifa média de suprimento da 
Eletrosul era de R$22,66/Mwh, sendo que o equi
librio tarifário situa-se em R$32,70/Mwh. Logo a 
tarifa de US$45,00/Mwh é inapropriada ou foge 
da realidade para um estudo conseqüente. 

Finalmente, Sr. Presidente, a alteração do pro
jeto original, com a transferência da Unidade I de 
Candiota III para o complexo UTE Presidente Médi- _ 
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ci, exigirá uma série de atterações em equipamentos mente serão integralmente assumidos pela União -
já fabricados, bem como em todos os sistemas exis- veja V. Ex•, Sr. Presidente, - no momento em que a 
tentes no sítio onde se prevê a realocação da unida- CEEE assinar a seu favor o termo de renúncia de 
de. É fundamentei ressaltar que inúmeros pontos autorização para a construção da UTE da Candiota 
não foram considerados na avaliação económica III Unidade I, condicionada à transferência definitiva 
dos estudos de custos estimados para o empreendi- da responsabilidade pela execução e operação da 
men!Õ, destacando-se: interface entre a construção Usina para a iniciativa privada 
da unidade e a operação da ÚTE Presidente Médici; Não hã como recusar aprovação a ess"a maté-
interfarência na execução de estruturas novas em ria 
áreas onde já existem éstruturas construídas; obras 
para execução de interligação dos diversos sistemas 
entre a nova unidade e as unidades existentes. Tais 
aspeclos, sem estudos apropriados, poderão reves
tir-se de caráter antieconómico, ao contrário das pre
missas originais de otimização e redução de custos, 
alterando, portanto, o montante necessário para a 
conclusão da obra 

Oxalá, Sr. Presidente, aquilo que especialmen-
te os representantes do Rio Grande do Sul, no Se
nado, Senadores José Fogaça, Emilia Fernandes e 
Pedro Simon consideram tão importante, oxalá to
das as suas previsões sejam efetivadas, mas temos 
a responsabilidade de aqui alertar para o que apon-
tamos. 

Par esta razão, sem qualquer intuito de obstru
ção; ou· de sermos contrários a qualquer coisa, so
mos favoráveis ao desenvolvimento do Rio Grande 
do Sul, como ao de todas os demais Estadas, mas 
encaminhamos contrariamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Bernardo Cabral para encami
nhar a votação. 

O SR. BERNARDO CABRAL (Sem partido-
AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
arador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é 
claro que a posição do eminente Senador Eduardo 
Suplicy deve ser respeitada, mas, por igual, também 
a daquele que, como eu, na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania foi favorável ao projeto. Ora, 
do que se trata? Trál&se de uma aulorizaçãa legislati
va para a realização de uma operação de crédito pela 
União sob a forma de assunção de dívida. 

Pergunta-se: qu:;il é o abjetivo? O que se visa 
aqui, está claro Sr. Presidente, é tão-somente o sa
neamento financeiro de um projeto de construção da 
Usina Termelétrica de Candiota III. 

O eminente Senador José Fogaça, na sua in
terferência, na qualidade de relator na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, proferiu um voto, 
a meu juízo, irretocável. Mas, na Comissão de As
suntos Econõmicos, o Senador Valmir Campelo dei
xou claro que os referidos direilos e obrigações so-

Defino minha posição pessoal na seqüência do 
que fiz na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção o projeto, em turno único. 

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

Aprovado. 
A matéria vài à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 98, DE 1995 

(N"- 39/95, na Casa de origem} 
De iniciativa do Presidente da República· 

Dispõe sobre a assunção, pela 
União, de operações de crédito contrata
das pela Companhia Estadual de Energia 
Elétrica (CEEE) junto a bancos franceses, 

-bem como de obrigaÇõeS previstas nos 
respectiVos contratos comerciais, firma
dos para o financiamento da construção 
da Usina Termoelétrica de Candiota III -
Unidade 1. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ Fica a União autorizada a assumir as 

obrigações decorrentes dos contratos firmados pela 
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) 
com o "Banque de Paris et des Pays Bas" e· o "Ban
que Française du Commerce Exterieur", registrados 
no Banco Central do Brasil sob os # 111/01134 e 
111/01135, bem como ali, obrigações estipuladas 
nos respectivos contratos comerciais limados com a 
Gec Alsthom, cujos recursos, bens e serviços, desti
nam-se ao Projeto de Construção da Usina T errno
elétrica de Candiota III- Unidade 1. · 

-Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fa
zenda Nacional e a Secretaria do Tesouro Nacional 
negociarão os ajustes e as condições da assunçãa, de 
forma a adequar as Obrigações contratuais às modifi
cações que serão introduzidas no projeto original. 

Art 2º- Fica a União autorizada a receber em 
pagamento do crédito decorrente da assunção das 
obrigações da CEEE os equipamentos já adquiridos 
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para a Usin.a Termoelétrica de Candiota III, bem Concedo a palavra à Senadora Manuce Pinto, 
como outros bens e direitos de propriedade da rele- para proferir parecer. 
rida empresa em valor suficiente para a liquidação A SRA. MARLUCE PINTO - (PTB-RR. Para pro-
do montante das obrigações que serão objeto de as- ferir parecer.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores: 
sunção, inclusive juros e demais encargos, que se- 1. Relatório 
rão precedidos de avaliação na forma que dispuser 
o regulamento. 

Art. 3"- Os bens e direitos recebidos pela União 
na forma prevista no artigo anterior poderão ser utili
zados em futuro aumento do capital social da Cen
trais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS. 

Art. 4"- Os direitos e obrigações referidos no art. 
12 serão integralmente assumidos pela União na 
data da assinatura do termo de renúncia pela CEEE, 
a seu favor, da autorização para a construção da 
UTE de Candiota III- Unidade 1, condicionada reso
lutivamente à transferência definitiva da responsabi
lidade pela execução e operação da usina para a ini
ciativa privada, inclusive a formalização do respecti
vo contrato de concessão. 

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Comuni
co aos Srs. Senadores que haverá doze votações 
nominais. Peço, pois, que compareçam ao plenãrio 
os Srs. Senadores que se encontram nas diversas 
dependências da Casa. Peço aos presentes que 
ocupem os seus lugares, para procedermos à vota
ção das matérias que têm quorum constitucional 
previsto. 

Peço aos Srs. Senadores que não registraram 
o seu comparecimento que o façam. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 66, DE 1993 . 

(lnclu[do em Ordem do Dia, nos tennos do 
art 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com o <H"!- 375, VIl, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo r1' 66, de 1993 (n2 
287/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o alo que renova a concessão outor
gada à RÁDIO TV DO AMAZONAS S/ A para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na Cidade de Boa Vista, 
Estado de Roraima 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educaçao) 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decrelo Legislativo r1' 66, de 1993 (n" 287, de 
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o alo 
que renova concessão à entidade Rádio TV do 
Amazonas SIA, para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão) na cidade de Boa 
Vista, Estado de Roraima · 

Por meio da Mensagem Presidencial n2 416, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o alo constante do Decrelo 
de 30 de julho de 1992, que renova concessão para 
exploração de canal de radiodifusão de sons e ima
gens, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com o § 12 do art. 223 da Constituição Federal. 

É. a segointe a composição acionãria do em
preendimenlo Rádio TV do Amazonas SI A: 
Nome do Sócio Cotista Cotas de participaçao 

Phelippe Daou 60.379.680 
Jorge Lima Daou 9.500.932 
Joaquim Margarida · 2.520.429' 
Milton de M. Cordeiro · 1.978.839 
À Nivelle Daou Jr. 321.627 

. À Aluisio José Daou 50.316 
À Magdalena Arce Daou 20.000 

. À Mª Edi S. Cordeiro 20.000 
À Dea R. Margarida 20.000 
Total De Cotas 74.811.823 

. O presente projelo foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor
máiica da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Luciano 
PÍZZalo, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o projeto foi considerado juridico, 
constitucional e vazado em boa técnica ·legislativa 

2. Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n2 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti-

. -·-·---··------·-------
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dada pretendente, bem como pelo Ministério das lar evitar a aprovação da concessão da TV Roraima, 
Comunicações, e que devem instruir o processo que, como bem disse o relatório, tem grandes servi-
submetido à análise desta Comissão de Educação. ços prestados_ ao Estado. . 

Tendo em vista que o exame da documentação Estarei vigilante contra qualquer ação de cen-
que acompanha o PDL n" 66, de 1993, evidencia o sura a quem quer que seja, explicitarei meu voto de 
cumprime~to das formal idades estabelecidas na R e- apoio e votarei favorável à renovação da concessão 
solução 39192, ficando caracterizado que a empresa da TV Roraima de Boa Vista, quer pelo que já fez 
Rádio TV do Amazonas S/A atendeu a todos os req- pelo Estado, quer pela correção de rumos que sem 
uisitos técnicos e legais para habilitar-se à renova- dúvida fará por conta deste ato isolado de seu repre-
ção da concessão, opinamos pela aprovação do ato, sentante em Boa Vista. 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo, originá- Vou votar favorável ao rela1ório, à renovação 
rio da Cãmara dos Deputados. de concessão da TV Roraima, apesar do fato lamen-

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero tável da censura à nota paga do Sindicato dos Trac 
ressaltar a importância da TV Roraima no nosso ES- balhadores em Educação. 
lado. É uma televisão séria, que não faz discrimina- o SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
ção com quem quer que seja e merece ter sua con- peço a palavra para discutir. 
eessão renovada, pela credibilidade e pela hombri- o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
dada dos seus dirigentes. a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare- O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para dis-
cer conclui pela aprovação da matéria cutir. Sem re\IÍsão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr% 

Em discussão o projeto, em turno único. e Srs. Senadores, o Partido dos Trabalhadores fir-
O SR. ROMERO JUCA - Sr. Presidente, peço mau posiçãó de abster-se nos processos de renova-

a palavra para discutir. - - ção de concessões-de exploração de serviços· de ra-
.. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pára dis- diodifusão, tendo em vista que, até o presente mo-

cutir, concedo a palavra ao nobre Senador Romero mente, o arl 224 da Constituição Federal não foi ob-
Jucá. jeto de regulamentação. Dialogamos hoje com o Se-

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para discu- nadar Roberto Requião sobre a importância e a ne-
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi cessidade de agflizarmos procedimentos para que o 
para discutir esta matéria porque, antes da Ordem arl 224 da Constituição venha a ser regulamentado, 
do Dia, fiz uma colocação que diz respeito à TV Ro- inclusive para que se crie o conselho previsto. Te-
raima, empresa da Rede Amazõnica de Televisão. nho convicção de que isso poderá ser objeto de agi-
Denunciei, aqui neste plenário, que o Sindicato dos ·lização por parte da Comissão presidida pelo Sena-
Trabalhadçres em Educação tinha sido impedido, dor Roberto Requião. 
num ato de censura da direção local da TV Roraima, O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA - Sr. Presi-
de publicar uma nota firmando a posição do Sindica- dente, peço a palavra para discutir. 
to dos Professores contra uma ação do governo do O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
Estado. a palavra ao Senador José lgnácio Ferreira 

Faço questão de faZer este encaminhamento O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
porque quero deixar bem destacada uma ação isola- Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
da de um dirigente local da Rede Amazõnica, no dente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de home-
caso o diretor da TV Roraima de Boa Vista, da alua- nagear a Mesa, V. Exª em particular, Sr. Presidente, 
ção do grupo da Rede Amazônica, e de seu dirigen- pelo fato de ter trazido estas matérias para o planá-
te maior., Sr. Phelippe Daou. rio e para a pauta de amanhã outras tantas. Ao mes-

Combati aqui e combaterei em qualquer local mo tempo, quero fazer um apelo para que se colo-
todo ato de censura à imprensa, Sr. Presidente. Não que em votação matérias como esta, em face do 
quero com isso, com esse ato isolado, culpar ou ata- que dispõe a Constituição Federal e o Regimento ln-
car a Rede Amazônica de Televisão. Ao contrário, temo, que tem um capítuio próprio para que se pos-
em meu pronunciamento anterior, fiz questão de di- sa até mesmo policiar o andamento das nesmas na 
zer que mandarei esta comunicação e esta denúncia Casa 
à direção geral da Rede Amazônica, ao Dr. Phelippe Esta matéria chegou ao Congresso i Jacional, à 
Daou, e também ao Ministério das Comunicações. Câmara dos Deputados no dia 30.07.92; saiu da Cã-

. Não vou fazer deste ato isolado uma ação para ten- mara e veio para o Senado no dia 08.12.93. Vai fa-
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zer dois anos que ela está aqui. Da pauta, constam Todas essas medidas tomadas pelo Presidente 
matérias da época do Presidente Itamar Franco e da República e pelo Ministro das Comunicações, 
também do Presidente Collor, e acho que a décima evidentemente, teriam de receber de nós uma outra 
primeira da pauta é também do Presidente· Itamar resposta que não a agilização dos processos que 
Franco, do dia04 de novembro de 1994. estão aqui. Talvez o mais apropriado fosse sobrestar 

Sr. Presidente, ao mesmo tempo que formulo todos esses processos. Esta seria a posição correta 
as minhas homenagens a V. Exª pelo lato de essas a ser adotada por esta Casa, para que todos eles ti-
matérias constarem da pauta, solicito as medidas vessem que se integrar à nova sistemática. 
necessárias no sentido de abreviar sua tramitação, Estamos cometendo um grave equívoco. Não 
em lace da disposição regimental que permite a V. tenho conhecimento desses processos, não sei qual 
Exª providências como essa deles pode estar, por exemplo, inserido naquilo que 

Muito obrigado, Sr. Presidente. é proibição da nova sistemática. Quais os políticos 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa que estão aqui? Quais as pessoas que, tendo servi-

esclarece a V. Exª que a demora em submeter à ços de concessão de radiodifusão de som e ima-
apreciação do Plenário essas matérias decorre do gem, aqui recebem na mesma área? Como podere-
fato de a Comissão de Educação, encarregada de mos votar algo que esta Casa, por ampla maioria de 
oferecer parecer, não ter tido condições de reunir, 3/5, achou por bem mudar, inclusive do ponto de vis-
por falta de número, os seus diversos membros, o ta constitucional? 
que impossibilitou que o parecer fosse proferido. Trata-se, evidentemente, de um atropelo a uma 

Mas o Senador Roberto Requião, com o eapíri- nova regra, de um atropelo àquilo que será o novo. 
to de agilizar os nossos trabalhos, comunicou que E, digo mais, átropelo à própria decisão desta Casa. 
enviará à Mesa todos os processos pendentes, e, a Estou solicitando o adiamento de dois - pelo 
partir desta seman.a, iremos colocá-los em pauta, de menos esses - que me parecem claramente se- en-
modo a terminarmos o ano com todas essas maté- quadrar dentro daquilo que estou aqui levantando. 
rias, que exigem quorum qualificado, votadas pelo Poderíamos até admitir que votássemos as renova-
Plenário. ções de concessões, mas outorga de concessão, 

Muito obrigado. .. algo novo, evidentemente deveria ser sobrestado. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra a V. Exª. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, pedi a palavra para me contrapor 
à idéia de agilizar a votação desse processo. 

Tenho apenas uma preocupação. Estamos no 
dia posterior ao lançamento, por parte do Governo 
Federal, de uma série de medidas visando adequar 
o sistema de telecomunicações e, portanto, de radio
difusão de sons e imagens, a todo um novo perfil 
institucional. 

Modificamos a Constituição e abrimos o setor. 
Em função dessas nossas decisões, o Governo bus
ca a regulamentação e, tomando medidas concre
tas, encaminhou um projeto de lei e baixou decretos 
que estão em vigor e que dão uma nova sistemática 
à outorga de concessões no campo da radiodifusão de 
sons e imagens. O Governo está fazendo aquilo que, 
lamentavelmente, governos anteriores não fizeram: 
está imprimindo um baráter mais técnico a esse setor, 
inviabilizando cartéis, impedindo o apadrinhamento e 
o alilhadismo, inclusive dos setores políticos. 

Por isso, estou dando entrada a dois requeri
mentos solicitando o adiadamento da discussão dos 
itens 3 e 1 o da Ordem do Dia, ambos referentes a 
outorga de concessão; portanto, um fato novo que 
gerará direito novo. Não se trata de renovação de 
concessões, que é a grande maioria dos projetas. 
Poderíamos até imaginar que essas deveriam ser 
renovadas, porém, o mais prudente, o que mais se 
adequaria ao que o Congresso já decidiu seria sobres
lar todos esses processos, até que tivéssemos clareza 
de que eles se aplicam àquilo que significa a nova sis
temática, o novo ordenamento jurídico, a nova regu
lamentação das telecomunicações no Brasil 

O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir a matéria 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Gerson Camata, para discutir. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para 
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, os jornais de hoje trazem, 
com muito destaque, uma declaração do Sr. Ministro 
das Comunicações que diz: "Deputado e Senador 
não podem ter mais estação de rádio no Brasil". Ele 
baixou uma portaria sobre a Constituição, porque 
essa habilitação foi imposta aos Deputados e Se-
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nadares pelos Constituintes. A Constituição estabt>- . Gomo não temos o processo em mãos, indago 
Ieee que Deputados e Senadores não podem, desde da nobre Relatara se, no exame dessas informaçõ-
a expedição do diploma, firmar ou manter contrato es, o quadro diretivo está atualizado ou é anterior ao 
com peisoajurídica de direito público, autarquia, so- encaminhamento desse processo para o Congresso 
ciedade de economia mista ou empresa concessio- Nacional. 
nátia de seiViÇO público, assim como ser proprietá- O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
rios, controladores ou diretores dessas empresas. peço a palavra pela ordem. 

Os Constituintes, ao elaborarem a Constitui- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
ção, se impuseram essa limitação. Depois, na legis- a palavra ao nobre Senador. 
iação atinente, os legisladores se impuseram essa ii- O SR. BERNARDO CABRAL ( AM- Pela or-
mitação. Hoje, o Brasil ficou sabendo que não foi dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% 
nem a Constituição nem a lei, mas a portaria do Mi- e Srs. Senadores, vou contribuir com a eminente Se-
nistro das Comunicações que fez essa imposição a nadora Mariuce Pinto, para asseverar à nobre Sena-
Deputados e Senadores. dora Júnia Matise que, tanto o Senador Jefferson 

Desse modo, acima da Constituição e da lei Péres quanto eu, conhecemos bem o quadro da di-
está a portaria do Sr. Ministro das Comunicações. É reção da Rádio TV do Amazonas. Tenho delega-
bom saber disso agora ção de S. Ex• para confirmar que, além da atualiza-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua ção da emissora, continua à sua frente um dos ho-
em discussão. mens mais sérios e mais respeitados deste País, o 

Peço a atenção dos Srs. Senadores. Dr. Feiipe Barros. . 
A Mesa esclarece ao Plenário que essas maté- C? SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra-

tias constam da Ordem do Dia porque têm preferên- da a discussão. Vamos proceder à votação. . 
cia constitucional. Infelizmente, estamos com problema no nosso 

Dispõem os§§ 1• e~ do art 64 da Constitui- computador, de maneira que teremos que aguardar 
ção que, uma vez enviadas ao Congresso Nacional, alguns instantes, até que os funcionários da parte 
elas têm um prazo de 45 dias, em cada Casa, para técnica possam solucioná-lo. 
serem examinadas e entram na pauta em regime de A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
urgência, tendo preferência em relação a todas as a palavra pela ordem, 
outras matérias. O SR .. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra a V. Ex~. pela ordem. 
É nesse sentido a ponderação da Mesa, uma A SRA. JÚNIA MARISE (PDT- MG. Pela ar-

vez que a Comissão de Educação mandou para 0 dem.) - Sr. Presidente, dadas as informações que já 
Plenário, em lace da não-existência de parecer e de nos foram prestadas, queremos registrar que enca-. 
a Comissão não se ter reunido. minhamos favoravelmente à aprovação. 

De maneira que apenas estamos cumprindo um O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -Sr. 
dispositivo constitucional, no caso, não examinando Presidente, peço a palavra pela ordem. 
nenhuma fase de outorga de renovação. No momento, . o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a 
o que o Senado Federai faz é apenas referendar o ato palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. 
já praticado pela Câmara dos Deputedos. O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. 
a palavra pela ordem. Presidente, Sr.<s e Srs. Senadores, enquanto não há 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo votação, quero dizer que os três convocados a pres-
a palavra à nobre Senadora lar depoimento hoje já se encontram na Casa 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela ordem Tão logo acabem essas votações, os campo-
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr% e nentes das Comissões que vão se reunir podem se 
Srs. Senadores, quero apenas lazer uma indagação dirigir à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
à Relatara, Senadora Marluce Pinto. Efetivarnente, nia, onde se realizará a reunião das Comissões con-
existem alguns requisitos que o Senado Federai tem juntas. 
procurado, no exame detalhado de processos como O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Eu pedi-
esse, de autorização, no que toca principalmente à tia, então, aos Srs. Senadores que não deixem seus 
atualização do quadro diretivo da emissora aqui em lugares, de modo a que tenhamos maior celeridade 
pauta, a Rádio TV do Amazonas. na votação das matérias. 
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Como tive oportunidade de dizer, constitucio
nalmente elas estão inseridas no § 2Q do art. 64 da 
Constituição, que diz: 

Se, no caso do parágrafo anterior, a 
Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
não se manifestarem, cada qual sucessiva
mente, em até quarenta e cinco dias, sobre 
a proposição, será esta incluída na ordem 
do dia, sobrestando-se a deliberação quanto 
aos demais assuntos, para que se ultime a 
votação. 

Assim, sem votarmos esses assuntos, não po
deremos votar os demais. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, acredito que V. Ex• responde 
a algumas considerações que fiz aqui. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Não, 
desculpe-me V. Ex•. No início do anúncio desta vo
tação, tive a oportunidade de ressaltar que o Presi
dente da Comissão de Educação, em virtude de não 
reuni-la, estava, disposto, em face de não relJlir a 
Comissão de Educação, a mandar para o Plenário e, 
por isso mesmo, a Mesa foi obrigada a sobrestar as 
outras votações para colocar em pauta Não há ne
nhuma alusão às considerações de V. Ex~. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
não tomei como qualquer afronta às minhas coloca
ções. Pedi a palavra apenas para maiores esclareci
mentos. 

Quero dizer que a solicitação, ou quase apelo, 
que estou fazendo tem não amparo regimental mas 
pelo costume, porque essas matérias estão aqui há 
muito mais de 45 dias, ou seja, elas superaram - e 
em muito - o prazo regimental. Se superaram, e se 
foi aceito, sem que houvesse qualquer preclusão 
nesse aspecto, faço UfTl apelo para adiarmos tam
bém, pois não haveria preclusão, uma vez que o 
prazo já não estava sendo respeitado anteriormente. 
Isso sem ter nenhuma responsabilidade de ninguém, 
mas apenas o fato normal de qualquer atividade le
gislativa. Esses prazos têm uma certa dilatação. Foi 
nesse sentido. Por isso mesmo, é que peço em rela
ção apenas às outorgas o que é novo, entendendo 
que aquela, de renovação, não podemos agora, nes
te momento, que é simples renovação, analisarmos 
em face de uma nova lei que trata fundamentalmen
te das concessões. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -·senador 
Roberto Freire, o que a Mesa esclareceu é que, uma 
vez chegando aqui, temos obrigação de colocá-la 
em pauta Antes de aqui chegar, não temos nenhu
ma obrigação quanto ao excesso dos prazos dentro 
do Congresso. Agora, chegando à Mesa, com a 
orientação seguida pela Mesa, colocaremos em pau
ta qualquer que seja a matéria, de modo a que não 
tenhamos mais aquele problema de matérias retar
dadas a entrar em pauta, ou matérias privilegiadas 
para entrar em pauta. 

· Gostaria de fazer uma consulta aos Srs. Sena
dores. Sou informado pela Secretaria da Mesa de 
que o problema que estamos tendo no nosso com
putador não tem solução imediata. Assim, eles estão 
trabalhando, mas não têm previsão alguma quanto 
à possibilidade de votação. Para votarmos isso, 
nominalmente, demandaria muito tempo. Com a 
observação do Senador Antonio Garlos Magalhães 
de que entre,as 3 comissões trabalhando há as
SlJltos importantes, perguntaria se poderíamos 
adiar essas matérias que são de votação nominal. 
Aí, sim, por um motivo de força maior, adiaríamos 
a votação para amanhã, inclusive a do item 1, en
quanto o computador está sendo consertado. Vo
taríamos, agora, as outras matérias de ordem sim
bólica na Casa, liberando os Srs. Senadores para 
trabalharem nas suas comissões. Se o Plenário 
não tiver qualquer objeção, procederemos dessa 
forma. (Pausa.) 

Assim, vamos proceder às votações de nature
za simbólica. 

São .os seguintes os itens que ficam com sua 
apreciação adiada: 

PROJETO DE DECRETO LEGISI.A iWO 
~27,DE1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 64, § 2Q, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo ~ 27, de 1994 (~ 348/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que reno
va a permissão outorgada à RÁDIO SOCIEDADE 
CATARINENSE LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº- 28, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 64, § ~. da Constituição Federal, 

combinado com o art. 375, VIII, do 
• Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 28, de 1994 (n" 286/93, na Câ
mara dos Deputados). que aprova o ato que outorga 
permissão à RÁDIO MORRO VERDE L IDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média de âmbito local na Cidade de Mairi, Estado da 
Bahia 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 46, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 64, § 22, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 45, de 1994 (n" 352/93, na Câ
mara dos Deputados). que aprova o ato que renova 
a outorga deferida à RÁDIO PRINCESINHA DO 
NORTE L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Miracema, Es
tado do Rio de Janeiro. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

~,.. ·-· -;. ~· 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA llVO 1\1250, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 64, § 2!>, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento lnteno) · 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 50, de 1994 (n" 363/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão da FUNDAÇÃO CULTURAL PLANAL
TO DE PASSO FUNDO para explorar serviço dera
diodifusão sonora em freqOência modulada na Cida
de de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº-15, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 64, § 22, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 15, de 1995 (n" 414194, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à RÁDIO EMISSORA DA 
BARRA L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
de sonora em freqOência modulada na Cidade de 
Barra Bonita, Estado de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 57, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2- 57, de 1995 (n" 380/93, na Câ
mara dos Deputados). que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à RÁDIO E TELEVISÃO GA-

-ZETA DE CMAZINHO LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N, 76, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
· arl 64, § ~. da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 76, de 1995 (n" 359193, na Câ
mara aos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à RÁDIO TV DO AMAZO
NAS S. A. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Macapã, 
EStado do Amapá 

(Dependendo de parecer da Comissão rJe Edu-
cação) - - --

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO 
Nº-91, DE 1995 

. (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
-- -art. 64, § 2o:.aa Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 91, de 1995 (n" 25/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à RÁDIO E TELEVISÃO TA
ROBÁ L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão) na Cidade de Casca
vel, Estado do Paraná 
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(Dependendo de parecer da Comissão de Edu- a responder, a não ser mencionar que existiam cré-
cação) ditos prestados a taxas como TR, mais 10%, que se

ria o custo. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Quando o Senador Esperidião Amin mencio-

N> 99, DE 1995 nou, distinguiu corretamente, que uma coisa era o 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do valor injetado numa instituição financeira e outra se-

art. 64, § 2Q, da Constituição Federal, combinado ria o cus10 para o Tesouro, a ressalva foi de que ha-
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) via essa diferença, mas não quis dizer qual o valor 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nQ 99, de 1995 -(nQ 46/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à FUNDAÇÃO PIONEIRA DE RADIODI
FUSÃO EDUCATIVA DO PARANÁ para executar 
serviço de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Guarapuava, Estado do Paraná 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NQ 128, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 64, § 2Q, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nQ 128, de 1995 (nQ 85/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à RÁDIO CULTURA DE MA
RI NGÁ L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Maringá, Esta
dado Paraná 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável, 
como Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem V. 
Exª a palavra 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 
registrar a estranheza diante daquilo que se observa 
hoje na imprensa A Gazeta Mercantil, a Folha de 
S. Paulo, entre outros, revelam fatos importantes, 
objeto de perguntas, ontem, por parte de diversos 
Senadores. 

Os Senadores Esperidião Amin, Roberto Re
quião, Vilson Kleinübing, Pedro Simon e eu formula
mos perguntas ao Ministro Pedro Malan e ao Presi
dente do Banco Central, Gustavo Loyola, sobre os 
custos, seja por ter colocado sob intervenção o Ban
co Económico, seja por ter colocado sob regime de 
administração especial temporária o Banco Nacional 
"!diversos outros bancos. E os Ministros se negaram 

injetado em qualquer das instituições financeiras 
que, porventura, estivessem. em dificuldade. 

Pois bem, para o Senado Federal, para a Co
missão Mista do Congresso Nacional, a informação 
foi negada. Ambos disseram que só mais tarde po
deriam fornecê-las; entretanto, para a imprensa foi 
possíveL Não será isso um desrespeito ao Congres
so Nacional? Qual é a dificuldade de o Ministro Pe:-
dro Malan dizer os fatos tais como são? . 

Aqui está explicitado que houve um rombo su
.. perior no Banco Nacional de R$2 bilhões; a estimati
·va ainda preliminar do Banco Central é de que o de
sequilíbrio paliimonial do referido banco deve supe
rar R$2 bilhões daquilo que foi colocado no Banco 
Económico, ou seja, R$1 ,8 bilhão. O mais grave, 
pelo que-apurou esse jornal, é que "há algumas indi
cações ainda não confirmadas de que entre os ati
vos do Nacional podem existir alguns fictícios". 

Sr. Presidente, voltarei amanhã à análise do 
conteúdo da exposição do Ministro PEidro Malan e 
do Presidente do Banco Central, que, inclusive, 
anunciaram, no domingo, no jornal Estado de S. 
Paulo, nas palavras de Gustavo Loyola, que iriam 
dar aqui a informação completa sobre os custos e o 
valor das ações do Banco Central e do T escuro, 
para proteção das instituições financeiras e - mi 
acepção dos Ministros - para que haja estabilidade 
das instituições no interesse dos correntistas, dos in
vestidores. 

Sr. Presidente, é preciso que o Ministro Pedro 
Malam seja mais claro, especialmente porque afir
mou, ontem, que jamais estaria agindo em defesa 
de qualquer banqueiro, mas em defesa·da socieda
de brasileira É preciso que, ao agir dessa forma, 
faça-o com mais transparência do que ontem, peran
te as comissões que se reuniram para ouvi-lo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 12: 

Votação, em tUrno único, do Requeri
mento nQ 1.417, de 1995, da Senadora Be
nedita da Silva, solicitando, nos termos regi
mentais, seja incluído em Ordem do Dia, o 
Projeto de Lei do Senado nQ 234, de 1995, 
de sua autoria, que autoriza o Poder Execu- . 



744 ANAIS 00 SENADO FEDERAL Novembro de 1995 

tivo a criar selo comemorativo ao Tricente- prolbe sua cobrança para candidatos po-
nãrio de Zumbi dos Palmares. bres e dá outras providências. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretãrio em exercício, Senador Levy Dias. 

· É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N21.530, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada 

do Requerimento n" 1.417, de 1995, de minha auto
ria; constante do item 12 da pauta 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
Senadora Benedita da Silva, Vice-Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Sr" Se
nadora Benedita da Silva pede a retirada do seu re
querimento em face de o governo jã ter cumprido o 
objetlllo com o Selo Comemorativo do Tricentenário 
deZumbi. · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n<> 28, de 1993 (n" 
3.072/89, na Casa de origem), que proíbe a 
cobrança de taxas de inscrição de candida
tos em concursos públicos e dã outras provi
dências, tendo 

Parecer sob n<> 696, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favo-

rável, nos termos de substitutivo que oferece. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão.(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavara, encerro a 

discussão. -- -
Em votação o substitutivo, que tem preferência 

regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro

jeto. 
A màtéria vai à Comissão Diretora, a fim de re

digiro vencido para o turno suplementar. 
É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N~ 1-CCJ 

Projeto de Lei da Câmara n<> 28 
(Substitutivo), de 1993 

Estabelece teto para o valor das ta
xas de inscriçao em concursos públicos, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 A cobránÇa. de taxas ou de outras impor

tâncias, a qualquer titulo, para inscrição em concur
so público, na Administração Federal Direta ou lndi
reta, não poderá exceder valor correspondente a 
dois por cento da remuneração fixada para a refe
rência inicial do cargo ou emprego, objeto da sele
ção. 

Art 29- Das pessoas reconhecidamente pobres 
não serão cobradas taxas ou importâncias de qual
quer espécie, a titulo de inscrição, sem prejuízo das 
demais exigências para o provimento do cargo. 

Art 3º- O estado de pobreza serã comprovado 
por deciaração do próprio interessado ou de seu 
procurador, presumindo-se verdadeira, sob as penas 
dalei. · 

§ 12 A declaração mencionará expressamente 
a responsabilipade do declarante. 

§ 29- A falsidade da declaração ensejará a res
ponsabilidade ciyil, administrativa e penal do decla
rante, na forma da legislação aplicável. 

Art 42 O descumprimento do previsto nesta lei 
implicará a anulação do concurso público, sem pre
juízo das penalidades administrativas cabíveis. 

Art ~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
pl.blicação. 

rio. 
Art 6" RevogarTHle as disposições em contrã-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 14: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n<> 46, de 1994 (nº-
1.002191, na Casa de origem), que altera a 
Lei n<> 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que "dispõe sobre Registros Públicos, com 
as modificações posteriores", tendo 

Parecer sob n<> 703, de 1995, tla Co
missão 

- De Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável ao Projeto, com emendas n"s 
1 e 2-CCJ, que apresenta 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
- Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emen
das. 

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

Aprovado. 
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Passa-se à votação em globo das emendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. • 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 46, DE 1994 

(N~ 1.002/91, na Casa de origem) 

Altera a Lei n~ 6.015, de 31 de de
zembro de 1973, que dispõe sobre Regis
tras Públicos, com as modificações pos
teriores. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art 1 Q O art. 293 da Lei nº 6.941 • de 14 de se

tembro de 1981, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 293. Se a escritura deixa de ser 
lavrada no prazo de sessenta dias a contar 
da comunicação do alienante, esta perderá 
validade. · 

Parágrafo Íínico. A ciência da comuni
cação não importará direito impeditivo da re
ferida escritura por parte do credor hipotecá
rio. n 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos em todas as hi
potecas das escrituras. de que cuidam os arts. 292 e 
293 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
com a redação da Lei nº 6.94,1 , c;je 14 de setembro 
de 1981, com exceção daquelas que foram objeto 
de procedimento judicial. com decisão transitada em 
julgado. 

Art 32 Revogam-se as disposições em contrã-
rio. 

São as seguintes as emerldas aprovadas: 

EMENDA NQ 1-CCJ 

Dê-se ao art 12.do PLC nº 46/94 a seguinte re
dação: 

"Art. 1~ O art. 293 da Lei nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, passa a vigorar 
com a seguinte r!?dação:" 

EMENDA Nº 2-CCJ 

Dê-se ao texto proposto ao caput do art 293 
da Lei nº 6.015/73, mantendo-se a redação do pará

. grafo, a seguinte redação: 

"Art. 293. Se a escritura deixar de ser 
lavrada no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da comunicação do alienan
te·; esta perderá a validade." 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 15: 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 103, de 1994 (nº 
2.499/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza a 
reversão, ao Município de Além Paraíba, Es
tado de Minas Gerais, do imóvel que men
ciona, tendo 

Parecer sob nº 704, de 1995, da Co
missão 

· - De Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável ao Projeto, com emenda nº 1-
CCJ, que apresenta. 

Em discussão o projeto e a emenda (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão. • 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emen-

da 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Passa-se à votação da emenda de parecer fa

vorável. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 

- - -A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

É ô séiúlnte o projeto aprovado: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 103, DE 1994 

(n2 2.499192, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Autoriza a reversao, ao Municfpio de 
Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, 
do imóvel que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Fica a Fundação Legião Brasileira de 

- Assistência (LBA) autorizada a reverter ao Município 
de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, o imóvel 
situado na Ilha do Lazareto, Bairro Porto Novo, no 
citado Município, com área de 600rrf (seiscentos 
metros quadrados), com as ediftcações nele cons
truídas, doado mediante Lei Municipal nº 268, de 21 
de novembro de 1957, e Escritura Pública de Doa
ção lavrada em 20 de janeiro de 1958, e transcrita 
no Cartório de Registres de Imóveis da Comarca de . 
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Além Par,~íba, Estado de Minas Gerais, sob o ri" 
8.948, na fl. 109 do livro 3 "R", em 23 de janeiro de 
1958. 

Art 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N" 1-CCJ 

Dê-se ao art 1" do Projeto de Lei n" 103, de 
1994, a seguinte redação: 

"Art. 1Q Rca a União autorizada a re
verter ao Município de Além Paraíba, Estado 
de Minas Gerais, o imóvel situado na Ilha de 
Lazareto, Bairro Porto Novo, no citado Muni
cípio, com ãrea de 600m2 (seiscentos me
tros quadrados), com as edificações nele 
construídas, doado mediante Lei Municipal 
n" 268, de 21 de novembro de 1957, e Escri
tura Pública de Doação lavrada em 20 de ja
neiro de 1958, e transcrita no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Além 
Paraíba, Estado de Minas Gerais, sob o n" 
8.948, na fl. 1 09 do livro 3 "R", em 23 de ja
neiro de 1958." 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 16: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 23, de 1995 (n" 
4.217193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federai e 
dos Territórios, que extingue dois cargos de 
Avaliador Judicial da Justiça do Distrito Fe
deral e dos Ter'ritórios, tendo 

Parecer favorável, sob n" 705, de 1995, da Co-
missão 

-de Constituiçao, Justiça e Cidadania. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

perrnenecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"- 23, DE 1995 

{N" 4.217/93, na casa de origem) 
De iniciativa do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios. 

Extingue dois cargos de Avaliador 
Judicial da Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" Ficam extintos, na Justiça do Distrito Fe

deral e dos Territórios, 2 (dois) cargos de Avaliador 
Judicial, criados pela Lei n" 3.754, de 14 de abril de 
1960 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Fe
deral). 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 3Q Revogam~e as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 18: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"- 52, DE 1994 

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

Projeto de Lei da Câmara n" 52, de 
1994 (n" 2.161/91, na Casa de origem),'que 
dispõe sobre o arquivamento e a eliminação 
de processos judiciais. 

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

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
ordinária de ontem, quando teve a apreciação adia
da para hoje. 

A Presidência esciarece ao Plenário que a ma
téria consta da Ordem do Dia, em virtude de aprova- . 
ção do Requerimento 1.208, de 1995. 

Nos termos do art 140, do Regimento Interno, 
designo o Senador Ronaldo Cunha Lima para profe
rir parecer sobre a matéria, em substituição à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a Lei n" 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, que instituiu o Código de Processo 
Civil, estabelecia no seu artigo 1215 a possibilidade 

· da eliminação de autos judiciais findos, da seguinte 
forma: · 

"Art. 1.215. Os aulos poderão ser eli
minados por incineração, destruição mecâni
ca ou por outro meio adequado, findo o pra
zo de cinco (5) anos, contado da data do ar
quivamento, publicallG~X>e previamente no 
órgão oficial e seu jornal local, onde houver, 
aviso aos interessados, com o prazo de trin- . 
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ta (30) dias. 12 I: lícito, porém, às partes e haver autos, ou doCUmentos nos autos, em 
interessados requerer, às suas expensas, o que haja a constituição, modificação ou re-
desentranhamento dos documentos que jun- conhecimento de direitos, cujo ex~•rcído se 
taram aos autos, ou a microfilrnagem total possa verificar em prazo maior, tal seja a 
ou parcial do feito.22 Se, a Juízo da autori- prescrição que deva regular tal exercício. 
dade competente, houver, nos autos, doeu- Também o procedimento previsto para 
mentos de valor histórico, serão eles recolhi- que se possa fazer a eliminação dos autos 
dos ao Arquivo Público". não terá sido o mais prudente, pois o aviso 

O renomado processualista e professor José 
Olympio de Castro Alho, de saudosa memória, nos 
seus comentãrios ao Código de Processo Civil, Vol. 
X, pãginas 341 e 342, Editora Forense, 1 ~ Edição -
1976, dissertou sobre a matéria, a ~r: 

• A matéria é de Organização Judiciãria 
e, por isso mesmo, constitui apenas suges
tão aos Estados. Atende, de um lado, à ne
cessidade de economia de espaço e de fun
cionãrios na conservação dos arquivos dos 
juízos e tribunais e, de outro lado, preserva, 
tanto quanto possível, o interesse privado 
quanto aos autos ou o interesse plillico, no 
que possa dizer respeito a documentos de 
valor histórico. 

Por prejudicial, que possa ser, como 
em mt.itos casos será, e por maior que seja 
o interesse geral na conservação de peças 
que representam, em muitas circunstâncias, 
elemento valioso para a reconstituição de 
atos jurfdicos ou mesmo a reconstituição de 
detenninados usos e costumes de certa 
época, a dura realidade também aqui impõe 
a morte ou o desaparecimento dos autos, 
como acontece inevitavelmente ao homem, 
às suas atividades ou às suas façanhas. 

Nesse particular da eliminação de do
cumentos, os bancos e as grandes. empre
sas, que em matéria de organização se 
acham via de regra, cerca de cem anos 
adiantados em relação ao serviço judiciãrio, 
hã muitõâél'ãm o. exerllplo: eliminam os do
cumentos, por economia e face à sua inutili

. dade, tendo em vista uma catalogação que 
considera os prazos de prescrição dos direi
tos, ou utilizam a microfilmagem, quando os 
não querem perder, ou enxerguem possibili
dade de utilização futura 

Deveria ser assim quanto à eliminação 
dos autos. Todavia o prazo de cinco anos, 
contados da data do arquivamento, como 
termo a considerar para a eliminação, nem 
sempre será o aconselhãvel, pois poderá 

aos interessados, através de edital, com o 
prazo de 30 dias, conesponderã, pratica
mente, a não dar aviso algum. Como sabido, 
quase ninguém lê editais. Nem mesmo os 
advogado, que são os que têm o hãbito de 
tal leitura, a perpetram sempre. E se no edi
tal não vier o seu nome, dificilmente poderão 
identifiicar neste ou naquele edital o interes- · 
se que acaso tenha o seu cliente, ou ex
cliente, na conservação deste ou daquele 
processo". 

Em 1975: por iniciativa do Poder Executivo, o 
Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei fl". 
666-A, de 1975, que propunha a suspensão da vi
gência do art 1.215 do Código de Processo Civil, o 
qual foi sancionado como lei, sob o fl". 6.246, de 7 de 
outubro de 1975, com a seguinte redação: 

"Art 12 Fica suspensa a vigência do 
art 1.215 do Código de Processo Civil, até 
que lei especial discipline a maléria nele 
contida. 

Art 22 Esta Lei entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposiçõ- . 
es em contrário. • 

Nesta Casa o Projeto de Lei em refe
rência foi relatado na Comissão de Consti
tuição e Justiça. pelo Senador Guatavo Ca
panema, de saudosa memória, que pontifi
cou naquela opartunidade: 

"Essa destruição haverá de ser feita, 
evidentemente, porque não hã .. espaço para 
guardar todo o conjunto dos autos judiciários 
findos, existentes no País, nem há nenhuma 
conveniência em conservar esses papéis. 
Mas seria gravemente lesivo à cultura nacio
nal que essa destruição se consumasse 
sem prévio exame, feito por pessoal idõneo, 
de todo o conteúdo desses autos, a fim de 
que os papéis de valor histórico, que neles 
se encontrassem, fossem preservados nos 
arquivos plblicos. 

Aliás é de ponderar que não devem ser 
considerados, para o efeito de destruir ou de . 
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conservar, apenas os autos judiciários, mas especialidade de cada matéria Seria inv~rossímel 
também todos os processos existentes nos admitir, para exemplificar, que processos oriundos 
arquivos da administração pública, federal, das varas de famnia, onde as sentenças produzidas 
estadual e municipal, assim como nas casas em autos daquela competência fazem, quase que 
legislativas de todo o País. Também, nessas exclusivamente, coisa julgada forma!, pudessem ser 
duàs ãreas, muito hã para destruir, mas nu- destruídos. Seria um absurdo! As modifiC?çõeS de 
merosos são os papéis que não podem dei- pensões são constantes. As conversões de separa-
xar de ser conservados. A destruição indis- ções em divórcios também são constantes. Na mato-
criminada tem sido feita, com a alegação de ria dos casos as modificações das sentenças - que 
que espaço não hã para a conservação de fazem coisa julgada formal - operam-se nos mesmos 
papéis concernentes a assuntos terminados. autos. Por essa razão acreditamos que o legislador 

Aconselhável não seria que a lei espe- acertou ao estabelecer no arl 9', da Lei nO- 8.159, de 
cial, de que cogita a proposição presiden- 1991, que as eliminações de documentos se farão 
cial, versasse sobre todos os documentos na sua esfera específica de competência Na Justiça 
públicos existentes no País;· judiciários ou do Trabalho, consoante jã afirmado, que é a mais 
não? adiantada no ll,roCedimento da eliminação de autos, 

Como quer que seja, o que é certo é constatamos que a destruição noticiada estã sendo 
que tão amplo e importante assunto não precedida de um profundo estudo. Não podia ser dite-
pode ser regulado por um simples artigo do rente. Nas suas esferas de corrpetência os Tribunais 
Código de Processo Civil. Esse artigo deve- devem e preci§am estudar, caso a caso, a eliminação 
rã ser, afinal, revogado. E, em lugar dele, de aulos. Pensar o contrãlio é admitir até a incineração 
que se elabore uma lei especial, que pode de processos que contenham deeisões sobre alimen-
passar a ser um dos diplomas básicos da tos. Dessarte, permitimo-nos entender que a legisiação 
nossa cultura histórica O projeto, proposto jã permite a eliminação de autos judiciais findos. 
pelo Poder Executivo, e ora objeto deste pa- A Lei nO- 8.159, de 1991, por conseguinte, con-
recer, se reveste, portanto, da maior impor- seguiu abrigar no seu texto tanto a preservação dos 
tãncia Merece ser aprovado". documentos públicos, quanto a sua eliminação. 

Passaram-se os anos e somente em 1991 a Nos termos da lei a memória dos documentos 
sugerida lei especial foi finalmente aprovada Trata- púbücos no caso específico _ autos judiciais findos _ 
se da Lei nO- 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que pode ser resguardada através de discos óticos ou de 
dispõe sobre a política nacional de arquivos plblicos outro sistema eletrônico similar, antes que se proceda 
e privados, devidamente regulamentada pelo Decre- a eliminação ou destruição desses documentos. Os 
to nO- 1.173, de 29 de junho de 1994. Tribunais do Pais, dentro da esfera especifica de com-· 

A lei citada contém os desígnios imaginados petência de cada um, podem e devem usar dos recur-
pelo Senador Gustavó Capanema no seu brilhante sos da cibernética, antes do procedimento da elimina-
parecer, uma vez que alcança todos os documentos ção dos seus autos findos, desde que tenham dotação 
públicos do País. A Lei nO- 8.159/91 prevê a elimina- orçamentãria para óobrir os custos decorrentes da irn-
ção de documentos com a seguinte redação: plantação de um sistema novo e não procedam fora 

"Art. 9" A eliminaçao de documentos dos parãmatros traçados pela lei n0- 8. 159, de 1991. 
produzidos por instituições públicas e de A inovação pretendida pelo PLC n0- 052/94 pa-
carãter público serã realizada mediante receu-nos pois, desnecessária Não é demais dizer 
autorização ·da instituição arquivfstica que artigo 1 e da proposição soo exame é apenas ta-
pública, na sua esfera especifica de com- cultativo _ podem ser copiados em discos óticos ou 
petência". 

Tomamos conhecimento que o Poder Judiciá
rio vem observando os ditames da Lei nO- 8.159/91 . A 
Justiça do Trabalho vem incinerando os seus pro
cessos. É certo que existe lei específica, autorizativa 
para as incinerações dos feitos trabalhistas (Lei n"-
7.627/87), que estã sendo aplicada em consonância 
com a Lei nO- 8.159/91. Dessarte, é de se observar 
ainda, que os Tnbunais estão divididos segundo a 

outro sistema eletrônico similar. No nosso entendi-
mento, observadas as disposições contidas na Lei n"-
8.159, de 1991 essa faculdade jã existe e depende 
apenas da deliberação administrativa dos Tribunais, 
dentro da esfera de competência de cada um. 

Face a todo exposto, manifestamo-nos pela 
prejudicialidade do PLC nO- 052194, nos termos do 
arl 334, "a", do Regimento Interno do Senado Fede
ral, em face da vigência da Lei nO- 8.159/91. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare- Discussão, em turno único, do Parecer n"- 779, 
cer conclui pela prejudicialidade da matéria de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-

O projeto ficará sobre a mesa durante cinco dadania. sobre a Mensagem n"- 373, de 1995 (n"-
dias úteis para receber emendas. 121 0195, na origem), de 22 de novembro do corren-

0 SR. PRESIDENTE {José Samey) -Item 19: te ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
• Projeto de Lei da Câmara n"- 215, de submete à deliberação do Senado o nome do Doutor 

1993 {n"- 2.901/93, na Casa de origem), que Rider Nogueira Brito, Juiz do Tribunal Regional do 
altera a Lei n"- 7.244, de 7 de novembro de Trabalho da 8ª Região, com sede em Belém- PA, 
1984, que "dispõe sobre a criação e o fun- para compor o Tribunal Superior do Trabalho no car-
cionamer:tto do Jlizado Especial de Peque- go de Ministro Togado, na vaga decorrente da ape-
nas Causas". tendo sentadoria do Ministro Hylo Bezerra Gurgel e rasar-

Parecer, sob n"- 708, de 1995, da Co- vada a juízes de carreira li e magistratura trabalhista 
missão -3-

- de Constituiçao, Justiça e Ciciada- MENSAGEM N2 374, DE 1995 
nia. 

O parecer da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania é pela prejudicial idade da matéria 

A Presidência, nos termos do referido parecer 
e do que dispõe o art 334 do Regimenlo II'Jiemo, de
clara prejudicado o Projeto de Lei da Câmara n"- 215 
e determina sua ida ao Arquivo. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - Se não 
houver objeção do Plenário, a Presidência convoca 
sessão extraordinária a realizar-se hoje, após a ses
são ordinária, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº128, DE 1995 

{Em regime de urgência nos termos do 
art 336, b, do Regimento Interno 

Discussão, em turno único, do Projelo de Re
solução n"- 128, de 1995 {apresen1ado como conclu
são do Parecer n"- 762, de 1995, da Comissão de 
Assuntos Econõmicos), que autoriza a República 
Federativa do Brasil a contra1ar operação de crédito 
externo junto ao Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de até 
noven1a e nove milhões de dólares norte-america
nos, para financiamento parcial do projelo de des
centralização do transporte ferroviário metropolitano 
de Belo Horizonte. 

-2-
MENSAGEM N2373, DE 1995 

Escolha de Autoridade 

{Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n"- 1.528, de 1995-

art 281 do Regimento Interno) 

Escolha de autoridade 

{Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n"- 1.526, de 1995 -

art 281 do Regimento Interno) 

DiscussãÕ, em turno único, do Parecer n"- 781, 
de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre a Mensagem n"- 37 4, de 1995 
{ri> 1211/95, na origem), de 1 O de novembro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado o nome do 
Doutor José Luciano de Castilho Pereira. Juz do Tri
bunal Regional do Trabalho da 1 Oª Região, com 
sede em Brasma - DF, para COr11JOr o Tribunal Su
perior do Trabalho no cargo de Ministro Togado, na 
vaga decorrente da aposen1adoria do Ministro Ney 
Proença Doyle e reservada a juízes de carreria de 
magistratura trabalhista 

-4-
MENSAGEM N2 382, DE 1995 

Escolha de autoridade 

{Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento ri> 1.527, de 1995-

art 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer nº- 780, 
de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre a Mensagem n"- 382, de 1995 {n"-
1.292195, na origem), de 22 de novembro do corren
te ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberaçao do Senado o nome do Doutor 
José Augusto Delgado, Juiz do Tribunal Regional 
Federal da 5" Região, com sede em Bras ma - DF, 
para compor o Superior Tribunal de Justiça, na vaga 
reservada a juízes dos Tribunais Regionais Fede
rais, decorrente da aposen1adoria do Ministro. Pedro 
da Rocha Acioli. 
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O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Esgota- · - 1994 (n" 2.499, de 1992, na Casa de ori-

da a matéria constante da Ordem do Dia. {Pausa) gem). 
Sobre a mesa, redações finais de proposiçõ- A Comissão..Diretora apresenta a ·redação final 

es aprovadas na Ordem do Dia, na presente ses- da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
são, e que, nos termos do parágrafo único do art. n" 103, de 1994 {n" 2.499, de 1992, na Casa de ori-
320 do Regimento Interno, se não houver objeção gem), que autoriza a reversão, ao Município de Além 
do Plenário, serão lidas pelo Sr. 12 Secretário em Paraíba, Estado de Minas Gerais, do imóvel que 
exercício, Senador Levy Dias. {Pausa.) menciona 

São lidas as seguintes Sala de Reuniões da Comissão, 29 de nevem-
PARECER W 782, DE 1995 bro de 1995.- levy Dias, Presidente- Ney Suas-

{Da Comissão Diretora) suna, Relator - Antonio Carlos Valadares - José 
Redação final do Projeto de Lei da Eduardo Outra. 

Câmara n~ 46, de 1994 (n" 1.002, de 1991, ANEXO AO PARECER N"783, DE 1995 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n" 46, de 1994 {n" 1 .002, 
de 1991, na Casa de origem), que altera a Lei n" 
6.01 5, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
Registres Plblicos, com as modificações posteriores. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de novem
bro de 1 995. - levy Dias, Presidente - Ney Suas
suna, Relator - Antonio Carlos Valadares - José 
Eduardo outra. 

ANEXO AO PARECER N" 782, DE 1995 

Alstera a Lei n" 6.015, de 31 de dezem. 
bro de 1973, que dispõe sobre Reglsb'os Pú
blicos, com as modifiCéiÇÕes posteriores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 120 art. 293 da Lei rl'-6.015, de31 de dezem
bro de 1 973, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 293. Se a escritura deixar de ser lavrada 
no prazo de sessenta dias, a contar da data da co
municação do alienante, esta perderá a validade. 

Parágrafo único. A ciência da comunicação 
não importará direito impeditivo da referida escrityu
ra por parte do credor hipotecário." 

Art 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos em todas as hi
póteses das escrituras de que cuidam os arts. 292 e 
21!3 da Lwi rl'-6.015, de 31 de dezembro de 1973, com 
a redação . da Lei n" 6.941 , de 14 de dezerrbro de 
1981, com exceção daquelas que foram objeto dQ pro
cedimento judicial, com decisão transitada em julgado. 

Art ~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER W 783, DE 1995 
{Da Comissão Diretora) 

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da camara n2 103, de 

Autoriza a reversao, ao Munlcfplo de 
Além Paralba, Estado de Minas Gerais, 
do imóvel que menciona. 

EMENDAW1 

(Corré'sponde à Emenda ri' 1 -CCJ) 

Dê-se ao ait 1 º do Projeto de Lei da Câmara 
n" 1 03, de 1 994, a seguinte redação: 

Art 12 É a União autorizada a reverter ao Muni
cípio de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, o 
imóvel situado na Ilha de Lazareto, Bairro Porto 
Novo, no citado Município, com área de 600 m2 
{seiscentos metros quadrados), com as edificações 
nele construídas, doado mediante Lei Municipal n" 
268, de 21 de novembro de 1957, e Escritura Públi
ca de Doação lavrada em 20 de janeiro de 1958, e 
transcrita no Cartório de Registro de Imóveis da Co
marca de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais,· 
sob o 11"8.948, à fl. 109 do Livro 3 "R", em 23 de ja
neiro de 1958. 

-- O SR. PRESIDENTE {José Samey) - os pare
ceres vão à publicação. Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em execício, Se
nador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 1.531, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei da Câmara 11"46, de 1994 {n" 1.002/91, na Casa 
de origem), que aitera a Lei n" 6.015, de 31 de de
zembro de 1973, que dispõe sobre Registres Públi
cos, com as modificações posteriores. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. 
Ney Suassuna- AntOnio Carlos Valadares. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da 
redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.· 
Em ~otação. _ _ 
As Sr% e os Srs. Senadores que a aprovam -

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projelo vai à sanção presidencial. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Sr. Levy Dias. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N~ 1.532, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de pltllicação, para imediata dis
cussão e votação, da redação final do Projeto de Lei 
da Cãmara ~ 103, de 1994 (~ 2.499/92, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da Replblica, que 
au1oriza a reversão, ao Município de Além ParaJba, 
Estado de Minas Gerais, o imóvel que menciona 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. '
Ney Suassuna -AntOnio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -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. 
As Sr% e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Aproveda a redação final, o projelo vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Volta-se 

à lista de oradores. 
Concedo a palavra o Senador Humberto Lucena 
O SRA. MARiNA SILVA -P8ço a palavra para 

uma breve comunicação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infeliz

mente, jâ concedi a palavra ao Senador Humberlo 
Lucena Em seguida, V. Exª poderâ usâ-la 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMD&PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.)·- Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, ontem, ocupei a tribuna do Senado 
para colocar uma questão que me parecia- e me pare
ce - de fundamental importância no que tange ao rela
cionamen1o do Senhor Presidente da Replblica com 

o Congresso Nacional e, particularmente, com os 
Partidosquecompõemasuabaseparlamentar. 

Dizia eu, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
que muitl mais importante do que a ocupação de car
gos era o desert1J€nho de encargos, lembrando uma 
frase histórica de Otávio Mangabeira, quando o ex
Presidente Eurico Gaspar Outra convidou a UDN, que 
presidia. para integrar os quadros do seu GoVerno. 

Faço essas considel'aÇIJes, para dizer que seria 
irrporta1te - não só para os Partidos que ~iam o Go
verno. mas sobretudo para o PMDB. que é o meu Parti
do - tenta- reexaminar o relacionamento com o Governo 
do Presidente Femanâo Henrique Cardoso, reivindican
do a prévia discussão não apenas sobre as políticas pú
blicas, mas sobretudo acerca das proposições a serem 
enviadas à apreciação do Co~resso Nacional. 

Faço este preâmbulo, rememorando o pronun
ciamento de ontem, para chegar ao discurso de 
hoje, porque tenho para mim que, se esse procedi
mento tivesse ;>ido adotado, certamente, pelo menos 
nos termos iniciais, o Senhor Presidente da Repúbli
ca não teria baixado a Medida Provisória que regula 
a fusão e a incorporação dos Bancos. 

E, agora, expressarei o meu ponto de vista so
bre essa matéria tão aluai. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, nos últi
mos dias, vem o Governo enfrentando um grande 
desafio: o de impedir que o sistema financeiro nacio
nal, abalado por iminentes quebras de algumas insti
tuições financeiras privadas, possa esfacelar-se, 
contribuindo para a inviabilização do Plano Real. 
Uma situação que, se não chegou aos níveis enfren
tados pela vizinha Argentina e pelo México, ou muito 
menos, atingiu o descalabro do selor que levou a 
Venezuela a ter de enfrentar fortes distúrbios so
ciais, não deixa de ser muito preocupante. 

Com efeito, as recentes medidas provisórias, 
editadas para contornar esse quadro, dão bem a 
medida do problema Seja a criação do PROER 

_ (Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema 
Financeiro Nacional), através da primeira, seja a que 
veio logo a seguir, dando amplos e absolutos poderes 
ao Banco Central para intervir no processo, sempre 
que detectar um banco em situação problemática, for
çando a sua fusão com outro, desapropriar suas açõ
es. trocar o controle acionârio e até !ornar indisponí
veis os bens dos acionistas majoritârios, significam 
que, afinal, o Governo se deu conta de que não mais 
podia esperar para estancar o que pçderia constituir
se na bancarrota da intermediação financeira no País. 

Nesse particular, gostaria de lembrar, Sr. Presi
dente, Sr% e, Srs. Senadores que, desde que foi edi-
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tada a primeira medida a respeito do assunto, mani- Quando soa a sirene, infonnando que, apesar dos 
testei a minha dúvida quanto a sua conslitucionalida- conselhos do Banco Central, 9 banco não tornou as 
de, tendo em vista que há um dispositivo constib.Jcio- providências, e é preciso haver intervenção? Lamen-
nal vigente que estabelece claramente que o siste- tavelmente, a resposta que está em meu poder é a 
ma financeiro nacional será regulado por meio de lei de que, pela legislação em vigor, esses critérios não 
complementar. E~ não me parece próprio, juridlco, existem com clareza e há horas, inclusive, em que o 
nem constitucional que o Governo baixe uma medi- ~~~~Banco Central erra No caso COMJND, acionou ime-
da provisória para dispor sobre matéria que diz res- diatamente e está pagando o preço do processo na 
peito à lei complementar, cujo projeto, para ser vota- Justiça. Já perdeu na Primeira Instância, e o CO. 
do nas duas Casas do Congresso Nacional, depen- MINO está pedindo uma indenização gigantesca, 
de de quorum qualificado. A medida provisória só porque alega que o Banco Central agiu quando ele se 
pode tratar de matéria atinente, pela sua urgência e encontrava em r~o e havia sanado os seus 
relevância, à lei ordinária maiores problemas. No caso do Banco Econômico, a 

E não se precisa de muitas anãlises para que se ação foi efetuada tarde demais e, por essa razão, uma 
compreenda o impacio de algo dessa nalureza Trata- quantidade grande de numerário foi colocada no siste-
se, sem dúvida, de defender não apenas plano de es- ma para salvá-lo. Então, vem em boa hora a oração de 
tabilização, mas de evitar que o próprio desenvolvi- V. Exª-. É preciso que tornemos a nosso cargo a elabo-
mento do capitalismo financeiro nacional, após a con- ração de uma legislação que clarifique e dê parãme-
sofidação de sua fase industrial, viesse a sofrer urna tros mais definidos ao Banco Central. 
dramática paralisação .. E isso justamente no momento O SR. HIJMBERTO LUCENA - Nobre Senador 
em que a globalização da economia mundial está a Ney Suassuna, essa legislação não pode ser outra 
exigir cada vez mais um alto grau de poder de compe- senão aquela que exige a Constituição: uma lei corn-
titividade, sobretudo para o sistema financeiro. plementar que regule o sistema financeiro nacional. 

Entretanlo, Sr. Presidente, &ªs e Srs. Senado- O que há no caso dessas Medidas ProvisóriaS, 
res, a par dessas necessárias e objetivas consideraçõ- repito, é uma invasão de competência do Congresso 
es, outras se colocam em nivet não menor de preocu- Nacional. O Senhor Presidente da República legisla, 
pação para todos nôs que velamos pela soberania de por meio delas, sobre matéria de lei complementar 
nosso Pais, e que desejamos que os demais setores que não é própria de Medida Provisória. Daí por que 
de nossa economia possam efetivamente ter suas difi.. é de extrema urgência que o Congresso Nacional 
culdades resolvidas em tempo hábil, bem como solu- vote não só o Projeto Nelson Jobim, que se trata de 
cionadas definitivamente nossas enormes dificuidades. um projeto de lei complementar que tenta regular as 

Na verdade, a primeira crítica a se fazer nessa Medidas Provisórias, por enquanto, mas sobretudo 
questão dos bancos é a de que ela se houve com as Propostas de Emenda Constitucional, que aca- · 
muita lentidão. Afinal, os indicativos de uma grave bam com esse "festival" de medidas provisórias que, 
crise no setor bancário já vinha há tempos se ex- lamentavelmente, está liquidando com a autoridade 
pressando, seja com relação a grandes bancos esta- do Poder Legislativo no Pais. Quando digo Poder 
duais, corno o BANESPA e o BANERJ, seja com re- Legislativo refiro-me ao Congresso Nacional. Não é 
lação a instituições financeiras privadas de tradição, mais possível que isso continue. 
corno foi o caso do Banco Económico. Casos para Lembra-se, nobre Senador Ney Suassuna, que 
os quais não se adotaram, diga-se de imediato, as ~ é do meu Estado da Parruba, o que nós, paraibanos, 
medidas de socorro que ora foram tomadas, com sofremos por ocasião do Governo Collor quando o 
tanto beneplácito do Governo, com repercussões pro- Banco Central resolveu, de uma hora para outra, de-
blemáticas para o restante da economia, sobretudo cretar não a intervenção, mas a liquidação extrajudi-
para os éorrentistas elos bancos em processo falimen- cial dos Bancos do Estado da Paraíba, do Piauí e do 
tare, mais particularmente, para os contnbuintes. ~-Hio Grande do Norte. 

O Sr. Ney Suassuna-V. Exª-me perrrite um épllte? Se compararmos a situação daqueles três pe-
0 SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, no- queninos bancos oficiais do Nordeste com a de ou-

bre Senador Ney Suassuna tros bancos, como por exemplo do BANERJ e do 
O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador Hum- BANESPA já àquele tempo, e com a situação do 

berto Lucena, solicitei as seguintes informações ao BANDEP, de Pernambuco, a do Banco Estadual de 
Banco Central: quando acende a luz vermelha no Alagoas e com bancos particulares, corno o próprio 
Banco Central, indicando que um banco vai mal? Banco Económico que hoje sofreu intervenção e o 
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Banco Mercantil de Pemambt.co, haveremos de verifi- dos demais Estados, inclusive do Piaut O então Go-
car que a siluaçilo dos ban= oficiais daqueles trê:; vemador daquele Estado, Freitas Neto, fez questão, 
Estados nordestinos, naquela época, estava muno me- publicamente, de prestar homenagem a V. Exª em 
lhor do que a de qualquer desses bancos. No entanto, reconhecimento ao trabalho e ao esforço que desen-
essa Medida Provisória contribuiu para que o Banco volveu para a reabertura daquele banco. Na opera-
Nacional, s~undo noticia a imprensa, recebesse uma ção do Banco Nacional há duas partes: a do banco 
injeçilo de recursos da ordem de R$4 bilhões para so- bom, puro, e o lado ruim. A parte boa foi vendida 
correr, financeiramente, a sua parte podre, porque a para o UNIBANCO; a outra parte, a podre, o Gover-
sua parte boa, ~ia, foi vendida regiamente, através no assume. subsidia, injeta recursos. Isso, evidente-
também de recursos de ;;ontribuinte, de acordo com c~e, re. ~:a uma política de duas faces que não 
essas medidas proviSVrlaê Y.'J Banco ltaú. poc: ----~-4 

- ~u aplaudida O que merece acata-
Então, são dois pesos e duas medidas. Está ali menta e apl~ - a conoua, a posição que V. Ex" as---

o Senador Ronaldo Cunha Uma, Governador de Esta- sume em seu pronunciamento a respetto do assunto. 
do até pouco tempo, que contribuiu para sanear o O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço ao 
Banco do Estado da Paralba Era Ministro da Fazenda nobre Senador Ronaldo Cunha Lima Digo mais, en-
o 3tuat Presidente Fernando Henrique Cardoso e quanto há tanta generosidade para com os bancos 
quantas e quantas vezes fomos em romaria, com o en- citadàs, por que não se faz uma abertura maior para 
lã:> Govemador Ronaldo Cunha Uma, nós da Bancada resolver, definitivamente, o processo de endivida-
da Paraíba, ao Ministério da Fazenda, depois ao Ban- menta dos Estados e Municípios brasileiros? Sabe 
co Central, para tentar reverter aquela situaçilo. v. Ex~ que as ljtlidades federadas estão aí numa si-

Graças ao operoso governo de Ronaldo Cunha tuação de crescentes dificuldades. 
· Lima e de Cícero Lucena, no final de seu mandato, Apresentei aqui um projeto de lei, subscrito por 

conseguimos sanear a sttuação financeira da Parai- v. Ex" e pelo Senador Ney Suassuna; outros seme-
ba e dar condiQ5es, também, de saneamento finan- lhantes foram apresentados pelos Senadores Pedro 
ceiro ao próprio Banco do Estado e reabri-lo. Hoje o Simon e Esperidião Amin, e a área econõmica do 
Banco do Estado da Paraíba bem como o Banco do Governo vem resistindo a que esseS projetas sejam 
Estado do Piauí servem de modelo às. demais insti- aprovados, porque isso representaria uma arrecada-
tuiQ5es bancárias oficiais do Brasil. ção a menos para o T escuro de cerca de R$2 bHhõ-

0 Sr. Ronaldo Cunha Lima- Senador Hum- es. Ora, enquanto não se pode perder R$2 bilhões 
berto Lucena, V. 8@. me concede um aparte? para atender aos reclames de Estados e Municípios, 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex", só ao Banco Nacional se empresta, através do San-
Senador Ronaldo Cunha Uma co Central, R$4 bilhões para socorrê-lo nessa situa

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Em primeiro lu
gar, Senador Humberto Lucena, agradeço a V. Ex~ 
as referências quanto às providências adotadas na 
época do meu Governo para a reabertura do Banco 
do Estado. Felicito V. Ex._ quando chama a atenção 
do Plenário para a adoção de dois pesos e duas me
didas, em casos assemelhados, por parte do Banco 
Central. TIVe a oportunidade de me referir a esse as
sunto, em aparte, ·na semana passada. Em verdade, 
com relação a esses três Estados a que V. 8@. se 
refere, o Banco Central não se limitou a decretar a 
intervenção. Ele foi intransigente no sentido de de- _ 
cretar a liquidação extrajudicial, e não permitiu o Go
verno o aparte de qualquer recurso para ajudar a es
ses Estados na reabertura daquelas instituições de 
crédito. Testemunho - e já o fiz publicamente muitas 
vezes - a atuação e o desempenho de V. Ex" à épo
ca, quando da condução dos entendimentos, visan
do a reabertura desses bancos, não apenas o da 
Paraíba, a ponto de merecer homenagens justas 

ção em que se encontrava aquele estabelecimento . 
de crédito, cujo controle acionário é da família Maga
lhães Pirrto. Inclusive, os acionistas minoritários, 
com muita propriedade, protestaram abertamente 
através da imprensa, porque, segundo eles, só a 
maioria dos acionistas, que é justamente repre
sentada pela famflia Magalhães Pinto, foi beneficia
da por esse financiamerrto. Os pequenos acionistas 
foram marginalizados pelo Banco Central. É mais 
um aspecto negativo dessa operação que quero res
saltar nesse instante. 

O Sr. Levy Óias- V. Ex" me permtte um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Exª 
com prazer, Senador Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias - Senador Humberto Lu::ena, V. 
Ex" e- testemunha de que sou un ouvinte atento das 
suas palavras; porque percebo que o pronunciamento 
de V. Ex" é feito com absoluta serenidade e com gran
de conteú:lo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- M.ilo grao a V. Exª .. 
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O Sr. Levy Dias - Solicitei ao Senador Ney 
Suassuna que me subst~uísse na Presidência dos tra
balhos, porque gostaria de dizer que comungo com o 
pensamento de V. Ex"; bem corno com os dos Sena
dor~ Rona!do Cunha Lima e do próprio Senador Ney 
Suassuna Percebe-se, no dia a dia, que o tratamento 
é diferenciado; é muito fácil ser durão com a Para~ba, 
vamos ver corno será tratado o problema do BANEs
PA do Eatado de São Pauio. Ontem a imprensa divul
gava que o Governo Federal compraria a FEPASA 
para ajudar o Governo de São Paulo na solução de 
seus problemas financeiros. Acompanhamos hoje, 
também pela imprensa, inclusive por meio de jornais 
de grande circulação nacional, que o ''buraco" do Ban
co Nacional é muito maior do que se esperava, qual
quer coisa corno R$2 bilhões até o momento; mas 
esse valor não é conclusivo porque os audilores conti
nuam ainda trabalhando naquela instrução. Há alguns 
meses, pedimos que o Governo não permitisse a que
bra do setor produtivo nacional. Todos <dlam que o 
setor financeiro não deve quebrar e, através de medi
da provisória, o Governo resolve o problema de corno 
saldar, preencher, resolver, cobrir os rombos dos ban
cos. E isso é feito com uma rapidez e ação fulminante 
do Governo Faderal que chama a nossa alenção. O 
pequeno produtor rural que não tem a quem recorrer, 
que não tem acesso aos órgãos decisórios da Nação 
ficou meses e meses marginalizado. Já falei neste ple
nário, há pouco tempo, aparteando o Senador Lúclio 
Coelho, sobre o produlor rural do Rio Grande do Sul, 
que, com suas m{quinas sobre balsas, atravessam o 
Rio Uruguai e vão para a Argentina produzir. Naquele 
País, um tralor brasileiro custa R$1 o mil a menos do 
que um semelhante produzido e vendido no Brasil; os 
juros também são bein menores do que os cobrados 
em nosso País. O nosso produlor sai do terrnório bra
sileiro em busca de condições de trabalho e não para 
especular. Portanto, considero extremamente opor!Lilo 
o pronunciamento de V. Ex". No Governo, ninguém 
teve sensibilidade para entender o problema do setor 
produtivo rural do País, mas entendem com uma rapi
dez de um raio o problema do setor financeiro nacio
nal. Ser duro com o Banco da Para~ba é fácil. Vamos 
aco!lllBnhar, vamos ver corno vai ser resolvido o pro
blema do BANESPA, do BANERJ, do Banco Econômi
co, do Banco Nacional e de outros. O contribuinte do 
Brasil está sendo, nesse momento, extremamente sa
crificado, pois cobre rombos sobre os quais nunca co
nhecerá a verdade, nem o tamanho. Não saberá o 
destino do dinheiro e muito menos o motivo da que- · 
brade ira desses grandes bancos. Cumprimenlo V. 
Ex" pelo seu pronunciamento e pela serenidade com 

que o faz. Lamento que o plenário, nesse horário, 
esteja bastante vazio. Lamenlo que não esteja pre
sente aqui nenhum Líder do PSDB para nos ajudar, 
para nos orientar, para responder questões, neste 
momento, o que faz muM falta neste plenário do Se
ná<:ló Federal. Cumprimento V. Exª pelo brilhantismo 
e pela lucidez das colocações que faz nesta farde no 
nosso Senado Federal. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Exª me sen
sibiliza com suas generosas palavras. Na verdade, 
meu pronunciamento não tem senão o propósito de 
fazer com que pensemos alto a respeilo de proble
mas corno esse, os quais envolvem graves aspeclos 
da economia nacional. 
---- -Do que V. Ex" disse, tira-se a conclusão de que 
essas Medidas Provisórias sobre as fusões e incorpo
rações de bancos são nitidamente casuísticas, foram 
adredemente preparadas, sem sombra de dúvida, para 
socorrer lodos esses bancos a que se refere V. Ex". 

Na época' da liquidação extrajudicial dos ban- -
cos da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Piauí, 
nem de longe se contiDta com. a possibilidade de 
uma Medida dessa natureza, nem nós a esperáva
mos, pois sempre consideramos que uma matéria 
dessa ordem tem que ser tratada - como já disse -
através de projeto de lei complementar como esta
belece a Constituição. É isso o que o Governo tem 
que fazer. O Congresso Nacional, com a sua res
ponsabilidade, com a sua competência, deve, aliãs, 
tomar a iniciativa de produzir esse projeto de lei 
complementar para que o sistema financeiro seja re
gulado por meio do instrumenlo próprio e adequado 
previsto na Constituição. 

Retorno as minhas considerações, Sr. Presidente. 
Em primeiro lugar, é preciso dizer que não obs

tante o êxito da queda da inflação conseguida pelo 
Plano Real, o fato é que a sua condução corno que 
esfabeleceu para ele uma terrível armadilha Pois, 
pela lógica defendida pela equipe econômica, para 
sua consolidação, o País,deverâ manter-se na con
vivência com altíssimas taxas de juros, cujos efeilos 
mais sérios têm sido a enorme retração da econo
mia produtiva, a que se refere V. Ex•, nobre Senador 

· Levy Dias, e o próprio aumenlo das dívidas interna e 
externa. E a retumbante inadimplência gerada por 
essa política que afelou gravemente todos os setores 
da economia, não poderia deixar de ter seus fortes re
flexos sobre o sistema financeiro, já devidamente po
dado dos allos ganhos inflacionários de antes. 

Ou seja, o Governo sabia que os bancos, não 
apenas por decorrência da estabilização monetária, 
mas por conta dessa política, iriam caminhar rapida-
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mente para uma situação de grandes dificuldades. 
Mas a visão neoliberal mais uma vez se fez presente 
e, por incrível que pareça, no contexto de um gover
no social democrático, impedindo que hotNesse 
mais presteza na elaboração de uma política mais 
condizente; no sentido de que o Estedo pudesse ter 
um maior controle do selo r financeiro. 

Aí é onde entra a seguinte pergunta: por que, 
então, se já sabia de antemão das dificuldades em 
que se encontravam os bancos para sobreviver, não 
urgenciou a elaboração de um projeto de lei comple
mentar a ser enviado ao Congresso Nacional para 
regulamentar o sisiema financeiro do País. 

Em segundo lugar, ao fazê-lo, correndo atrás 
dos fatos, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o 
Governo adota medidas que, ao contrário de lhe 
conceder mais poderes e mais controle sobre esse 
setor da mais alta importância para a nossa sobera
nia, permite que os bancos estrangeiros mais facil
mente possam assumir a hegemonia do se to r, fa
zendo com que se tema que o Estado brasileiro ve
nha a perder plenamente seu poder de induzir a in
termediação financeira no sentido de estimular a 
aplicação das poupanças conseguidas para a solu
ção dos graves problemas nacionais. 

Vejamos pela primeira medida provisória referi
da: os bancos ficam autorizados a comprarem os pas
sivos de outros que estiverem em crise, com o direito a 
ressarcimento via Imposto de Renda Bes poderão 
abater nesse irrposto os tais passivos, alé o fimite de 
30% do lucro líquido. E, ademais, terão o direito a ta
xas de juros altamente privilegiadas nos empréstimos 
que lhes propiciarão os recursos necessários para im
plementação das citadas fusões e incorporações. 

O Imposto de Renda, Sr. Presidente, pode ser 
abatido até 30% sobre o lucro líquido dos bancos 
para socorrê-los nessas dificuldades. 

Lembro-me, então, de uma visita que fiz ao 
Presidente Itamar Franco,-acompanhado pelo então 
meu 1 ~ Suplente, Armando Klabin. Quando S. Sª foi 
levar ao Senhor Presidente da República as suas 
preocupações com a situação nacional, disse que se 
o Governo precisava de recursos, recursos não infla
cionários para atender às demandas do Tesouro Na
cional, ele sugeria dois caminhos para isso, quais 
fossem: uma taxação mais forte sobre os lucros dos 
bancos e sobre os lucros dos oligopólios, os dois se
tores da economia nacional que mais ganhavam di
nheiro neste País. Essa é a verdade inquestionável 
que não podemos deixar de considerar. 

É bem verdade que, após as intervenções de 
senadores, durante as conversas com o Ministro 

da Fazenda, Pedro Malan, em recente visita que nos 
fez para as devidas explicações da Medida Provisó
ria, ocorreram algumas mudanças. Como, por exem
plo, o comprometimento da parte do governo de exigir 
garantias reais nos citados empréstimos, envolvendo o 
patrirnõnio das empresas coligades e bens dos adm~ 
nislradores, assim como a promessa de fornecimento 
ao Senado de relatórios periódicos sobre os gastos pú
blicos decorrentes des fusões e a garantia do ressarc~ 
mento dos recursos aos cofres púbficos. 

Contudo, nada disso foi definido. E, objetiva
mente, convenhamos, não se promoveram quais
quer mudanças essenciais no conteúdo da Medida 
Provisória em tela Pois, enfim, os pontos mais polê
micos, como os benefícios fiscais e a possibilidade 
de os bancos oferecerem títulos sem valor, as cha
madas moedas podres, como garantia dos emprésti
mos, permanecem intactos. 

Com a s~unda Medida, que se editou em face 
da situação problemática envolvendo o Banco Na
cional e o UNIBANCO, e para tomar viável a compra 
do primeiro por este último, o Banco Central.sim
plesmente assume os empréstimos mais problemáti
cos do banco em crise, aceitando, pelo valor de 
face, moedas de privatização, ou seja, as chamadas 
moedas podres, que têm aHo deságio no mercado, 
para liquidação dos passivos. 

É bem verdade, Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Se
nadores, que deixar -o sistema financeiro nacional 
entrar em débacle seria o fato mais desastroso. O 
que, dizem, justificaria mais um aperto no bolso de 
nossos contribuintes. Sob a alegação de que as per-· 
das seriam muito maiores -depois. E as argumenta
ções em favor desse socorro de pai para filhos, tanto 
da parte dos integrantes da equipe econômica do 
Governo, quanto de muitos economistas e outros 
analistas fora dele, trazem muitos exemplos de vá
rios países. Citam, particularmente, a situação dos 
Estados Unidos, onde, segundo informam, os contri
buintes americanos gastaram 25 bilhões de dólares
para socorrer o falido sistema de poupança e em
préstimos daquele país, estimando-se que deverão 
despender ainda outros 100 bilhões de dólares para 
solucionar a questão definitivamente. 

Entréianto, é de perguntar-se se estão consi
derando o Brasil no mesmo nível dos Estados Uni
dos, que é o centro do capitalismo mundial, e cujo ní
vel de renda per capita não poderia jamais ser com- -
parado ao nosso, que é substancialmente inferior. 
Pois, assim, estariarnos diante de um cotejamento in
concebível. E, ainda mais, por força de nossas flagran-
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tes desigualdades sociais e regionais, que se avul- nesse momento para fortalecimento da intermedia-
tam extraordinariamente diante das muito menores ção financeira, esse dispêndio teria que ser canali-
dificuldades sociais que aquele país enfrenta zado justamente para o soerguimento dos bancos 

No nosso caso, mesmo que nos faltem estima- oficiais. 
tivas precisas sobre ó impacto desse processo de Compreendo que isso implica uma ação am-
fusões, com relação ao montante a ser pago com as piamente racionalizadora dessas instituições, que, 
isenções fiscais, por exemplo, já se sabe que serão independentemente da crise aluai do setor financei-
gastos nada menos do que algumas dezenas de bi- ro geral, já deveria estar em curso de modo mais rá-
lhões de reais. O que não significa urna isenção de pido e mais compatível com as necessidades impos-
pouco peso, haja vista que o sistema financeiro na- tas pela realidade nacional. E significando isso, an-
cional é responsável por 15% dos 10,3 bilhões de tes de mais nada, a sua adequação aos novos tem-
reais que têm sido, em média, arrecadados anual- pos de alta competitividade dos mercados financei-
mente pelo Governo com o Imposto de Renda de ros mundiais, ou seja, urna atuação muito mais in-
Pessoa Jurídica. tensa do setor público na orientação e no controle 

Por outro lado, há a perspectiva nada agradá- de intermediação financeira, como condição sine 
vel de que as taxas de juros venham a aumentar qua non para que possamos realmente aspirar a 
ainda mais com essas fusões, pois, para financiar es- uma verdadeira inserção soberana de nosso País na 
sas linhas de crédito, o Banco Central terá de emitir chamada economia globalizada 
moeda Um ingresso aãocional de dinheiro que, para Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
ser enx~ado. como se diz no "economês", exigirá do 8urante o discurso do Sr. Humberto 
Governo o lançamento de mais títulos no mercado. Ou Lucena, o Sr. José Samey, Presidente, dei-
seja, mais endividamento govemarrental, mais pers- - ·:xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pectiva de aumento de inflação pela frente. pelo Sr. Levy Dias, 32 Secretário. 

Na verdade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, a ação governamental neste caso vem reedi~ 
tar, mais uma vez, o conhecido esquema de sociali
zação dos prejuízos favorecendo tão-5omente o ca
pital, salvando-o de maiores riscos, em detrimento 
de milhões de assalariados, correntistas e contri
buintes que se enquadram nesse universo, o que 
nos impõe uma séria reflexão sobre o papel do Esta
do na intermediação financeira em nosso País. 

Se é inevitável uma mudança na matriz econó
mica brasileira, .considerando-se a inevitabilidade 
pragmática de que se implementem várias privatiza
ções, para que o Estado se retire da cena direta de 
muitos dos serviços de utilidade pública, por exem
plo, não é menos inevitável que no setor financeiro e 
no comércio externo, deva concentrar-5e a atuação 
deste, regulamentando-os e controlando-os muito 
mais intensamente, a exemplo do que fazem os ti
gres asiáticos, o Japão, a China etc. É essa reflexão 
neCessária e fundamental, porquanto se sabe que 
os banCos estrangeiros são hoje os mais ávidos 
para arrematar bancos e agências nacionais nesse 
novo cenário. Destacam-se nesse projeto o Citibank 

~ e o Banco de Boston. 

E, por último, mas não menos importante, não 
podemos aceitar, corno argumentam muitos analis
tas, que essa situação deva ser usada corno pretex
to para a inviabilização do setor financeiro oficial. Ao 
contrário, se se tivesse de gastar dinheiro público 

Durante o discl.lrso dó sr.~ Humberto 
Lucena, o Sr. Levy Dias, 32 Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 

~ ~ pelo Sr. Ney Suassuna, Suplente. 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. Ney Suassuna, Suplente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Levy Dias, 32 Secretário . 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) -Consulto os. 
oradores inscritOs se concordam com o encerramen
to desta sessão neste momento, para, em seguida, 
iniciarmos a sessão extraordinária. (Pausa) 

A lista de oradores prosseguirá normalmente 
na sessão extraordinária 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os Srs. Se-
~ nadares Odacir Soares, Lúcio Alcântara e Carlos 
Bezerra enviaram discursos à Mesa, para serem pu
blicados na forma do disposto no art 203 do Regi
mento Interno. 

S. ExSs. serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, mais uma vez, Ron
dônia receberá a visita de uma missão do Banco 
Mundial. Desta feita, não se trata apenas de uma 
missão técnica, mas de uma missão de importante 
alcance político, de vez que integrada por altos diri- -
gentes do Banco Mundial, a saber seis diretores 
executivos, um secretário e o Coordenador Geral de 
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Acompanhamento e Avaliação, Dr. Waldyr Castelo não tivesse tocado e alterado a floresta, como teria-
Branco, da Secretaria Especial de Politicas Regio- mos os 132 mil hectares de cafezais, os 42 mil hec-
nais, do Ministério do Planejamento e Orçamento do tares de cacauais, os 18 mil hectares de seringais 
Brasil. O diretor responsável pela área do Brasil, de cultivo? 
Marcos Caramuru de Paiva, acompanhará, também, Como teria o Estado produzido 757 mil tonela-
a missão n~ qualidade de" Diretor Anfritrião". Os ou- das de grãos (arroz, 275 mil toneladas;. feijão, 92 mil 
tros diretores são: Marc Antoine Aulheman, diretor toneladas; milho, 390 mü toneladas) se não fosse às 
pela França e coordenador da comitiva; Andrei Bu- custas do desmatamento de 534--mil hectares de flo-
grov, diretor pela Russia; Leonard Good, diretor pelo restas-ano? Como poderia Rondônia produzir 672 
Canadá; Swan Psagswad, diretor pela Tailândia e mil toneladas de raizes de mandioca, que transfor-
paises asiáticos e ÉriKa Wagenhoffer, diretora pela madas em farinha alcançaria uma produção de 224 
Alemanha mil toneladas? 

A missão do Banco Mundial chega motivada o Estado de Rondônia, Senhor Presidente, de-
pela visita, a convite, que tive a oportunidade de la- tém hoje, na Amazônia, o terceiro rebanho de bovi-
zer àquela entidade financeira, em Washington, na ú1- nos, com um efetivo de 3.700.000 cabeças. figuran-
tima semana de oult.ilro. ocasião em que manifestei do na escala nacional na 13ª posição. Assim é, pois, 
as condições de desenvoMmento do PLANA FLORO - que um importante componente a1 imentar da popula-
Piano Agropecuãrio e Florestal de Rondônia ção rondoniense provém de seu próprio rebanho, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é importante que mantém uma relação aproximada de duas cabe-
frizar que, quando de minha visita a Washington, a ças/habitante,.enquanto que a relação nacional limi-
situação estava emoldurada pelo pedido público de ta-se a uma cabeça/habitante. 
desculpas do Presidente do Banco Mundial, James Sr. Presidente, Srs. Senadores, tão importante 
Wolfensohn, "motivado pelos erros cometidos na quanto destaCar a produção agrícola e pecuária de 
Amazônia brasileira". Reconhecia o Presidente Ja- Rondônia, é indicar como 0 Instituto de Colonização 
mes Wolfensohn, que, " ... a Amazônia é uma região e Reforma Agrária -INCRA, constitui-se em !ater de-
difícil, onde temos cometido erros". A declaração re- ti!rminante da configuração aluai de meu Estado. 
veste-se da maior importância, considerando ter sido Quando criado como Território Federal de Guaporé, 
feita pouco antes do fim da Assembléia Anual do em 1943• 0 aluai Estado de Rondônia, contava com 
Fundo Monetário Internacional - FMI, ocorrida em apenas dois municípios: Porfu Velho, criadó em 2 de 
Washington. outubro de 1914 e Guajará-Mirim, criado em 1928. 

Sr. Presidente, a situação a que chegamos em Hoje, 0 Estado conta com 48 municípios, cuja cria~ 
Rondônia, caracteriza-se pela extrema fragilidade e ção, formação e infra-estrutura implantada tiveram 
pela grande dependência dos recursos externos, origem nos Projetes Integrados de Colonização. nos· 
destinados a Rondônia pelo PLANAFLORO. Essa si- Projetos de Assentamento Dirigido, e nos Projetos 
tuação, contudo, deve ser tratada e analisada fria- de Assentamento das últimas gerações. Ao longo da 
mente pela equipe do Governador Valdir Raupp, espinha dorsal de Porto Velho/Cuiabá, a BR-364, 
como também há de merecer a análise e o compro- que foi asfaltada com recursos do Banco Mundial, 
metimento da Assembléia Legislativa, da sociedade no período do POLONOROESTE, estão alojados 
civil organizada, das Organizações Não-Governa- oito municípios, quase todos eles antigos projetas de 
mentais e das comunidades interioranas. colonização, cito nominalmente: Ouro Preto d'Oeste, 

Invariavelmente, o Estado de Rondônia é apre- Jaru, Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno, Presiden-
sentado como predador da natureza e, nessa condi- te Médici, Ji-Paraná, Vilhena. Esses municípios, os 
ção de vilão, é ele arrastado ao banco dos réus mais antigos criados em 1977, somam uma popula-
como agente principal das derrubadas, queimadas e ção de aproximadamente 700 mil habitantes. Não 
destruição de nossas florestas. Isso porque, no cur- esquecendo a constelação de novos municípios do 
so das duas últimas décadas, a alteração da cober- Vale do Guaporé: Colorado, Cerejeiras, Corumbiara, 
tura vegetal ou, para empregar palavras mais duras, Cabixi. 
a devastação das florestas alcançou cerca de 24% Todos esses indicadores, SenhorPresidente e 
de sua área, ou seja, 5,8 milhões de hectares. Senhores Senadore:;,resultam da " devastação das 

Noutras palavras, da área lotai do Estado, 23,8 florestas " de Rondônia. Estas cederam espaço, 
milhões de hectares, cinco milhões e oitocentos mil para o adensamento populacional de meu Estado 
hectares, já foram alterados. Se porém, Rondônia que, nos idos de 1950, contava com uma população 
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de 36.935 habitantes. De acordo com os dados ofi
ciais do Censo Demográfico de 1991, esse irrisório. 
contingente populacional sa~ou de 36.935 habitan
tes para 1.130.000 habitantes, população hoje esti
mada em cerca de dois milhões de habitantes. Vale 
dizer que !i densidade demográfica do Estado pas
sou de O. 15 habitante/km• para 8,40 habitante/km•. 

É preciso informar que, já bem antes do adven
to do PLANAFLORO, as-áreas protegidas por legis
lação federal somavam, em Rondélnia, 4.524.142 
hectares de reservas indígenas, o que correspondia 
a 18,6% da área total do Estado. Sua população In
dígena que, segundo dados fornecidos pela Delega
cia da Funai, somava, em 1980, 3.051 índios, evo
luiu, em 1989, para 4.819 silvícolas. Isso significa, 
Senhor Presidente, que ao invés de estar sendo dizi
mada, morta e assassinada a população de várias 
"nações" ou povos ( Uru-Eu-Wau-Wau, Karitiana, 
Pacaas Novos, etc) cresceu, no período, cerca de, 
58%. Sob o titulo de Reservas Rorestais, Biológicas, 
Ecológicas e Extrativistas, existia em Rondônia uma 
área total de 1.870.538 hectares, o que correspondia 
a 7,3% da área total do Estado. Somando-se as 
áreas de reservas indígenas, reserva,s florestais, bio
lógicas e extrativistas, com proteção por lei federal, 
al~ançava-se 5.304.680 hectares, o que correspon
dia a 25%, ou seja, uma quarta parte do Estado de 
Rondônia. 

Com a contratação do PLANAFLORO, o Go
verno do Estado de Rondônia assumiu compromis
so, que vem cumprindo, de criar reservas Extrativis
tas Estaduais, Floresta Estadual de Rendimeto Sus
tantado, Reserva Florestal/Reserva em Bloco, Par
ques Estaduais e Reserva Biológica Estadual. Essas 
novas configurações de categoria de manejo, figu
ram no documento editado pelo PLANAFLORO, inti
tulado " Situação atüal das Unidades de Conserva
ção e Áreas Indígenas no Estado de Rondélnia ",da
tado de_setembro de 1995. 

A figura f19. 1 , " Unidades de Conservação de 
Uso Direto e lndireto em Áreas Indígenas criadas 
e/ou propostas, em relação à Área Total do Estado 
de Rondônia ", indica que 56% dos 24,3 milhões de 
hectares (área total do Estado), estão, em princípio, 
destinadas à implantação de Unidades de Conserva
ção e Áreas Indígenas, com a seguinte distribuição 
percentual: 

22% •.•....... Áreas Indígenas; 
22% •......... -Unidades de Conservação de Uso 

Direto; 
12% .......... Unidades de Conservação de Uso 

lndireto. 

É importante assinalar , Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, que da área total do Estado 
de Rondônia- 24,3 mühões·de hectares- o que so
bra, figurando com a denominação de " Demais 
Áreas do Estado ", alcança 44% da área territorial, 
ou seja, 1 O, 15 milhões de hectares. Tomando em 
consideração o que detarrnina o código Florestal, Lei 
f19. 1771, de 15 de setembro de 1965, na Região 
Amazônica, deverá o proprietário manter intactos e 
não alterados, 50% da área total de sua proprieda
de. ResuHa, então, que ao Estado estará facultado 
dar utilização produtiva, dentro dos moldes usuais 
de exploração, tão- só mente à metade dos 1 O, 15 mi
lhões de hectares, ou seja, cinco milhões de hecta
res. 

Segundo informações da Secretaria de Desen
volvimento do Meio Ambiente - SEDAM, e da Secre
taria de Estado da Agricultura - SEAGRI, esse limite 
de utilização estaria praticamente alcançado. Isso 
coloca o agri~ltor numa camisa de força e engessa 
a atividade econômica do Estado. Pressionado, en
tão, pelas necessidades econômicas, ele desrespei
ta as áreas de preservação. Uma medida importante 
a ser a,provada é, pois, a alteração do Código Flo
-restal, de modo a permitir que pequenos agricultores 
com propriedades de 50 a até 1 00 hectares, possam 
fazer o corte total, ou o "corte raso" na cobertura flo
restal de suas propriedades. 

O incentivo á produção de grãos (arroz, milho, 
feijão) acaba não adquirindo sustentabilidade econõ
mica, devido à baixa remuneração recebida e, tam
bém, ao incipiente processo de translorrna
ção/egroindustrialização. No sequencial, a produção. 
de grãos ou as denominadas "lavouras brancas• dei
xam como herança para Rondônia milhões de hecta
res de "capoeiras" (estimadas em uns 3.500.000 
hectares). A reincorporação na economia de Rondô
nia dessas áreas encapoeiradas, localizadas na 
Zona: 1, com solos de alta e média fertilidade natural 
e rica intra-estruturá de serviços e estradas, é impor
tante e inadiável. 

Por outro lado, o referido "engessamento" de 
Rondônia impediria o INCRA de resolver o problema 
do acesso à terra às novas levas de "sem-terra", ou 
mesmo de agricultores ainda não contemplados, por 
anos e ano_s, com um lote para trabalhar a terra. A 
situação penosa , de extrema violência, ocorrida re-

- -centemente na Fazenda Santa Elina, no município 
de Corumbiara, tem muitas possibilidades de voltar 

· a acontecer e, na atualidade, já começam a se dese- -
nhar, como no caso da Fazenda Tíiângulo no muni
cípi9 de Ouro Preto d'Oeste e Vale do Paraíso. 
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Rondônia é o único EStado brasileiro, da Ama- hectares, tem uma abrangência total de 14.500.000 
zônia, Senhor Presidente, com uma clara preoc~- hectares e perfazem 59,7% da área territorial de 
ção ambiental, tendo fixado, pelo Decreto Estadual, Rondônia 
n" 3782, de 14 de junho de 1988, "uma política de São áreas de menor potencial agrícola, pela 
ordenamento ambiental para ocupação das terras pobreza mineralógica de seus solos e pela fragilida-
rurais do Estado de Rondônia, segundo o Zonea- de de seus ambientes, tem sua. destinação ligada ao 
mento Sócio-Econômico-Ecológico. T ai medida foi extrativisrno vegetal, com manejo dos recursos flo-
retorçada pela Lei Complementar n" 52, de 20 de restais, sem atterações dos ecossistemas: 
dezembro de -1991, decretada pela Assembléia Le- A Zona 5 apresenta potencial madeireiro e está 
gislativa e sancionada pelo Governador Oswaldo indicada pelo Zoneamento Sócio-Econômico-Ecoló-
Piana Alho. gico, para ordenamento florestal, visando ao apre-

Essa Lei Complementar, nos termos do pará- veitamento florestal de espécies madeiráveis em as-
grato 2º-, do artigo 60, da Constituição Estadual, esta- cala comercial. 
beleoe o Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico, Finalmente, a Zona 6, que abrange uma ex-
de Rondônia " ... como instrumento básico de plane- pressiva área geográfica de 7.400.000 hectares, é 
jamento e orientação de políticas e diretrizes gover- zona de ecossistemas muito frágeis, que requer pro-
namentais necessárias ao desenvolvimento harmõ- teÇão e manejo ambiental para preservar e conser-
nico e integrado do Estado". var paisagens únicas ou de beleza cénica natural. 

O disciplinamento do use, das terras de Rondô- Incluem-se, neste Zona 6, todas as unidades de 
nia está baseado na 1 R Aproximação do Zonearilen- conservação iostitucionalizada e áreas indígenas. 
to Sócio-Econômico-Ecológico, com a discriminação Sr. Presidente, Srs. Senadores, é oerto que, 
das Zonas Ecológicas-Econômicas que se apresen- tendo sido a 1ª Aproximação concluída em 1988, a 
tam no Anexo 1. · ação do homem, tangido por suas necessidades bá-

As terras da Zona 1 , constituem a zona de or- sicas, ou até induzido pelo Poder Federal e Esta-
danamento e recuperação das atividades agrícolas, dual, está pondo em contraditório o Zoneamento Só-
agropecuárias, agroflorestais, silvo-pastoris e flores- cio-Econômico-Ecológico. 
tais. Aita concentração de lavouras diversificadas, o Zonearnento tem o respaldo de Lei Estadual, 
aproveitamentos florestais e desenvolvimento locali- votada e aprovada na Assembléia Legislativa do Es-
zados de florestas. A Zona 1 , tem uma área de tado de Rondônia e é reforçado pelos documentos 
6.195.000 hectares. oficiais do PLANAFLORO (Appraisal Repor!, n" 

A Zona 2, destina-se ao ordenamento, rect.pe- 8073-BR; Loan Aagreement e Project Agreement n" 
ração e desenvolvimento da atividade agropecuária, 3444-BR). É, pois, um compromisso firmado pelo 
tendo corno proposta, em primeiro plano, a agricultu- governo brasileiro com o Banco Mundial, tendo sido· 
ra consorciada em sistemas agroflorestais e agnH;il- previamente aprovado pelo Senado Federal. 
vo-pastoris destinados aos pequenos produtores, e, Com o decorrer do tempo, das ações antrópi-
em segundo plano, a pecuária de grande e médio cas, das rápidas modificações ocorridas no Estado 
porte, intensiva para carne e leite. de Rondônia, é preciso e está previsto, que seja ini-

A Zona 2 possui uma extensão territorial de ciada uma revisão e se faça o que se denomina uma 
3.015.000 hectares, que somados aos 6.195.00 hec- 2ª Aproximação do Zoneamento Sócio-Econômico-
tares da Zona 1, perfazem 8.210.000 hectares, o Ecológico, com processo de licitação internacional já 
que corresponde a 33,8% do Estado. iniciado. Essa 2ª Aproximação resuitará de um meti-

A Zona 3, compõe uma zona ribeirinha, indica- culoso trabalho de campo de equipes interdiciplina-
da para o ordenamento e desenvolvimento de siste- res e interinstitucionais, com especialistas experi-
mas múltiplos de aproveitamento da oferta ambiental mentados e competentes. Teremos pedólogos, lo-
de várzeas, terras firmes marginais, baseadas na di- tointérpretes, agrônomos, economistas, sociólogos, 
versificação de modelos agroflorestais, silvo-pasto- antropólogos, geógrafos, interligados ao "saber lo-
ris, exploração florestal, extrativisrno vegetal e ativi- cal" (extensionistas, produtores rurais, comerciantes 
dades pesqueiras. Abriga tradicionais populações, de insurnos e técnicos agrícolas). 
os mais antigos moradores de Rondônia. A área 3, 
tem uma abrangência de 589.000 hectares. 

A Zona 4, com 3.5oo.ooo hectares; Zona 5, 
com 3.600.000 hectares e Zona 6 , com 7.400.000 

Essa 2ª Aproximação definirá corno está a si
tuação aluai da utilização das terras rurais de Ron
dôriía e elaborará novos limites, novas concepções 
de ubl ização das terras. 
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Um exemplo que passo ao Senhor Presidente vacionista, apoio às comunidades indígenas, pesqui-
e aos Senhores Senadores. é o caso da abertura da sa florestal, manejo de unidade de conservação) rece-
BR-429, que saindo de Presidente Mediei, na BR- beram 7% à mais do que o previsto . A 2ª aproximação 
364, inter1igou o centro dinâmico de Rondônia, com está, em muito, retarda:la e vem causando dificulda-
o até então isolado Vale do Guaporé. A interligação des e dúvidas difíceis de serem resolvidas no tempo 
Presidente· Médici/Costa Marques tem visível impor- futuro. É o caso da ocupação por "sem-terras" da gle-
tãncia geopolítica; foi construída quase que ao mes- ba do Buritis, que, inclusive, já pleiteia sua emancipa-
mo tempo da elaboração da 1 A Aproximação, vindo a ção politica apesar de situar-se na zona 4. 
permitir não somente a abertura de grandes tazen- Sr. Presidente, Srs. Senadores, por todas es-
das de pecuária de corte, como também ensejou ao sas razões, tenho a certeza, e mais do que a certe-
INCRA a implantação do Projeto de Assentamento za, a esperança de que saibamos todos nós buscar 
"Bom Princípio". novas saídas, criar ou adaptar tecnologias, formular 

Ademais o traçado da BR-429, Presidente Me- políticasi criar instrumentos e, sobretudo, fortalecer 
dicVCosta Marques, quase tangen::iou a Área de Reser- instituições plbl icas federais, estaduais e munici-
va Indígena dos Uru,Eu-Wau-Wau, passando a cerca pais, de forma a alcançarmos o que costuma-se 
de 1 o quilometres expondo essa Rese!Va à cobiça de chamar de "sustentabilidade institucional", aprimara: 
ma:leireims, c;çadores, agricultores, que a& penetram e da, modemiza_da e comprometida com o futruro das 
&queiam os recursos protegidos por lei federal. populações rurais e citadinas de Rondônia 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a firme Ao Banco Mundial, faço uma solicitação toda 
convicção de que o PLANAFLORO é um avanço. E especial. Que .se faça de Rondônia um Estado prós-
um Projeto defensável. que beneficiará inquestiona- pero, produtor de alimentos para si e para estados 
velmente a sociedade de Rondônia Mas, é preciso vizinhos. Que se prodúza. mais café, mais cacau, 
ter em mente que, como diz o Professor Roberto mais algodão, borracha natural e que os rebanhos 
Santos da Universidade Federal do Parâ. e autor de de Rondônia sejam melhorados, no seu potencial 
uma importante obra, "História Econômica da Ama- produtivo. Que as pastagens sejam capazes de sus-
zônia, 1800-1920": tentar mais e mais cabeças por hectare e capazes, 

"É preciso que se entenda que hã somente um também, de produzir, grãos (mediante tecnologia do 
ser sagrado cujo interesse estâ envolvido em tudo "sistema barreirão", que faz do pecuarista um pecua-
isso : o HOMEM e não a NATUREZA. Este é o que rista/agricultor). 
deve ser protegido em sua saú:le, educação, aspiraçõ- Que esse compromisso produtivista seja am-
es ao progresso e à participação da riqueza coletiva". pliado com uma base do complexo agroindustrial 

Ao citar o Professor Roberto Santos, faço-o (un)a tradução de agribusiness ou agronegócio), 
tendo bem presente, o andamento da execução do com a participação de associações, pré-cooperati-. 
PLANAFLORO aquilo que foi feito, 0 que deixou de vas e cooperativas para a agroindustrialização e 
ser feito e aqueles aos quais ele benefiCia para a comercialização mais equânime, mais justa, 

Os recursos do PLANAFLORO 'pteviS!os são que melhor remunere o produtor. Esse é um papel 
de US$ 228.900.000,00 A participação da União é que visualizo, numa nova etapa do PLANAFORO, 

balanceando melhor sua ação com preservação dos 
deUS$ 31.000.000,00 e o Estado de Rondônia con- recursos,· com a conservação, cóm 0 compromisso 
tribuirâ com US$ 30.900.000,00, cabendo ao finan- ambiental. 
ciamento do Banco Mundial a !ração maior de US$ 
167.000.000,00. Contudo, o ritmo das aplicações Que, igualmente, áprove a licnação jâ realizada 
estâ lento. Desde janeiro de 1993 até junho de 1995, relativa à 2' Aproximação do Zoneamento Sócio-. 
foram aPlicados apenas US$ 60.784.389,00. Desse Econômico-Ecológico. 
total, o Governo Federal e o Estado de Rondônia A todas essas idéias e propostas, associo uma úl-
aplicaram US$ 12.708.008,64 e o Banco Mundial, lima reflexão, voita:la para a educação ambiental. Esta 
US$ 48.076.380,36. toma-se indispensável para que se consuma a transfe

Entendo que a execução da componente só
cio-econõmica, mais visível para a população rondo
niense (inlra-estrutrura de navegação fluvial , estra
das , saúde , educação e abastecimento de âgua), 
recebeu 13% a menos do que o previsto inicialmen
te. As ações ambientais (preservacionistas, conser-

rência das novas idéias para às novas gerações. 

No dizer de Max Plank: "As idéias novas não ven
cem porque convençam os poria:lores das idéias ve
lhas, mas porque surge uma nova geração que as toma 
para si e faz delas sua bandeira e seu instrumento". 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. estruturar a atividade pesqueira artesanal. Em pri-
Presidente, Srªs. e Srs. Sena:lores, trago hoje a esta meiro lugar, não se busca uma solução concreta 
Casa um assunlo preoct.pante e que atinge diretamente para resolver os problemas causados pela pesca 
uma parte significativa da população trabalhadora do predatória e sobretudo a pesca por meio de com-
Estado do Ceará Be diz respeito aos pescacl:lres que pressor, que é um verdadeiro crime. 
vivem excluSivamente da pesca artesanal da lagosta. Em segundo lugar, não se estendem aos pes-

São cen:a de sessenta mil pescadores que vivem cadores artesanais os mesmos incentivos e ajuda de 
dessa atividade e que sustentam suas famlias com o financiamento que beneficiam as empresas de pes-
que tiram do mar. Apesar dos riscos que correm colidia- ca. Muito menos, não se protege o pescador contra 
namente e dos saciiffcios enfrentados no trabalhO, eles os projetos turísticos especulativos que se sttuam 
são marginalizados pelos órgãoS governamentais. Além nas faixas litorâneas e que estabelecem a especula-
disso, entram constantemente em choque com os mer- ção imobiliária e empurram os pescadores para o 
gulhadores das grandes e médias empresas pesquei- mundo das favelas. 
ras, não escapam da sanha dos atravessadores que es- ~ A bem da verdade, precisamos vencer o isola-
peculam vergonhosamente em cima do prodLío e tra- mento e levar a Administração Estadual e Federal a 
vam 001a luta desigual contra o turismo predatório e in- ficarem mais perto da comunidade e mais preocupa-
discrimina:lo que os afasta pouco a pouco do seu habi- das com os seus problemas reais. 
tal Vale ressaltar que, nos ütimos dez anos, os mega- A evCência tem nos mostrado constantemente que 
projetas turisticos têm con!ribúdo significativamente o exerdcio da denxlcra:ia é tanto mais possfvel quando 
para f!Quidar com o pescador artesanal no Ceará. o governante estiver próximo do governado, e quando 

Apesar de tudo, Senhor Presidente, Senhoras . este puder se sentir parte integrante do Governo. 
e Senhores Senadores, os trabalhadores do nosso 
País já começam a adquirir o hábito de tratar de seus 
interesses de maneira coletiva E não é por acaso que 
esse processo de exercício da democracia participati
va vem chamando a atenção de políticos e de autori
dades govemarnentais mais sensíveis. 

Dessa maneira, uma das questões que consi
dero centrais para valorizar o Muro do desenvolvi
mento harmõnico nacional é a ação direta do Gover
no, no sentido de criar mecanismos de efetivo apoio 
à participação popular nos espaços econõmicos. 

Assim, o Governo deve preocupar-se com o 
atendimento das necessidades básicas das popula
ções, criando condições concretas para que elas 
possam desenvolver normalmente suas potenciali
dades, produzir de maneira correta e obter resulta
dos compensadores pelo esforço de seu trabalho. 

Aos defensores dessas idéias, cabe portanto 
levantar bandeiras reivindicatórias justas, perante as 
esferas de poder estadual e federal, e estabelecer 
uma estrutura eficieote, que seja capaz de promover 
mudanças socioeconõmicas rápidas em prol da co
munidade, em particular dos segmentos mais desfa
vorecidos, menos organizados e mais expostos às 
injustiças do desenvolvimento. Em particular, os 
pescadores artesanais do Ceará, de todo o Nordeste 
e do resto do Brasil são presas fáceis dessa desarti
culação e dessas injustiças. 

Assim, enquanto eles são submetidos a um 
verdadeiro regime de abandono, os órgãos oficiais 
pouco ou nada fazem para disciplinar, organizar e 

Apesar dos desequilíbrios regionais e das· difi
culdades econõmicas que continuam persistentes, 
espero para muito breve um avanço grande. Tenho 
certeza de que será reconhecida, finalmente, a im
portância dos pescadores artesanais na formação 
da riqueza do Ceará. É preciso que se diga que os 
pescadores nativos já estão convencidos de que va
lem alguma coisa Eles não são mais ingênuos, e 
sabem, igualmente, que os seus problemas só não 
se resolvem porque falta vontade e decisão política 
dos governantes nesse sentido. Sabem mais ainda, 
que até hoje se fez uma política não em seu favor; 
mas em favor dos ricos, dos que são amigos dos po
derosos e das empresas pesqueiras que degradam 
o meio ambiente. Portanto, o trabalhador do mar 
sabe hoje que tem direttos que lhe são sonegados. 
Ele sabe ainda que a política oficial continua pater
nalista, e o modelo político econõmico e social, gera
dor de miséria em sua região. 

Em minha opinião, o que está errado não é só 
o que tem sido feito até agora -em matéria de política 
comunitária. Além dos erros estratégicos, existem os 
erros de enfoque e a falta de uma verdadeira diretriz 
nacional para os problemas regionais. É justamente 
por essa definição que o povo grita lá do interior e 
pede ao governo que seja mais ágil, mais eficiente e 
mais presente em suas atividades econõmicas. 

A prova de que existe uma necessidade urgen
te da presença governamental nessas áreas distan
tes é a constatação de que a sttuação social piorou 
-ae~mais e os pobres viraram miseráveis. 
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Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não po
demos de forma alguma virar as costas para os gra
ves problemas do Nordeste. Não podemos tampou
co improvisar políticas de atendimento, desperdiçar 
recursos valiosos em obras sem importância, e per
mitir que o· paternalismo e a corrupção continuem 
anulando os pequenos ganhos de desenvolvimento. 

~ preciso portanto desmontar, de uma vez por 
todas, o poder das oligarquias que ainda comandam 
importantes decisões regionais. ~ preciso, enfim, 
romper a complexa associação de fatores histórico
culturais, económicos, políticos e sociais, que estão 
na raiz do subdesenvolvimento regional. 

Não se pode negar que, até bem pouco temP<>. 
todas as ações de governo na região se realizaram 
sem que houvesse qualquer interesse em mudar 
realmente as estruturas sociais, e romper com as re
lações de tipo paternalista entre as classes sociais. 

Parece que as chamadas classes dominantes 
ainda guardam muito vivas as velhas imagens da 
Casa Grande é da Senzala As relações sociais são 
pontilhadas pelos vícios herdados da ~oç~e.dadi! es
cravocrata e pelo paternalismo que ocupa lugar de 
destaque no tecido social. 

Os padrões sociológicos ultrapassados incenti
vam, assim, o aprofundamento do atraso e a manu
tenção de estruturas sólidas de subdesenvolvimen
to. O Nordeste brasileiro concentra cerca de 53% da 
pobreza absoluta do Brasil, apesar de seu Produto 
lnlemo Bruto ter crescido mais do que o do Japão 
nas últimas três décadas. Isso demonstra, claramen
te, a incrível distorção da economia regional e mos
tra lembém o tamanho da desigualdade social e a 
imensa distância que separa um "cidadão" rico de 
um homem comum em termos de ganho e de distri
buição de renda 

~ justamente dentro deste contexto de miséria 
e de injustiças que se situa o pequeno pescador ar
tesanal de lagosta 

A luta desses homens, para serem reconheci
dos como agentes diretos importantes na produção 
de pescado, se encaixa bem na filosofia dos movi
mentos internacionais da classe, retratada de manei
ra muito bem definida no Tratado das ONG'S sobre 
pesca, de junho de 1992. 

A pesca artesanal é responsável por cerca de 
50% da captura de peixe em nível mundial. No caso 
do Ceará, segundo o Plano de Ordenamento da 
Pesca da Lagosta, documento de julho de 1995, ;> 
pesca da lagosta representa um dos pontos relevan
tes da economia estadual. Milhares de empregos 
são gerados e mais de 100 mil pessoas vivem de 

sua prática Em termos de comércio, as exportações 
giram em tomo de 2.500 toneladas de cauda por 
ano, o que representa uma entrada de divisas da or
dem de 50 a 60 milhõeS de dólares em favor da eco
nomia cearense. 

Infelizmente, por faila de urna política eficaz, a 
pesca da lagosta é praticada hoje, de maneira majoritá
ria, de forma ilegal. Das cerca de 1.500 embarcações 
que constituem oficialmente a frota lagosteira, apenas 
300 estão devidamente registradas junto ao IBAMA. 

Dessa maneira, não é preciso refletir muito 
para saber que essa atividade, além de ser pratica
da de maneira completamente irracional, comete cri
mes contra o desenvolvimento e leva o País a acu
mular imensos prejuízos em todos os aspectos. 

A bem da verdade, a situação é crítica e exige 
medidas importantes e urgentes para evitar o colapso. 

Não se pode mais continuar pescando sem fis
calização, sem diretrizes, sem planejamento, sem 
disciplina e sobretudo sem consciência 

As medidas de ordenamento e regulamentação 
precisam ser sobretudo permanentes e não conjuntu
rais. Além disso, ela5 preciSam envolver amplos Setores 
sociais determina·tes nessa ação de reestruturação. 

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
está na hora de ser criado efetivamente o grande Fó
rum de Pesca do Estado do Ceará, eom o objetivo de 
apontar soluções concretas em favor de um verdadeiro 
desenvolvimento sustentável dos rectXSOS do mar. 

~ preciso que o Governo, a Universidade, os 
técnicos, os empresários, os políticos e os pescado
res se unam em defesa do futuro da pesca da lagos
ta, da racionalidade económica, do equilíbrio social e · 
do respeito aos recursos naturais. 

Muito obrigado. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-M1) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os relevantes 
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso pelo 
Doutor Hélio Palma de Arruda, em várias de suas 
passagens por importantes cargos públicos, como a 
Chefia da Casa Civil do Governo do Estildo, a Se
cretaria de Educação e Cultura, ou a Prefeitura Mu
nicipal de Cuiabá, ou mesmo fora delas, como sim
ples membro da nossa coletividade, me levam a co
municar, com pesar, o seu falecimento, nesta data, 
bem como o registro dos meus mais sinceros cum
primentos de pesar a toda sua importante fàmília 
mato-grossense. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalh:Js. 

Está encerrada apresente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h2min.J 
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Ata da 202ª- Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 29 de novembro de 1995 · 

1.ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Levy Dias 

AS 18 HORAS E 5 MINUTOS. ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Ant6nio Carlos Magalhães 
- Antfmio Carlos Valladares- Arlindo Porto- Bello 
Parga - Benedita da Silva - Beni Varas - Bernardo 
Cabral -Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio- Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edi
son Lobão - Eduardo Suplicy - ~leio Álvares - Emí
Ra Fernandes - Epitãcio Cafeteira- Esperidião Amin 
- Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina 
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Ca
mata - Gilberto Miranda·- Guilherme Palmeira -
Humberto Lucena- fris Rezende-' Jader Barbalho
Jefferson Peres - João França- João Rocha- Joel 
de Hollanda- Jonas Pinheiro- José Agripino- José 
Alves - José Bianco - José Eduardo Outra - José 
Fogaça- José lgnácio Ferreira- José Roberto Arru
da - José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise -
Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella -
Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva -
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - OSmar Dias -Pe
dro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan 
Calhei ros - Roberto Freire - Roberto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima
Sérgio Machado- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing 
- Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A lista de pre
sença acusa o cofll)arecimento de. 70 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçã:> de Deus, iliciams rossos tJ3laliDs. 
Desejo comunicar à Casa e aos Srs. Senadores 

que estão nos gabinetes ou nas comissões que o pai
nel eletr6nico já foi r~rado e está funcionando. 

Convocamos todos a participar de uma sessão 
ria qual há várias votações nominais. 

Sobre a mesa, requerimento que serà lido pelo Sr. 
1 ~Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.533, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 21 O, item ~ 2, do 

Regimento Interno, a transcrição nos Anais do Sena-

do Féderal do artigo publicado no jornal Folha de S. 
Paulo, edição do dia 29 de novembro do corrente ano, 
sob título "Sivam, um ovo de indez", de autoria do físi
co e jornalista Rogério Cézar de Cerqueira Leite. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
Senadora Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - De acordo 
com o art. 310, § 1~. do Regimento Interno, o reque
rimento serà submetido ao exame da Comissão Di
retora 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suas- · 
suna. 

~ lido do seguinte: 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1 • Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N21.534, DE 1995 

Senhor Presidente, ,: , 
Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimen

to Interno do Senado Federal, que o Projeto de Re
solução ~ 122, de 1995, tenha tramitação em con- · 
junto com os PRS ~s 49, 51 e 55, já apensados, por 
regularem a mesma matéria 

Sala das Sessões. 29 de novembro de 1995. -
Esperidião Amin. 

. O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requeri
mento lido serà incluído ero Ordem do Dia oportuna
mente, consoante disposto no art. 255, inciso 11, alí
nea •c•, item 8, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que serà lido pelo Sr. 
1 ~Secretário em exerdcio, Senador Ney Suas5ll1a. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N~ 1.535, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 22 da 

Constituição Federal, 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda as seguintes informações: . 
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1) quais os exportadores brasileiros de bens e Item 1: 
serviços com os respectivos valores, que geraram 
os créditos do Brasil junto ao Governo da República 
Popular de Angola; 

2) qual a forma de garantia para cada opera
ção e a responsabilidade de cada exportador. 

Justificação 

Os questionamentos ora formulados visam à 
instrução de proposição relacionada com o reescalo
namento da dívida de Angola junto ao Brasil e que 
se acha tramitando na Comissão de Assuntos Eoo
nõmicos, por mim presidida 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1995. -
·senador Gilberto Miranda. 

(A mesa para decisão.) 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requeri

mento lido serâ despachado à Mesa para decisão, nos 
termos inciso III do art 216 do Regimento Interno. 

A Presidência recebeu a Mensagem n"- 383, de 
1995 (n"--1389/95 na origem), do Sr. Presidente da 
República, encaminhando cópia do Oficio nº 64, de 
28/10/95, e outros documentos recebidos do Sr. Se
nador Gilberto Miranda, relativos ao Projeto Sívam. 

O expediente serâ encaminhado à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidên
cia recebeu a Mensagem nº 390, de 1995 (nº 
1334/95, na origem), de 28 do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do art 
52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja auto
rizada a contratação de operação de crédito externo, 
no valor de cento e oitenta milhões de dólares norte
americanos, junto ao BID, para os fins que especifica. -

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra à Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG - Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
quero apenas registrar a importância do Prêmio Mi
nas Ecologia, promoção do Jornal Estado de Mi
nas, da Federação das Indústrias e da ANDA. 

No âmbito de prefeitura municipal, o Prêmio 
Minas Ecologia foi registrado na Prefeitura Municipal 
de ltabira, administrada pelo Prefeito Olímpia Pires 
Guerra, do PDT, o que representou muito para 
aquele Município e para Minas Gerais. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Passa-se à 

Ordem do Dia 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 128, DE1995-
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 128, de 1995 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 762, de 
1995, da Comissão de Assuntos Econômi- · 
cos), que autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito exter
no junto ao Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - BIRD, no 
valor de até noventa-e nove milhões de dê
lares norte-americanos, para financiamento 
parcial do projeto de descentralização do 
transporte ferroviário metropolitano de Belo 
Horizonte. 

A Presidência esclarece que a matéria, em 
sessão anteriór, foi incluída na Ordem do Dia por de
liberação do Plenário. 

Poderão ser oferecidas emendas à matéria até 
o encerramento da discussão. 

Em discussão. (Pausa) 
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 

a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discu
tir. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, SRA.s 
e Srs. Senadores, o Projeto de Resolução n"- 128, do · 
qual fui relatara, foi aprovado, por unanimidade, pela 
Comissão de Assuntos Econõmicos. 

Destacamos de forma objetiva, na Comissão, a 
importância desse contrato de empréstimo entre o 
Governo j=ederal e o Banco Mundial, cujos recursos 
destinam-se à conclusão do metrô de Belo Horizon
te, uma obra inacabada que se iniciou hâ quatorze 
anos e que é de responsabilidade direta do Governo 
Federal. A expectativa da população da capital mi
neira é sua conclusão definitiva Esses recursos do 
Banco Mundial, contratados pelo Governo Federal, 
vêm resgatar um pouco da esperança do povo de 
Belo Horizonte, da região metropolitana da nossa 
capital. 

Não apenas a Prefeitura Municipal, hoje admi
nistrada pelo Prefeito Patrus Ananias,_ mas o próprio 
Governador do Estado, Eduardo Azeredo, e todas 
as suas lideranças políticas, vereadores, deputados, 
que representam autenticamente a vontade do povo 
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de Belo Horizonte, têm-se empenhado, ao longo vai, amanhã, a Belo Horizonte, para onde se dirige 
desses anos, na conclusão definitiva do metrõ de na noite de hoje, assinar o contrato com o Banco 
Belo Horizonte, para que a população, principalmen- Mundial. 
te a de baixa renda, tenha um meio de transporte Temos a certeza, Sr. Presidente, que o nosso 
mais barato. parecer fOi essencialmente técnico, pois tivemos o 

Atualtnente, o metrõ está funcionando precaria- cuidado de proferi-lo de acordo com a Resolução do 
mente, apenas em uma de suas etapas, atendendo Senado, com um exame detido de toda a documen-
a cerca de 40 mil passageiros por dia. A conclusão tação que nos foi encaminhada, para que pudesse o 
da obra vai representar um atendimento da ordem Plenário do Senado Federal, assim, aprovar- como 
de 400 mil passàgeiros por dia, o que será, sem dú- tenho a certeza que aprovaremos daqui a pouco - o 
vida, uma grande vitória para a população de Belo contrato de empréstimo do Governo Federal com o 
Horizonte. Banco Mundial, alocando recursos para o metrõ de 

Desejo registrar que, inicialmente, tivemos ne- Belo Horizonte. 
cessidade de alguns documentos e para isso envi- O SR. GERSON CAMA TA - Sr. Presidente, 
damos esfOrços junto ao Banco Central e ao Ministé- peço a palavra para discutir. 
rio da Fazenda para que a documentação tosse ~ -O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Para discu-
completada e nosso parecer pudesse ser concluído. ti r, concedo a palavra.ao Senador Gerson Camata. 

Como relatara do projeto, quero deixar registra- O SR. GERSON CAMA TA (PMDB-ES. Para 
do que, examinando o processo e toda a documen- discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
tação proveniente do Banco Central, tivemos o cui- primeiro, manifesto à Bancada de Minas, aqui repre-
dado de atender às exigências da Resolução do Se- sentada pef;;(Senadorá Júnia Marise, total apoio e 
nado Federal, para que pudéssemos, com transpa- meu voto a favor desta Mensagem do Presidente da 
rência, exarar o nosso parecer. República, em que a União capta US$99 milhões 

A iniciativa do Presidente da República de es- para o metrõ de Belo Horizonte. Eu preciso elogiar a 
tabelecer este contrato de empréstimo externo com sabedoria dos mineiros. No caso da rodovia que liga 
c Banco Mundial para favorecer o metrô de Belo Ho- Minas a S. Pauto, os mineiros do PDT e os do 
rizonte merece os nossos aplausos, principalmente PSDB, que brigam o tempo todo, se juntam e ficam 
porque os recursos da ordem de US$99 milhões, unidos. Parabéns aos mineiros. Eslal1 KlS aprendendo. 
provenientes desse empréstimo - considerado um No Espírito Santo, quando há necessidade de 
empréstimo barato para a União, com prazo de ca- empréstimo para uma obra no Estado, é o Estado que 
rência e longo prazo de financiamento -, vão aten- toma o empréstimo, é o Estado que penhora o seu 
der, neste momento, aos reclamos da população, ICMS; a União só dá o aval. Em Goiás, também é as-
principalmente da população trabalhadora da capital sim. O Rio de Janeiro dS Senadora Benedita da Silva,· 
do nosso Estado e da região metropolitana de Belo que precisa arrecadar 500 milhões para resolver o pro-
Horizonte. blema da segurança, IDma dinheiro emprestado, e a 

Sr. Presidente, desejo manifestar o agradeci- União dá o aval. Os governantes de Minas são mais 
meniD da Minas Gerais a todas as Uderanças, ao u- inteligentes, porque a Uniao toma o empréstimo e en-
der do Governo, Senador Elcio Alvares; ao Líder do trega na mão deles para fazerem o metrõ. 
PSDB, Senador Sérgio Machado; ao Líder do Vou votar favoJ"liVelmente. Mas, como Minas 
PMDB, Senador Jader Barbalho; ao Líder do PT, está conseguindo US$99 milhões, tenninada a ses-
Senador Eduardo Suplicy; ao Líder do PTB, Senador são, eu vou direto ao Ministro da Fazenda pedir 
Valmir Campelo; enfim, a todas as Uderanças que US$9,9 milhões. A União vai tornar emprestado e 
assinaram o requerimento de urgência, por entende- entregar ao Espírito Santo para concluir as obras do 
rem que estamos dando um passo decisivo para Hospital Infantil, que estão paralisadas hã quatro 
atender a essa demanda social da capital do nosso anos, e o Hospital Geral de Unhares. Se Minas me-
Estado. Estamos esperando, hã 14 anos, pela con- rece US$99 milhões - e merece -, o Espírito Santo 
clusão do metrõ. Essas obras foram iniciadas e pa- merece US$9,9 milhões. Vou levar esta mer.sagem 
ralisadas vãrias vezes. Com o empenho de todos, junto comigo. Quero igualzinho. Dez por cento da-
partiruannente do Governador do Estado e do Pre- quilo que Minas está levando, merecidamente, para 
feito de Belo Horizonte, que, somando esforços, concluir seu metrõ, eu quero para os hospitais inaca-
contribuíram para sensibilizar o Presidente da Repú- bados do Espírito Santo. 
blica, Fernando Henrique Cardoso, Sua Excelência Meu voto é favorável 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua Art. 1• E a República Federativa do Brasil auto-
em discussão. rizada, nos termos da Resolução n" 96, de 1989, do 

A Mesa deseja deixar registrado que, por inter- Senado Federal, restabelecida pela Resolução nº-
médio do Senador José Samey, envidou todos os 17,de 1992, acontrataroperaçãodecréditoextemo 
esforços para que esta matéria fosse votada hoje e junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
o Presidente pudesse brindilr Minas Gerais, ainda Desenvolvimento - BIRD, no valor de. ·até 
esta noite, com a assinatura do contrato. US$99,000,000.00 (noventa e nove milhões de_dóla-

Não havendo mais quem peça a palavra, en- res norte-americanos) de principal. 
cerro a discussão. .. _ Parágrafo único. O financiamento autorizado 

Em votação. no caput deste artigo destina.:Se à execução do pro-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram jeto de descentralização do transporte ferroviário 

permanecer sentados. (Pausa) metropolitano de Belo Horizonte, e será executado 
Aprovado. _ pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos -
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda- CBTU, em colaboração com o Estado de Minas Ge-

ção final. (Pausa) rais e a Prefeitura de Belo Horizonte. 
obre a mesa, parecer da Comissão Diretora, Art. 22 A operação de crédito se fará sob as se-

oferecendo a redação final, que será lida pelo Sr. 12 guintes condições: 
Secretário em exercício, Senador Elcio Alvares. a} mutuária: República Federativa do Brasil 

É lida a seguinte: (Ministério dos Transportes); 
b) mutuante: Banco Internacional para Recons

trução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial); 
c} valor: equivalente a até US$99,000,000.00 

(noventa e nove milhões de dólares norte-america
nos), de principal; 

PARECER N2 784, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção 11" 128, de 1995. d} finalidade: financiar parcialmente o projeto 

de descentralização do transporte ferroviário metro-
A Comissão Diretora apresenta a redação final politano de Belo Horizonte; 

do Projeto de Resolução nº- 128 de 1995, que autori- e} juros: 0,5% aa (zero vírcula cinco por cento 
za a República Federativa do Brasil a contratar ope- ao ano) <i::ima da taxa equivalente ao custo dos "Qua-
ração de crédito externo junto ao Banco lntemacio- lified Borrowings•, cotados 00 semestre precedente; 
nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, f} comissão de compromisso: o, 75% aa (zero 
no valor de até US$99,000,000.00 para financiarnen- vírgula setenta e cinco por cento ao ano) sobre 0 
to parcial do projeto de descentralização do trans- montante não desembolsado, contada a partir de 
porte ferroviário metropolitano de Belo Horizonte. sessenta dias após a data de assinatura do contrato;· 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de nevem- - g) condições de pagamento _ do principal: em 
bro de 1 995. --José Samey, Presidente - Ney vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, 
Suassuna, Relator- Júlio Campos- Levy Dias. no valor de US$4,950,000.00 (quatro milhões, nove-

ANEXO AO PARECER N• 784, DE 1995 centos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) 
· -- - --------- - cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de março 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e de 2001 e a última em 1!i,de dezembro.de2010; 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do h) condições de pagamento dos juros: sarnes-
Regimento Interno, promulgo a seguinte tralmente vencidos, em 15 de março e 15 de selem-

RESOLUÇÃO Nº- , DE 1995 bro de cada ano; 

·-. 

Autoriza a Replíblica Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
temo junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor de até US$99 ,000,000.00, para fi
nanciamento parcial do projeto de des-
centralização do transporte ferroviário 
metropolitanode Belo Horizonte. 

O Senado Federal resolve: 

i} condições de pagamento da comissão de 
compromisso: semestralmente vencida, em 15 de 
março e 15 de setembro de cada ano; 

D datas estipuladas para repagamento: pode
rão ser prorrogadas para manter correlação com a 
efetiva data da assinatura do contrato. 

Art. 3º- A autorização deve ser exercida no pra-_ 
zo de quinhentos e quarenta dias contados da data 
de publicação desta Resolução. 
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Art. 4"- Esta Resolução entra em vigor na data Juiz do Tribunal Regional do Trabalho no 
de sua publicação. cargo de Ministro Togado, na vaga decor-

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Emdiscus- rente da aposentadoria do Ministro Ney 
são a redação final. (Pausa) Proença Doyle e reservada a juízes de car-

Não havendo quem peça a palavra, encerre a reira de magistratura trabalhista. 
discussão.· 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 2: 

MENSAGEM Nº-373, DE 1995 
Escolha de Autoridade 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n" 1.528, de 1995 - art. 281 . 

do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n" 779, de 1995, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensa
gem nº- 373, de 1995 (nº- 1.210/95, na ori
gem), de 22 de novembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome 
do Doutor Rider Nogueira Brito, Juiz do Tri
bunal Regional do trabalho da 8ª Região, 
com sede em Belém ~ PA, para compor o 
Tribunal Superior do Trábalho ·no cargo·de 
Ministro Togado, na vaga deCorrente da 
aposentadoria do Ministro Hylo Bezerra Gur
gel e reservada a juízes de carreira·da ma-
gistratura trabalhista. · · 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. . . · · 
A matéria será votada na sessão de amanhã 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 3: 

MENSAGEM N2 374, de 1995 
Escolha de autoridade 

(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº- 1.526, de 1995 - art. 281 

do Regimento Interno) 

DiscuSsão, em turno único, do Parecer 
n" 780, de 1995, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensa
gem nº- 374, de 1995 (n" 1.211/95, na ori
gem), de 1 O de novembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome 
do Doutor José Luciano de Castilho Pereira, 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão: 
A matéria será votada na sessão de amanhã 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 4: 

MENSAGEM N2 382, DE 1995 
Escolha dé autoridade 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n" 1.527, de 1995- art. 281 

do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n" 781, de 1995, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensa
gem nº- 382, de 1995 (n" 1.292195, na ori
gem), de 22 de novembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado, o nome 
do Doutor José Augusto Delgado, Juiz do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
com sede em Brasma - DF, para compor o 
Superior Tribunal de Justiça. na vaga reser
vada a juízes dos Tribunais Regionais Fede
rais, decorrente da aposentadoria do Minis
tro Pedro da Rocha Acioli. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · 
A matéria será votada .na sessão de amanhã 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Volta-se à 

lista de oradores. 
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva 

para uma comunicação inadiável, na forma regímen
. tal. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC:l'ára uma co
municação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sr% e Srs. Senadores, eu estava inscrita como 
oradora e há mais de uma semana vinha tentando 
falar, mas não foi possível. Isso até me faz pensar 
que no Senado Federal há alguns Senadores, como 
é o meu caso, - e já ouvi outros reclamando - que 
sofrem de um problema grave, que é a síndrome do 
jabuti. Nós sempre faiamos atrasados sobre assun
tos que o Líder ou o Vice-Líderjá discutiram há mui
to tempo. Mas como também queremos discutir, re
corremos a esse expediente, que eu não poderia 
deixar de reoistrar, oue é a síndrome do jabuti. 
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Nessa condição, por uma questão de justiça e e que estava construindo uma relação com o Movi-
de coerência, vou falar sobre a sai da do Presidente menfo dos Sem-Terra 
do INCRA, Dr. Francisco Graziano. Corno que eu jã Na sexta-feira passada, quando tive oportuni-
havia dilo anteriormente, o Dr. Graziano é uma pes- dade de falar sobre a reforma agrária, o Senador 
soa que entende da matéria que estava dirigindo, a José Fogaça - como ele não está presente, não vou 
reforma agrária, e que, num episódio desagradável entrar no mérito que assinalou - disse que, anterior-
dessa história do grampo, caiu. Penso até que não mente, quando presidentes tiveram à frente da ques-
ficou provado que ele estaria envolvido nessa escuta tão da reforma agrária pessoas bastante comprome-
telefõnica A versão que ele deu, até prova em coo- tidas com a causa, corno é o caso do aluai Govema-
trário, é de que ele apenas entregou os documenfos dor Dante de Oliveira, foram os selares radicais de 
ao Presidente da República, uma vez que era seu esquerda, os partidos de esquerda que fizeram com 
Assessor de confiança que essas pessoas caíssem. Muitas vezes, o movi-

O próprio Dr. Graziano diz o seguinte, na maté- menfo inflaciona tantas reivindicações que mesmo 
ria de hoje do Jornal Folha de S. Paulo, sob o título uma pessoa comprometida acaba caindo. 
"Graziailo vê "drama pessoal" seu e de FHC": No caso do Dr. Graziano, estava havendo um 

"Deixo essa missão com muita tristeza 
Envolveram-me num episódio cuja única cul
pa, se tive, foi não me preocupar com a ori
gem de um relatório que fiz chegar às mãos 
do Presidente•, afirmou. 

Segundo ele, "forças contrárias à refor
ma agrária aproveitaram-se da lacuna pro
vocada pelas intrigas e interesses políticos 
menores e se mobilizaram para enfraquecer 
minha posição". O diretor de Recursos Fun
diários, Odõnio dos Anjos Filhos, se demitiu 
em solidariedade ao seu ex-chefe. 

O Movimento dos Sem-Terra também tem um 
matéria, na qual avaliam que a saída do Dr. Grazia
no enfraquece a reforma agrária 

Se o Presidente da República quer realmente 
fazer a reforrna.agrária e se existem outros interes
ses por trás do· episódio do enfraquecimento e da 
safda do Dr. Graziano, que, até provem contrário, 
passou a idéia de uma pessoa competente, respon
sável e comprometida com o problema social gravís
simo, que é questão da terra no Brasil, Sua Excelên
cia tem que colocar alguém à altura, que entenda da 
matéria e que tenha sensibilidade social para o as
~unfo. Considero, pois, esse episódio muito desa
gradável para o País. 

Ontem, tivemos a oportunidade de ouvir a fita 
do grampo, que inclusive estava editada, ou seja, 
havia um corte nela Pensei até que o Governo pro
cedeu a esses cortes porque eram 17 horas. Como 
era uma sessão matinê, não poderiam abordar de
terminadas questões, por isso censurou parte da 
fita T ai vez, se fosse em outro horário, pudéssemos 
tê-la ouvido inteiramente. 

Sendo assim, quero dizer, com tristeza, que 
esse episódio tirou uma pessoa que tinha auiloridade 

processo de entendimento com o Movimenfo dos 
Sem-Terra Boa parte dos parlamentares de oposi
ção, inclusive eu, já tinha feito referência ao seu tra
balho, com muito respeito e expectativa. O que der
rubou o Dr. Graziano não foram os partidos de es
querda Pelo CÓntrário, foi o próprio Governo que o 
tez, dadas, pelo que se ouve por aí, as intrigas pala
cianas. 

Aliás, quando criança, por ter os cabelos rebel
des, ouVia minha mãe sempre dizer que grampo era 
para segurar. Nesse caso, grampo é para derrubar. 
Pois já derrubou um ministro, um Presidente do IN
CRA, um chefe de cerimonial e tantos outros peque
nos que ainda vão cair e, quem sabe, até outros pei
xes maiores. 

· Muito obrigada 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -

. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, amanhã vota
remos o requerimenfo de inserção na pauta de um 
projeto de resolução do Senado que tem corno obje
tivo a interferência do Congresso na privatização da 
Vale do Rio Doce. 

Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, a Vale 
do Rio Doce, empresa de mineração e recursos na
turais, produtora também de celulose e madeira, 
vem gerando grande polémica sobre a sua privatiza
ção ou não. T odes sabemos que o Estado gigante 
de outrora já não tem vez, portanfo, deverá restringir 
a desempenhar bem suas alividades Educação, Se
gurança, Saúde e outras características e únicas do 
Estado, e não funcionar como empresa privada, 
exercendo alividades que nem sempre desempenha. 
com o devido saber. No caso especifico da Vale, até 
que ele faz muito bem. A Vale do Rio Doce é um dos 
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milagres, uma das ilhas de excelência dentro das 
estatais brasileiras; por isso, tem pago um preço 
muito alto. Por uma lei, por exemplo - para demons
trar aos companheiros um dos itens -, a Vale não 
pode aplicar os recursos oriundos da antecipação 
das exportações. Todos os exportadores recebem 
os capitais·antecipadamente e os aplicam no merca
do. Se a Vale assim o fizesse teria um lucro de mais 
de U$70 mHhões anuais. Ela também tem dificulda
des a cada execução de processo e projeto, e as ou
tras concorrentes que estavam atrás, principalmente 
as três grandes australianas, a cada hora e a cada 
instante vêm gànhando espaço em relação à Vale 
do Rio Doce. Isso dificulta sobremaneira a adminis
tração de uma empresa que precisa ser dinâmica, 
mas está amarrada ao Estado. É corno se colocás,- . 
sernos para correr, em umà olimpíada, dois ou mais 
corredores e um deles tivesse um peso amarrado à 
perna; assim é a Vale estatal. A própria direção e os 
seus funcionários querem ·a privatização; aliás, dos 
1 00% de ações ela já tem 49% privatizados no ge
ral; em muitas subsidiadas ela detém 1 0%, 15%, 
20% e 30% exatamente para fugir ao estatisrno e 
poder ter maior dinamismo. 

Vamos, amanhã, votar o requerimento para a 
inserção na pauta e deveremos ter o relatório - serei 
o relator - aqui no plenário. Vamos participar dessa 
reunião, porque se trata de privatização especial. Sr. 
Presidente, essa privatização mexe com nove Esta
dos porque a Vale está presente em todos eles. Isso 
signifiCa vinte e sete dos Srs. Senadores, quase 
uma centena dos Srs. Deputados. A Vale alua em 
inúmeros municípios e lhes distribui 8% do seu lu
cro. No último exercício, foram US$25 mHhões, en
tão, é uma empresa que tem porte, peso que faz 
merecer que o Congresso a acompanhe. 

Inicialmente, o Executivo não queria a nossa 
participação, mas depois de inúmeras démarches* 
conseguimos que o Governo a acatasse por inter
médio de uma Comissão Mista de Deputados e Se
nadores, fazendo com que a referida Comissão rno
nitorasse e acompanhasse toda a moldagem da pri
vatização. Essa moldagem, Sr. Presidente, irá deter
minar corno se vai vender, para quem e outros itens, 
corno, por exemplo, corno será feita a campanha 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não 

Conseguimos que 20% dos recursos oOtidos 
pela Vale do Rio Doce sejam aplicados em projetes 
de desenvolvimento regional. Hoje ainda, numa reu
nião com o Ministro José Serra, vamos pedir para, 
se possível, serem colocados 1 O% dessas ações à 
disposição dos Estados, onde a Vale do Rio Doce 
milita, para que possam concorrer, em igualdade de 
condições, se tiverem recursos, na compra de parte 
dessas ações. 

Dessa forma, acreditamos que conseguiren:!Js 
um meio de o Congresso participar e acompanhar a 
privatização; antes, pela Lei de Privatização, ~ 
era a única prerrogativa do Governo Federal: o ?o-
der Executivo. ! 

Peço a atenção dos Srs .. Senadores para a 'vo
tação de amanhã, para que votem favoravelmente. à 
inserção, porque precisamos de, uma vez por todas, 
resolver esse assunto. Isso trará à Vale do Rio Doce 
não somente dinamismo mas também ao nosSO 
Pais uma soma de recursos para serem aplicados 
em projetes dé desenvolvimento regional. · · 

· Eia o quê tinha a dizer, Sr. Presidente. . •. 
Muito obrigado. · 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} - Cone~-; a 

palavra à Senadora Benedita da Silva · 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, tive a opor
tunidade de participar do Movimento Reage Rip da 
Caminhada pela Paz. 

Eu não poderia, de forma alguma, deixar de 
comentar a respeito, porque tivemos naquela pas
seata histórica participação do Estado do Rio de Ja-· 
neiro como um todo. Não foi apenas a Zona Sul que 
foi para a rua mas também a Zona Norte, a Zona 
Oeste. e a Baixada Fluminense: 

Vimos naquela passeata crianças, pessoas de 
terceira idade, artistas, intelectuais, sindicalistas, 
empresários, grupos de "funkeiros", associações de 
moradores. Observamos as dfferentes alianças que 
ali se manifestaram. As ideologias eram diversas. 

Observamos que existia um desejo naquelas 
pessoas'de poder contribuir e dar o seu grito; o grito 
pela Paz é sobretudo o grito da liberdade, o grito do 
compromisso. 

bastasse a importância interna da Companhia Vale O lema da passeata era: "Um mHhão de pes-
do Rio Doce no Brasil, é preciso que se diga tem- soas, um bilhão de reais". Sei que a imprensa publi-
bém que se trata da mais importante privatização do cou que não conseguimos levar um fnilhão de pes-
mundo ocidental, neste momento, a qual só será su- soas para a passeata Infelizmente, não foi possível, 
parada quando da privatização da TELE alemã da- . porque o Rio de Janeiro viveu, ontem, um dos seus 
qui a dois anos. ·- famosos temporais, e a chuva, que comeÇX>u por vol-
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ta das 14h, foi tão forte que inviabilizou & saída das Dizia eu, em seminário que particiPE!i" n~ ~egun-
pessoas. Tenho essa experiência porque moro na da-feira, em São Paulo, onde estão traruildo -~ 
favela e sei da dificuldade que é para descer até a agenda de Direitos Humanos do Governo Fernar]!!o 
cidade. A chuva impediu a participação dessas pes- Henrique Cardoso, que não é possível pagar-se I,Jrn 
soas que não têm nem mesmo abrigo para se prote- salário desses a um policial que está armado nas 
gerem. A passeata, na verdade, ficou pela metade, ruas, que tem famma para sustentar. Dessa manei-
mas isso não significa que não tenhamos a necessic ra, obrigamos esse policial a ter que fazer biscates, 
dade de ter R$1 bilhão. Esse é o lema e a vontade como segurança até mesmo de marginais. 
de todos aqueles que estavam lá participando; é Não podemos permitir que isso aconteça! Os 
preciso que haja uma integração das favelas à cida- policiais precisam ter um salário digno e uma carga 
de. As favelas são verdadeiros guetos, estão aban- hor;íria de trabalho normal. 
danadas, desassistidas, no entanto, responsabiliza- Por isso estamos, verdadeiramente, fazendo 
das, pois, delas tem saído mãcxle-obra barata, des- esta campanha de R$1 bilhão. Na nossa avaliação, 
qualificada, marginalizada para construir o Estado esse recurso será suficiente para a integração ime-
do Rio de Janeiro. diata das favelas e a reforma da polícia 

Quando falamos em violência e na falta de se- Queremos investir maciçamente em serviços 
gurança no Estado, de imediato, atribui-se culpa aos públicos, arruamenlo, educação e segurança; criar 
pobres favelados, que, na sua maioria, nada têm a oportunidade para a prática de esporte, cultura e de la-
ver cilm o crime organizado. . zer; implantar Centros Comunitários de Defesa da Ci-

Essa passeata surge no momento em que de- dadania (CCDCs) em todas as favelas. Isso para que 
terminada classe do Estado do Rio de Janeiro é atin- elas se tomem bairros. Não adiantou mudar o nome 
gida diretamente por assaltos e seqüestros. Quando de favela para comunidade. A miséria ficou mais colo-
se falou em fazê-la, existia a preocupação de que rida, mas os problemas não foram resolvidos. 
fosse dos "riquinhos". Que seja dos "riquinhos"! Não Para que o Rio de Janeiro tenha uma polícia 
podemos conviver com a violência e a insegurança. honesta, inteligente, eficaz e respeitada pela popula-

lamentavelmente, alguns só acordaram por- ção, temos que punir a corrupção e a brutalidade; 
que essa desgraça bateu às suas portas. Estamos, garantir salários dignos para os policiais; promover o 
há muito, gritando, perseguindo uma política que as- diálogo entre a polícia e a população em cada bairro 
segure investimentos na área econômica e social e e favela; desenvolver a competência nas investiga-
garanta não só a segurança no asfalto mas também ções e na repressão ao crime; um policiamento de 
também investimento social nas favelas. máxima qualidade nas áreas de lazer e turismo; as-

O Estado do Rio de Janeiro está sendo levado segurar a participação das ForÇãs Armadas e da Po-
a uma preocupação que extrapola a sigla partidária lícia Federal no controle das fronteiras contra o con-. 
e até a Administração Pública. trabando de drogas e armas. 

Havia a preocupação dos governantes do Esta- . Cerca de R$500 milhões já estão prometidos 
do e do município de que a passeata fosse contra o para projetes como a Favela Bairro e Baixada Viva 
Governo. Estamos cansados de fazer denúncias! Os R$500 milhões que faltam, vamos buscá-los, 
Estávamos, sobretudo, assumindo compromissos com urgência, na Prefeitura, no Governo do Estado, 
com o Governo do Estado. na União e na própria sociedade. -

Este Governo tem uma Bancada no Congresso Por isso aquela mobilização envolvendo em-
Nacional que quer acompanhar os recursos que es- · presários, porque entendemos que a paz não tem 
tão dentro dos planos do Presidente da República cor, não tem classe social, não tem religião ou sigla 
para resolver a questão da segurança, do desem- partidária É uma tarefa de todos nós. Queremos Ira-
prego, da saúde e da educação no Estado do Rio de çar um novo patamar de atuação da opinião pública 
Janeiro. Por isso o diálogo com o Poder Público nas faixas 

Queremos a integração dessas favelas à Ciâa- - ostentadas por muitos. 
- de e desejamos também uma reforma na polícia. A São Martinho, uma instituição nãoiJovema-

Essa reforma só será· possível se os investimentos mental que tem contnbuído demais para a: recupera-
forem voltados não apenas para os armamentos de ção dos meninos e meninas de rua, naquela caminha-
que necessitamos mas também igualmente para sa- da histórica, dizia: "Pela paz. Candelária nuiÍca mais!" 
lários dignos para os policiais. Faz-se necessário Quero fazer um apelo a todos aqueles que, 
mudança até mesmo na carga horária dos policiais. mesmo não sendo do Estado do Rio de Janeiro, re-
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conhecem que o Estàdo tem uma contribuição a dar vel, mas é e5sa a situação de milhares de proprietá-
a este Pais: que venham somar conosco na busca rios de drogarias pelo Pafs afora 
désses recusas em favor da paz. Tenho certeza de Diante do falO, procurei inteirar-me da reafida-
que esse rnovimen10 atingirá o Brasil corno um todo, de. Aprofundei estudos sobre a matéria e cheguei à 
porque o Brasil inteiro precisa de paz. Se tivennos no conclusão de que certos ditames da Lei 5.991, de 
Esta:lo do ·Rio de Janeiro a paz, teremos menos um 1973, analisados sob a ótica da modernidade, na 
para as nossas preocupações, mas certamente tere- verdade caracteriza uma reserva de mercado inacei-
mos ri1ais um para o engrandecimen10 do nosso País. tável. Para se ter uma idéia, ao mesmo tempo em 

Viva o povo do Estado do Rio de Janeiro! que determinado artigo reza a obrigatoriedade da . 
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. presença constante do farmacêutico-responsável no 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidên- estabelecimento, outro artigo registra a permissão, a 

cia pede a compreensão do Senador Júlio Campos. cada farmaoêutico, de responsabilizar-se por dois 
A Mesa cometeu uma injustiça com a Senadora estabelecimen10s. Pergunto a V. Ex's: como explicar 
Marluce Pin10. Deveria ter dado a palavra a S. Ex'l, esse aparente dom da ubiqüidade conferido legal-
mas, como a nobre Senadora Benedita da Silva ha- mente ao farmacêutico? Noutro artigo, parecendo 
via questionado o Senador Ney Suassuna, acaba- prever a natural recusa do farmacêutico em morar 
mos por chamá-Ia. no interior do País, onde as condições são adversas 

Portanto, peço sua compreensão para que e o povo sofre a ausência de profissionais não só da 
possa dar a palavra a Senadora Marluce Pinto, a saúde, está prevista a delegação da responsabilida-
quem peço desculpas por esse lapso. de técnica Pru:? o prático, o oficial de farmácia ou ou-

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR. Pronun- Iro devidamente qualificado. 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. O que fiz então? Nada mais do que normalizar, 
Presidente, Sr"s Senadoras e Senhores Senadores, de acordo cem a própria lei, o quem é quem para 
em abril de 1993, mais precisamente no dia 1 ~. apre- cuidar das diferentes modalidades de estabeleci-
sentei um projeto de lei no Senado que leyou o nú- mentes existentes: a farmácia, a drogaria e o erva-
mero 41 , propondo nova redação ao art. 15 da Lei nário. · 
5.991 , de 1973. Essa lei dispõe sobre o controle sa- Em resumo, busquei dar ao tema um tratamen-
nitário do comércio de medicamen10s, insumos lar- to legislativo mais adequado com a reali;Jade. Pro-
maoêuticos e ccrrela10s. pus a manutenção da exigência do profiSsional lar-

Antecipo que, gratificada, vi a aprovação do maoêutico com exclusividade na farmácia; a apeio-
projeto nas comissões pelas quais passou e a unani- nalidade, aos proprietários de drogarias e ervaná-
midade dos vo10s quando levado a plenário. rios, pela contratação desse profissional e, finalmen-

Foi remetido à Câmara em dezembro de 1993, te, ao oficial ou auxiliar de farmácia, portador de di-. 
onde recebeu o número 4.385/94. Recebi, na sema- ploma de curso profissionalizante de segundo grau, 
na passada, a agradável notícia de que o proje10 ob- a responsabilidade técnica pelas drogarias e ervaná-
teve aprovação na Comissão de Seguridade Social rios. Ainda de acordo cem a própria Lei, mantive ao 
e Família e agora tramita na Comissão de Constitl.i- prático o exercício de tal responsabilidade, desde 
ção, Justiça e de Redação. que proprietário ou cc-proprietário do estabeleci-

À época, fui motivada a apresentar tal proje10 menl? prove estar à frente do estabelecimen10 por, 
em virtude de ter vivenciado uma desagradável e re- no m1.mrno, d~z ~os. . ·-·· ._ 
voltante situação. No interior de Roraima, Estado N~o ~ ~uito longe, meus _nobres colegas, 
que tenho a honra de aqui representar, vi um pro- buscar JUStificatiV~ pru:_a ~u proJeto; Saltam. aos 
prietário de drogaria em desespero promover a ven- nossos olhos ~ !nccere~1as, na fomla de. artig?S, 
da de remédios abaixo do custo, unicamente para parágrafos ~ al.neas, registrados na ;própna La. a 
arrecadar o salário do farmacêutico responsável, que procure~ _d~ nova redação. ~ara .não del.ongar, 
que, residente em outra cidade longe dali, chegaria vou ~ res~ng1r ape~~ ao cap1b.Jio que cUida de 
no dia seguinte para receber os seus honorários. suas D1spos1ções Prehm1nares, onde são adotados 

O não-pagamento iria significar para aquele os seguintes conceitos: 
proprietário arcar com pesada multa ou, na pior das "Farm_ácia é un\ estal>elecimento de 
hipóteses, fechar as portas de seu estabelecimento. manipulação de fórmulas magistrais e afiei-

Esse falO, Sr"s e Srs. Senadores, relatei aqui nais, de comércio de drogas, medicamentos, 
nesta Casa quando apresentei o projeto. É lamentá- insumos farmacêuticos e ccrrela10s, cem-
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preendendo o de dispensação e o de atendi- dade, façam uso desse expediente apenas com o in-
mento privativo de unidade hospitalar ou de tuito de angariar vantagens económicas. Aliás, de 
qualéjuer outra equivalente de assistência muitos profissionais dessa área, tenho recebido 
médica" apoio e solidariedade. 

Drogaria, por sua vez, tem o seguinte conceito: · · 
• •estabelecimento de dispensação e co- A Lei propicia esse tipo de coisa, pois bem sa-

bemos que não existem farmacêuticos sufiCientes 
mércio de drogas, medicamentos, insumos para cobrir o número de estabelecimentos eXistentes 
farmacêuticos e correlatas em suas embala-
gens originais". 

Ao ervanário, o conceito se resume em: 
"estabelecimento que realize dispensa-

ção de plantas medicinais". 
Ora, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores. efetiva
mente, não se justifica a exigência de presença 
constante de um profissional farmacêutico nesses 
dois últimos casos. _ . 

Nas farmácias, onde existe a manipulação de 
fórmulas magistrais e oficinais, é evidente que deva 
existir um responsável técnico com formação acadê
mica, que é o farmacêutico. Isto não se discute. 
Mas, quanto às drogarias e ervanários, não existe 
razão plausível para esta exigência, a não ser uma 
reserva de mercado. 

Nas drogarias, oonforme a própria definição da 
Lei, dispensa-se, isto é, distribui-se, repassa-se, 
vende-se os produtos preparados pelos laboratórios 
farmacêuticos em suas embalagens originais e invio
láveis. Lá, em cada embalagem, estão as orientaçõ
es, fórmula e nome do responsável-técnico pela ela
boração do produto. Nas drogarias, o cliente dirigi-se 
ao estabelecimento, exibe a receita do médico e o 
baloonista, única e exclusivamente, pega o medica
mento na prateleira e o repassa ao comprador. Para 
que, então, a presença do farmacêutico? 

Exatarnente aqui começa o drama de milhares· 
de proprietários de drogarias e ervanários em nosso 
País, principalmente nas cidades do interior dos pe
quenos Estados da nossa Federação brasileira A 
exigência legal, absurda, da obrigatoriedade de um 
farrnaç:êutico responsável para cada um desses es
tabelecimentos, tem ocasionado o que se denomi
nou de "aluguel de nome". O farmacêutico declara
se responsável pela drogaria e empresta seu nome 
àquela atividade tipicamente comercial. No final do 
mês, são raros os que aparecem, principalmente no 
interior, para receber seus "honorários". As impor
tãncias lhes são creditadas diretamente nas contas 
bancárias ou remetidas via correio. 

Não creio, Sr. Presidente, que a maioria dos 
farmacêuticos que lutaram e lutam para conseguir o 
seu diploma universitário e que têm correspondido à 
árdua tarefa social de zelar pela saúde da comuni-

no território brasileiro. 

Para o conhecimento de V. Ex>s. tenho um de
monstrativo oficial, elaborado pela Associação Brasi
leira do Comércio Farmacêutico, que indica alguns 
números que merecem nossa avaliação: em Ala
goas, existem 1750 estabelecimentos farmacêuticos 
e apenas 135 profissionais acadêmiC::Os. No Espírito 

· Santo, são 1700 farmácias para 700 farmacêuticos. 
No Maranhão, 1 067 para 822 profiSsionais. Na Pa
raiba, no Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rorai
ma e Sergipe não é diferente: superam em muito os 
números dos estabelecimentos ao dos farmacêuti
cos. Resumindo, apenas, em São Paulo, Rio de ja
neiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 
existe um equilíbrio. Com a ressalva de que· esse 
eqUllíbrio apenas existe nas Capitais e nas cidades 
mais populosas. Mesmo nesses Estados, o proble
ma se agrava no interior. Lá, como já disse, o pro
prietário não tem opção: ou fecha suas portas ou 
contrata um profissional a quilõmetros de distância, 
que nem aparece no seu estabelecimento comercial. 

Mais. uma vez, neste caso, procura-se tapar o 
sol com uma peneira Não podemos nós, legislado
res, Compactuar com o amoral apenas porque é le
gal. Temos o dever de legislar em favor de justas 
causas. A versatilidade do mufldo modema exige · 
adequações perma11entes. As necessidades. huma
nas em oonvívio comunitário diferem das leis natu
rais e duradouras .. Às portas do século XXI, a des
centralização, a facilidade e a agilidade são exigên
cias em nosso quotidiano. Meu projeto não privilegia 
quem quer que seja em detrimento do laborioso pro
fissional de farmácia. Ao contrário, procura também 
preservar esses profissionais que, em obediência à 
Lei, são pejorativa e genericamente acusados de 
"alugadores de nome". Mais uma vez, muitos ino
centes pagam a cónta de poUcos pecadores, efeito 
que tem como cauSa a própria Lei. 

O que meu projeto propõe é acabar com essa 
abominável prática amparada por lei. É preciso· ábo
lir das leis vigentes os privilégios e a proteção a 
quaisquer setores que sejam A igualdade de oportu
nidades não pode apenas ser figura decoraliva em 
nossa Constituição. 
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Na farmácia, o farmacêutico, porque afinal só Brasil. São assinadas por pessoas do poVlJ, aSsocia-

ele está academicamente preparado para elaborar ÇlÕes e sindicatos. Dentre estas, destaco dezenas de 
as fórmulas magistrais e oficinais. Para tanto, en- moções de apoio e solidariedade, aprovadas e assi-
frentou os bancos universitários e colou grau. Mas nadas por representantes de Assembléias Legislati-
quanto às drogarias e ervanários, esse acervo cultu- ·vas, Câmaras Municipais e Prefeftos de quase todo 
ral é plenamente dispensável: basta que o responsá- País. Em virtude deste projeto, também sofri retalia-
vel tenha o curso profissionalizante ou, se proprietá- ÇlÕes de setores contrários à sua aprovação. Estas, 
rio ou co-proprietário, exerça a afividade pór mais de entretanto, explica elementar lei da física de que 
1 O anos. Portanto, o meu projeto não pode ser enca- para cada ação corresponde uma reação. 
rado como se contrário fosse à classe farmacêutica, Para que v. Exl's tomem conhecimento, na mi-
pois mantém as prerrogativas da formação universi- nha campanha do ano passado, no meu Estado, 
tária e acaba com o inaceitáv.al cartel montado a adversários colocaram ~a televisão que eu havia 
partir do art 15 da Lei 11" 5.991. apresentado no Congresso Nacional um projeto 

Sr. P~idente, Sr% e Srs. Senadores, ainda para facilftar o comércio de drogas. Vêem V. Ex"s 
me lembro como se hoje fosse de um encontro de os expedientes obscuros de que se utilizam deter-
confraternização promovido pela laboriosa classe de minadas pessoas para procurar eliminar até um 
proprietários e funcionários de drogarias e ervaná- trabalho consciente e justo, que visa facilftar a 
rios. A esse evento tive a honra de ser convidada a existência de drogarias nas cidades do interior. Se 
participar. Queriam usar da oportunidade para uma esse projeto não for aprovado na Câmara, munas 
manifestação de apoio ao projeto que, afinal, ia ao en- drogarias irão jechar, porque não terão rentabilida-
contro dos anseios da classe. O evento se deu em de no seu comércio para pagar de quatro até dez 
João Pessoa, na Paraíba, em outubro de 1993. Na salários mínimos a um farmacêutico. Já existe 
ocasião, inclusive, atendi com mufta honra o convfte do uma lei tramitando para que seja pago dez safá-
então Governador e hoje nosso colega Senador Ro- rios mínimos ao responsável acadêmico pelas far-
naldo Cunha Uma para uma visita em Palácio. mácias e drogarias. 

Digo a Vossas Excelências que jamais imagi- ·Vou encerrar, Sr. Presidente. Antes, porém, 
nei que esse projeto pudesse assumir as dimensões faço um apelo a Vossas Excelência5: verifiquem nas 
que assumiu. Diante de mim estavam centenas de farmácias e drogarias de sua região· aonde estão os 
pessoas querendo ao mesmo tempo transmitir seu responsáveis técnicos. Tenho certeza que nenhum 
apoio. A reunião prevista para ocorrer em alguns mi- de nós e ninguém, nem mesmo nas cidades como 
nulos, durou exaustivas mas gratificantes quatro ho- Brasma, São Paulo e Rio de Janeiro, jamais chegará 
ras. Ali, meus nobres colegas. pude perceber o para comprar um medicamento e será atendido por 
quanto significava e significa esse projeto. um farmacêutico. Isso não acontece. Então, não há · 

Óbvio que, quando idealizei e apresentei o essa necessidade do acadêmico, do farmacêutico fi-
mesmo, sabia de sua justeza e necessidade. Ape- car responsável pelas drogarias. 
nas cumpri meu dever legislativo sem almejar aplau- Quero parabenizar a laboriosa classe de pro-
sas. E não foram os aplausos recebidos que me prietários de farmácias, drogarias e ervanários, 
emocionaram. Minha emoção maior foi perceber o seus funcionários, suas famílias, amigos e todos 
quanto se sentia órfã de uma decisão política essa aqueles que comigo abraçaram essa justa causa. 
classe de trabalhadores. A partir de então, a reper- Desde cedo aprendi a confiar no discernimento, 
cussão alcançada pelo projeto extrapolou nossas vontade e consciência de nosso povo, que sabe e 
fronteiras internas. qüer lutar por seus direitos. Se muitas vezes-nos 

Sei que a maioria dos Senadores da legislatura parece alheio ou indiferente, é porque não foi meti-
anterior receberam, em seus Estados, solicitação vado à luta E ao antever com satisfação um final 
para a aprovação daquele projeto por parte de pro- feliz para esse projeto, sei que as vitórias até 'aqui 
prietários de drogarias e ervanários; e realmente o conseguidas aconteceram em função da Li1ião 
aprovamos nesta Casa dessa gaina de interessados em tomo de um obje-

A partir de então, a repercussão alcançada tivo comum. ~- ~ 
pelo projeto extrapolou nossas fronteiras internas. Já Sinto-me gratificada por saber que não estou 
recebi mais de 5 mil correspondências e as guardo sozinha nesta luta Muito além disso, estou pn~fun-
em meus arquivos, entre cartas, telegramas e cartõ- damente sensibilizada com o espírito de garr<o de 
es advindos dos mais distantes rincões de nosso nossa gente. 
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Por tl,ldo isso, confio na sensibilidade e no bom 
senso dos Exrn'<s Srs. Deputados que, com sabedo
ria, farão justiça, atendendo definitivamente o clamor 
dessa classe injustiçada 

Meus nobres Colegas, mais uma vez apelo a 
V. Ex"s pata que conversem com os Deputados de 
seus Estados, explicando a eles da necessidade ur
gente que temos de aprovar esse projeto, que objeti
va facilitar a vida dos pequenos comerciantes dessa 
área Realmente a situação é difícil, pois, quanto 
menor a cidade, quanto menor o vilarejo, mais difícil 
é para o povo que ali vive locomover-se a uma dis
tância maior e lá comprar um medicamento. Por 
isso, se esse projeto não for aprovado, dificilmente 
vamos encontrar em pequenos vilarejos uma peque
na drogaria que atenda a sua comunidade. 

Agradeço aos meus caros e nobres Colegas 
Senadores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra a V. Ex~. por 5 minutos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr.· Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu queria re
gistrar nos Anais desta Casa o falecimento, no dia 
de hoje, aqui em Brasília, do ex-Prefeito de Cuiabá, 
ex-Presidente do INCRA, ex-Presidente do Banco 
da Amazônia, Dr. Hélio Palma de Arruda, grande 
matogrossense, grande brasileiro, que governou o 
nosso Município de Cuiabá de 1959 a 1963. 

Foi também Presidente do Banco da Amazônia 
na gestão do Governo Jânio Quadros. Foi Presiden
te do INCRA e exerceu o cargo de Chefe da Casa 
Civil na gestão do Governador Frederico Campos, 
no período de 1979 a 1983. Ultimamente vinha exer
cendo o cargo de Secretário de Educação e Cultura 
do Estado de Mato Grosso. 

Engenheiro agrônomo, formado na cidade de 
Lavras, em Minas Gerais, retomou cedo para o Mato 
Grosso,· onde ingressou na política matogrossense, 
ao lado de homens como Fernando Correia da Cos
ta, João Villas Boas•, José Garcia Neto, na antiga 
União Democrática Nacional, sendo eleito, ainda jo
vem, Prefeito de Cuiabá nas eleições de 1958. 

Foi o Dr. Hélio Palma de Arruda que conseguiu 
derrotar, numa eleição municipal, o ex-Governador 
do Estado e ex-interventor federal Júlio Müller, cau
sando, na época, muita polêmica com a sua eleição 
para a Prefeitura de Cuiabá 

· Neste instante em que registrarrus, com muita 
tristeza, a sua morte, queremos transmitir aos seus 
familiares e ao povo cuiabano os nossos mais since
ros pêsames. 

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

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa se 
associa a V. Exª por ser também o Presidente da 
Casa, neste momento, do antigo Mato Grosso. Com
partilhamos com V. Ex• do sentimento pelo passa
mento de um dos homens públicos da maior dignida
de do nosso Pais. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidên
cia lembra aos Srs. Senadores a convocação, para 
as 19h de hoje, da sessão conjunta do Congresso 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tra
balhos, design!!ndo para a sessão ordinária de ama
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N266, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 22, da Constituição Federal, 
cómbinado com o art 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 66, de 1993 (n2 287/93, na Câmara · 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S/A 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na Cidade de Boa Vista, Estado de 
Roraima, tendo 

Parecer de Plenário, Relatora: Senadora Mar
luce Pinto, em substituição à Comissão de Educa
ção, favorável. 

-2-
PROJETO DÉ DECRETO LEGISLATIVO . 

N227, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos terrn~s do 
art 64, § 22, da Constituição Federal, combinado 

com o art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 27, de 1994 (nº 348193, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Sociedade Catari.-
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nense L1da. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Joa
çaba, Estado de Santa Catarina. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N228, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 64, § 22, da.Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 28, de 1994 (n2 286/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que outor
ga permissão à Rãdio Morrç Verde Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia de âmbito local na Cidade de Mairi, Estado da 
Bahia. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 46, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 46, de 1994 (n" 352193, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a outorga deferida à Rãdio Princesinha do Norte 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Miracema, Estado do 
Rio de Janeiro. (Dependendo de parecer da Comis-
são de Educação) · 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 50, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do _ 
art. 64, § 2Q, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n2 50, de 1994 (n" 363/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a permissão c;la Fundação Cultural 
Planalto de Passo Fundo para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Gran-

_j de do Sul. (Dependendo de parecer da Comisl são de Educação) 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N211,DE1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 64, § 

2", da Constituição Federal, combinado com o 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Prójeto de De
creto Legislativo n2 11, de 1995 (n" 366/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão da Rãdio Jornal de lndaiatuba Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de lndaiatuba, Estado 
de São Paulo. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

-7-
-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N215, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 64, § 2", da Consbluição Federal, combinado 
com o art:"375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 15, de 1995 (n2 414194, na Câ
mara dos Deoutadosl. que aprova o ato que renova 
a permissão 'outorgada ·à Rádio Emissorá da Barra 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sono
ra em freqüência modulada na Cidade de Barra Bo
nita, Estado de São Paulo (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N216, DE 1995 
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 16, de 1995 (n" 415/94, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rãdio Repórter Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sonora em fre
qüência modulada na Cidade de ljuí, Estado do Rio 
Grande do Sul. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N223, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 
com o art. 375, VIII, do Regimer\ID Interno) 

Discussão, em turno único, do ·'lrojeto de De
creto Legislativo n" 23, de 1995 ( n2 335/93, na Cã- _ 

/.J!ç I 
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mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rãdio Feliz de San10 Antô
nio de Pádua Ltda para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na Cidade de San10 
Antônio de Pádua, Estaâo do Rio de Janeiro. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-10-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 52, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2•. da Constib.Jição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje10 de De
creiO Legislativo n" 52, de 1995 (n" 417/94, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a outorga deferida à RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA 
DE CARAZINHO L TOA. para explorar serviço de ra- .. 
diodifusão sonora em onda média na Cidede de Ca
razinho, Estado do Rio Grande do Sul (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação) 

-11-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N~57, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2•. da Constib.Jição Federal, combinado . 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje10 de De
creiO Legislativo n" 57, de 1995 (n" 380/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão ou10rgada à RÁDIO E TELEVISÃO GA
ZETA DE CARAZINHO L TOA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Ci
dade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 73, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64 .• § 2•. da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje10 de De
creto Legislativo n" 73, de 1995 (n" 24/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à TELEVISÃO CRUZ ALTA 
L TOA. para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens (televisão) na Cidade de Cruz AHa, Esta
do do Rio Grande do Sul (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 76, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 2", da ConstitLição Federal, combinado 
com o art 375, VIII, do Regimento Interno) 

. Discl ssão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislalivo ri> 76, de 1995 (fi'. 359193, na Câmara dos 
Dep !lados), qoo aprova o áo que renova a concessão 
oulorgada à RÁDIO TV DO AMAZONAS S. A. para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
slil) na Cidade de M~ Esta:lo do~ (Depend
endo de parecer da ComisslKl de Educação) 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"91, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 2", da Consti!Ução Federal, combinado 
com o a'!: 375, VIII, do Regimen10 Interno) 

Discl ssão, em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislalivo ri> 91, de 1995 (fi'. 2&95, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que renova a concessão ou-
10rgada à RÁDIO E TELEVISÃO TAROBÁ LTDA para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná (De
pendendo de parecer da Corrissã:l de Educação) 

-15-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 92, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 2", da ConstitLição Federal, combinado 
· com o art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje10 de Decre-
10 Legislativo ri> 92, de 1995 (rl'-26/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E 
CULTURAL DE VIÇOSA - FRATEVI para execttar 
serviço de radiodift.JsaO sonora em freqüência modula-

. da, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de 
Viçosa. Estado de Minas Gerais (Dependendo de pa
recer da Comissão de Educação) 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 93, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje10 de Decre-
10 Legislativo ri> 93, de 1995 (rl'-51195, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
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outorgada à RÁDIO IMIGRANTES DE TURVO 
L TOA. para explorar seNiço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Turvo, Estado de San
ta Catarina (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educaçao) 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGIStA TIVO 

NO 95, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
arl 64, § 20-, da Constituição Federal, combinado 

com o ar!. 37?, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº- 95, de 1995 (ri' 16/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à RADIODIFUSORA SERIE
MA L TOA. para explorar seNiÇO de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na Cidade de Guaíra, 
Estado do Paranâ (Dependendo de parecer da Co
missão de Educação) 

-18-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO 96, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 64, § 20-, dí'! .Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, ein turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n"-96, de 1995 (1'1'47/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à GAZETACOMUNICAÇÕES 
L TOA. para explorar seNiÇO de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Santa Cruz 
do Sul, Estado do . .Rio Grande do Sul (Dependendo 
de parecer da Comissão de E~é;ação) · 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO . 

NO 99, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
arl 64, § 29-, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº- 99, de 1995 (1'1'46/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à FUNDAÇÃO PIONEIRA DE RADIODI
FUSÃO EDUCATIVA DO PARANÁ para exeCutar 
serviço de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Guarapuava, Estado do Paraná (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO 104, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
ar!. 64, § 29-, da Constituição f':ederal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

. Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 1 04, de 1995 (ri' 83/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à TV JORNAL DO COM
Mt:RCIO L TOA. para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na Cidade de Recife, Esta
do de Pernambuco (Dependendo de parecer da Co
missão de Educação) 

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 1 08, 

DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
ar!. 64, § 2'1; da Constib.ição Federal, combinado 

com o art 375, VIII, do Regimento Interno) . 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº- 108, de 1995 (n" 10/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova·o ato que autoriza 
o Governo do Estado da Paraíba a executar, por in
termédio da RÁDIO TABAJARA - SUPERINTEN
Dt:NCIA DE RADIODIFUSÃO, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na Cidade de 
João Pessoa, Estaâo da Paraíba (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

.- -22-
PROJETO DE DECRETO LEGIStA TIVO 

N2128, DE 1995 

(Incluído em Ori:lem do Dia, nos termos do 
arl 64, § 22, da Constib.ição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo ri' 128, de 1995 (ri' 85/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à RÁDIO CULTURA DE MA
RINGÁ L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Maringâ, Esta
do do Paranâ. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 104, de 1995 (ri' 83/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à TV JORNAL DO COM
MtoRCIO L TOA. para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na Cidade de Recife, Esta-.. 
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do de Pernambuco (Dependendo de parecer da Co- -24-
missão de Educação) PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"- 29, DE 1995 

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N~ 108, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art 64, § 
22, da Constituição Federal, combinado com o art. 

375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 108, de 1995 (n" 10/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza 
o Governo do Estado da Paraíba a executar, por in
termédio da RÁDIO TABAJARA - SUPERINTEN
DÍ:NCIA DE RADIODIFUSÃO, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modufada na Cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"-128, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art 64, § 
2~. da Constituição Federal, combinado com o art. 

375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto legislativo n" 128, de 1995 (n" 85/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à RÁDIO CULTURA DE MA
RINGÁ L TOA. para explorar serviço de radiodifuSão 
sonora em onda média na Cidade de Maringã, Esta
do do Paranã. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

-23-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 129, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n" 1.509, de 1995) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da 
Câmara n" 29, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 129, de 1993 (n" 4.499/89, na Casa 
de origem), que institui o piso salarial, dispõe sobre 
a jornada e condições de trabalho dos enfermeiros e 
determina outras providências, tendo 

Parecer sob n" 195, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos EconOmicos: favorãvel ao Proje

to, nos termos de substitutivo que oferece. (Depend
endo de parecer da Comissoo de Assuntos Sociais, 
nos termos do Requerimento n" 248, de 1995) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n" 1.509, de 1995) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da 
Câmara n" 129, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei 
da Câmara n" 29, de 1995 (n" 407/91, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivo à Lei n" 2.604, 
de 17 de setembro de 1955, que regula o exercício 
da enfermagem profiSSional, estabelecendo limite 
para a jornada normal de trabalho, tendo 

Parecer sob n" 195, de 1994, da Comissão 
- -de Assuntos EconOmicos: 1~ pronuncia

mento: favorãvel ao Projeto, nos termos de substitu
tivo que oferece. 

(Depa moo de p;;recer da Corri>sOO de Assunm 
Sociais, nos termos do Reqoorirnenlo n"248, de 1995) 

-25-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 141, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos dcRequerimen
to n" 1.517, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 141, de 1993 (n" 1.719191, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a jornada, condições de traba
lho e piso salarial dos técnicos e auxifiares de enfer
magem e determina outras provklências,, tendo 

Parecer sob n" 278, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorãvel, ao Projeto 

nos termos de substitutivo que apresenta. 

-26-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"-129, DE 1995 

(Em regime de urgência. nos termos do 
Requerimento n" 1 ,518, de 1995) 

Discussão, em turno lÍlico, do Projeto de lei da 
Câmara n" 129, de 1995 (n" 517/95, na Casa de ori
gem), que prorroga a-vigência da lei n" 8.989, de 24 
de fevereiro de 1995, que dispõe sobre isenção do Im
posto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisi
çã:> de automóveis para utilizaçã:> no transporte autõ
norno de passageiros, bem corno por pessoas porta
doras de deficiência física, e dã outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos EconOmicos) 

-27-
-- REQUERIMENTO N"-1.364, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento .n" 
1.364, de 1 '995, da Senadora Benedita da Silva, so-
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6citando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi
mento lntremo, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n" 227, de 1995, de sua auto
ria, que inscreve o nome de Zumbi dos Palmares no 
Livro dos Heróis da Pátria 

-28-
REQUERIMENTO Nº- 1.403, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
1.403, de 1995, do Senador José Eduardo Outra, so
licitando, nos termos do ·art. 172, inciso I, do Regi
mento I ntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n" 161, de 1995, de sua auto
ria, que altera a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, 
e dá outras providências. 

-29-
REQUERIMENTO Nº- 1.404, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
1.404, de 1995, do Senador Roberto Requiào, solici
tando, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei da 
Câmara n" 115, de 1993 (rf'. 824191, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Rep(blica, que re
gula direitos e obrigações relativos à propriedade in
dustrial, além das Comissões para os quais foi despa
chado, seja ouvida, também, a de Educação. 

-3D
REQUERIMENTO Nº-1.430, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
1.430, de 1995, do Senador Bello Parga, solicitando, 
nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n" 7, de 1995-Complementar, de autoria 
do Senador José Eduardo Outra, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de prestação de informações à Se
cretaria da Receita Federal, por parte das inslitúçõ
es financeiras, sociedades corretoras e assemelha
das que especifica, além da comissão constante do 
despacho inicial, seja ouvida, também, a de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

-31-
REQUERIMENTO Nº-1.435, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
1.435, de 1995, do Senador José Roberto Arruda, 
solicitando, nos termos do art: 172; inciso I, do Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n" 171, de 1995, de sua auto- · 
ria, que dispõe sobre a administração da Área de 
Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bar
tolomeu, localizada no Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

-32-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº- 23, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 23, de 1993 (n" 2.706189, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a remessa para o 
exterior dos rendimentos do trabalho assalariado e 
dos valores recebidos como bolsas de estudo e 
auxílio, aos beneficiários de bolsas de estudo ou 
auxilio no exterior concedidos por agências gover
namentais, tendo 

Pareceres das Comissões: 
- de Assuntos EconOmicos, sob n2s 160 e 

328, de 1995, 1 ~ pronunciamento: favorável ao Pro
jeto; ~ pronunciamento: contrário à emenda de Ple-
nário; e -

- de Educaçao, sob n" 664, de 1995, favorável 
ao Projeto e contrário à emenda de Plenário. 

-33-
PROJETO DJ' LEI DA CÂMARA Nº- 38, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 38, de 1994 (n" 3.417/92, na Casa de 
origem), que dispõe sobre direitos do cônjuge so
brevivente e dos herdeiros necessários na suces
São, tendo 

Parecer sob n" 673, de 1995, da Comissão 
- de Constituiçao, Justiça e Cidadania, favo

rável, nos termos de substitutivç que oferece. 

-34-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº- 75, DE 1995 

- . 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso n" 1 o, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n" 75, de 1995, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, que extingue disposições legais 
que asseguram a prisão especial, tendo 

Parecer contrário, sob n" 559, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-35-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 245, de 1993 (n" 
2.565/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
atualização monetária dos honorários advocatícios 
fixados em percentual sobre o valor dado à causa, 
tendo 

Parecer sob n" 469, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicial idade da matéria · 
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-36-
MENSAGEM N2 373, DE 1995 

Escolha de Autoridade 

V~taÇão, em turno único, do Parecer n" 779, de 
1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mensagem n" 373, de 1995 (n" 
1.21 0/95, na origem), de 22 de novembro do corren
te ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Doutor 
RIDER NOGUEIRA BRITO, Juiz do Tribunal Regional 
do Trabalho da &' Região, com sede em Belém - PA, 
para corrpor o Tnbunal Superior do Trabalho no cargo 
de Ministro Togado, na vaga decorrente da aposenta
doria do Ministro Hylo Bezerra Gurgel e reservada a 
jufzes de carreira de magistratura trabalhista. 

-37-
MENSAGEM N2 374, DE 1995 

Escolha de autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n<> 781, de 
1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mensagem n<> 374, de 1995 (n" 
1.211195, na origem), de 1 O de noverrbro do corren
te ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Doutor 
JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA, Juiz do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1 Ol' Região, com 
sede em Brasifia - DF, para compor o Tribunal Supe
rior do Trabalho no cargo de Ministro Togado, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Ney 
Proença Doyle e reservada a juízes de carreira de 
magistratura trabalhista 

-38-
MENSAGEM N"-382, DE1995 

Escolha de autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n" 780, de 
1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mensagem n" 382, de 1995 (n" 
1.292/95, na origem), de 22 de novembro do corren
te a~o. pela qual o Senhor Presidente da República 

submete à deliberação do Senado o nome do Doutor 
JOSÉ AUGUSTO DELGADO, Juiz do Tribunal Re
gional Federal da 5" Região, com sede em Brasifia -
DF, para compor o S~.perior Tribunal de Justiça, na 
vaga reservada a juízes dos Tribunais Regionais Fe
derais, decorrente da aposentadoria do Ministro Pe
dro da Rocha Acioli. 

O SR. PRESIDENTE (LEVI DIAS) - Estã en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h1 Omin.) 

ATA DA 194'SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 1995 

(Publicada no DSF-de 22 de novembro de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

Napágina 03331, 1• coluna, no Projeto de Lei 
do Senado n"-313, âe 1995, 
Onde se lê: 

Art 6" Não será negado o registro, nos órgãos 
competentes, de quaisquer produtos com denomina
ção em quaisquer outros idiomas, se esta é a vonta
de expressa do seu produtor, apenas afora as taxas 
normais decorrentes desse tipo. de processo será 
cobrada uma taxa de 5 (cinco) mínimos, no ato da 
inscrição e uma taxa anual de 3 (três) salários por 
cada ano subseqOerrte, em que for mantida a deno
minação; o mesmo ocorrendo para denominação de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de servi- · 
ços. 
Leia-se: 

Ait 6" Não será negado o registro, nos órQãos 
. competentes, de quàisquer produtos com denomina
ção em quaisquer outros idiomas, se esta é a vonta
de expressa.do seu produtor, apenas afora as taxas 
normais decorrentes desse tipo de processo, será 
cobrada uma taxa de 5 (cinco) salários mínimos, no 
ato da inscrição e uma taxa anual de 3 (três) salários 
mínimos por cada ano subseqüente, em que for 
mantida a denominação; o mesmo ocorrendo para 
denominação de estabelecimentos industriais, co
merciais e de serviços. 
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SENADO FEDERAL 

Ata da.203ª- Ses$ão Deliberativa Ordinária 
em 30 de novembro de 1995 

1-ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Renan Calheiro, Levy Dias 
José Eduardo Outra e Ademir Andrade 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães 
- Antonio Carlos Valladares - Bello Parga- Be
nedita da Silva- Beni V eras- Bernardo Cabral
Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wil
son - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edi
son Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Emflia Fernandes - Epitâcio Cafeteira - Esperi
dião Amin - Fanando Bezerra - FlaVIano Melo -
Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata -
Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - [ris Re
zende :. Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França - João Rocha- Joel de Hollanda - Jonas 
Pinheiro - José Agripino - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José lgnâcio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Sarney - Júlio Campos - Leoniar Quinta
nilha- Levy Dias- Lúcio Alcã11tara- Lúdio Coe
lho - Marina Silva - Martuce Pinto - Mauro Mi
randa - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir 
Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Si
mon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Rober
to Freire - Roberto Requião .:. Romero Jucâ -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sérgio 
Machado_.__ Valmir.Campelo_- Vilson.Kieinillling 
- Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de 65 
Srs. Senadores. Havendo número regimental decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Mauro Miranda, procederá à lettura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

- Restituindo autógrafos de projetas de lei san
,cionados: 

N2 384, de 1995 (n" 1.323/95, na origem), de 
27 do corrente, referente ao Projeto de Lei n" 39, de 
1995-CN, que aulxlriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Ama
zônia Legal, crédito especial alé o limite de trezentos e 
trinta e um mil, trezentos e sessenta reais, e crédtto su
piementar no valor de um mflhão, duzentos e dezano
ve mil, novecentos e ottenta e otto reais, para os fins 
que especifica, sancionando e transformado na Lei 
n"9.132, de 27 denovembrode-1995; _ 

N2 385, de 1995 (n" 1.324/95, na origem), de 
27 de novembro último, referente ao Projeto de Lei 
n" 41, de 1995-CN, que aulxlriza o Poder Exeeutivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Justiça, crédito suplementar no valor de 
cento e cinqüenta e oito mil, cento e oito reais, para 
os fins que especifica, sancionado e transformado 
nal,.ei_n" 9.Jª-3,_de 2_7_clei10_vembrQQ_e 1995; 

W !!86, de 1995 (n" 1.325/95, na origem), de 
27 de novembro último, referente ao Projeto de Lei 
n" 47 ,de 1995-CN, que aulxlriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor da Presi
dência da República e do Ministério das Relações 
Exteriores, crédito suplementar no valor de dezesse
!e milhões e cem mil reais, para os fins que especifi
ca, sancionado e transformado na Lei n" 9.134, de 
27 de novembro de 1995; 

N2 387, de 1995 (n" 1.331/95, na ortgem), de 
28 de novembro último, referente ao Projeto de Lei 
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n° 18, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a prover um cargo de Ministro do Superior Tribunal Mi-
abrir ao Orçilmento Fiscal da União, em favor do Mi- litar, reservado a Oficial-General da Marinha, na 
nistério da Ciência e Tecnologia, crédito especial até vaga decorrente do falecimento do Ministro José do 
o limite de três milhões de reais, para os fins que es- Cabo Teixeira de Carvalho. 
pacifica, sancionado e transformado na Lei nº 9.135, Ressalto que o Exrnº- Sr. Ministro da Marinha, 
de 28 de nóvembro de 1995; pelo Aviso nº 294/MM, de 16 de novembro de 

NO 388, de 1995 (nº 1.332/95, na origem), de 1995, solicitou as açlles deste Ministério no senti-
28 de novembro último, referente ao Projeto de Lei do de encaminhar a vossa Excelência o nome do 
nº 53, de 1995-CN, que autoriza 0 Poder Executivo a Almirante-de-Esquadra José Júlio Pedrosa Oficial-
abrir ao Orçamento FIScal da'União, em favor do Minis- General da Marinha, da a!iva e do posto mais eleva-
léria dos Transportes, crédili:l especial até o lim~e de do da carreira 
quatorze milhões, cento e trinta mil; setecentos e oili:l Dispõem sobre a cogitada nomeação os arti-
reais, para os fins que especifica, sanciona:lo e transfor- gos 84, inciso XIV, e 123, caput, da Constituição. 
madona Lei n99.136, de 28de novembro de 1995; Cumpre salientar que o nome do ilustre indica-

N" 389, de 1995 (nº 1.333/95, na origem), de do deverá ser transmitido à aprovação do Senado 
28 de novembro último, referente ao Projeto de Lei Federal. 
rl" 82, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a Respeitosamente, - Nelson Azevedo Jobim, 
abrir aos Orçamentos Fiscil e da Seguridade Social Ministro de Estado da Justiça. 
da União, em favor da Câmara dos Deputados, crê- MINISTÉRIO DA MARINHA 
ditos suplementares no valor de vinte milhões, qua
trocentos e vinte e dois mil reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei nº 
9.137, de 28 de novembro c:ie 1995; e 

N" 391, de 1995 (n" 1.340/95, na origem), de 29 
de novembro último, referente ao Proje1D de Lei de 
Conversão no 22, de 1995, que dispõe sobre o crédito 
rural, e dá outras providências, sancionado e transfor
mado na Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995. 

Mensagem submetendo à deliberação 
do Senado Federal a escolha de nome indi
cado para cargo cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N"392, DE 1995 
(N" 1.341/95, na origem) 

Excelentíssimo Senhores Membros do Senado 
Federal · 

Nos termos do artigo 123, caput, da Consitú
ção, tenho a honra de submeter à aprovação de 
Vossas Excelências o nome do Almirante-de-Esqua
dra José Júlio Pedrosa, para exercer o cargo de Minis
tro do Superior Tribunal Militar, na vaga reservada a 
Oficial-General da Marinha, decorrente do falecimento 
do Ministro José do Cabo Teixeira de Carvalho. 

Os méri10s do irdicado, para o deserrpenho des
se elevadoarrgo, constam do anexo curriculum vitae. 

Brásília, 29 de novembro de 1995. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM/MJIN" 538/95 

Brasília, 22 de novembro de 1995 
Excelentfssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a honra de submeter ao elevado descor

tino de Vossas EXcelência expediente que objetiva 

Almlranté-de-Esquadra José Júlio Pedrosa 

Cunriculum Vitae 

1 -Dados Pessoais 
Nascimento - 12 de Abr. 35 
Naturalidade- Santa Catarina 
Estado Civil - Casado 
Nome da Esposa- Selma Estrella Pedrosa 
Rlhos - José -Adriano - Pedro. 

2 -Carreira 
Guarda-Marinha- 30 Dez. 55 
Segundo-Tenente - 30 Dez. 56 
Primeiro - Tenente - 13 Jan. 59 
Capitão-Tenente - 12 Jan. 61 
Capitão-de-Corveta- 1• Nov. 65 
Capitão-de-Fragata- 30 Nov. 70 
Capitão-de-Mar-e-Guerra- 31 Ago; 77 
Contra-Almirante- 31 JrJ. 84 
Vice-Aimirante,.. :)1 Jul. 88 
Almirante-de-Esquadra- 25 Nov. 92 

~ -Comissões 
Contratorpedeiro Benavente 
Corveta Imperial Marinheiro 
Contratorpedeiro Greenhalgh 
Grupo de Recebimen10 do NV Juruá 

·Navio-Varredor Juruá (Comandante) 
Comando da Força de Minagem e Varredura 
Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa 

Catarina 
Corveta Bahiana (Comandante) 
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Comissão de Construção de Navios da Mari-
nha Brasileira 

Comissão Naval Brasileira na Europa 
Escola de Guerra Naval 
Gabinete do Ministro da Marinha 
Comàndo-em-Chefe da Esquadra 
Fragata Niterói (Comandante) 
Comando do 5" Distrito Naval (Chefe do Esta

do-Maior) 
Escola Naval (Imediato) 
Estado-Maior da Armada (Subchefe de Estraté-

gia) 
Comando-em-Chefe da Esquadra (Chefe do 

Estado-Maior) 
Escola de Guerra Naval (Diretor) 
Gabinete do Ministro da Marinha (Chefe do Ga

binete) 
Comando-em,Chefe da Esquadra (Comandan

te-em-Chefe) 
Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (Diretor-

Geral) -
Comando de Operações Navais (Comandante 

de Operações Navais) 
Estado-Maior da Armada (Chefe do Estado

Maior da Armada) - cargo atual 

4-Cursos 
Escola Naval 
T ática Anti-8ubmarino para Oficiais de Quarto 
Aperfeiçoamento de Máquinas para Oficiais 
Básico da Escola de Guerra 
Comando e Estado-Maior da Escola de Guerra 

Naval 
Superior de Guerra Naval da Escola de Guerra 

Naval 

5-Condecorações 

ção) 

Ordem do Mértto Naval (Grã-Cruz) 
Ordem do Mérito Militar (Grande-Oficial) 
Ordem do Mérito Aeronáutico (Grande-Oficial) 
Ordem do Mérito Forças Armadas (Grà-Cruz) 
Ordem do Rio Branco (GrandEH)flciai) 
Ordem do Mérito Jurfdico Militar (A~a-Distin-

Medalha Mérito Tarnandaré 
Medalha Mérito Marinheiro (Três ãncoras) 
Medalha do Pacificador 
Medalha Mérito Santos Dumont 
Brasma, DF 16 de novembro de 1995. - (a) 

José Júlio Pedrosa 

(A Comissilo de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N2 363/95:de 30 do corrente, comunicando o 
arquivamento do Projeto de Lei do Senado ~ 296 
de 1991 ( ~ 2.91 0/92, naquela Casa), ele autoria 
do Senador Gers.on Camata, que fixa prazos para 
o pagamento dos financiamentos contratados pelo 
Programa de Crédtto Educativo e dá outras provi
dências. 

Encaminhando à revisão ao Senado, 
autógrafos do seguinte projefD: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2130, DE 1995 

(N"-1.230/95 na Casa de origem de inciativa do 
Senhot Presidente da República) 

Fixa o efetivo da Polfcia Militar do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 O efetivo da Policia Militar do Distrtto 

Federal fixado peta Lei ~ 8.204, de 8 de julho de 
1991, passa a ser de 17.736 (dezassete mil, selo
centos e trinta seis) Policiais Miliatres, distribuídos 
pelos seguintes Quadros, Postos e Graduações: 

I - Quadro de Oficiais Policiais Militares 
(QOPM) 

Coronel PM 13 

Tenente-Coronel 32 

MajorPM 82 

Capitão PM 148 

Primeiro-Tenente PM 135 

Segundo-Tenente PM 190 

11 - Quadro de Oficiais Policiais Militares Fe
mininos (QOPMF): 

Capitão PM Feminino 

Primeiro-Tenente PM Feminino 

Segundo-Tenente PM Feminino 

3 

4 

11 

III - Quadro de OfiCiais Policiais Militares de 
Saúde (QOPMS): 

Coronel PM Médico 

Tenente-Coronel PM Médico 2 
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Tenente-Coronel PM Dentista 

Major PM Médico 

1 IX -Quadro de Praças Policiais Militares Fe-
4 mininos (QPPMF): 

Major PM Dentista 

Capitão Pl':1 Médico 

Capitão PM Dentista 

Primeiro-Tenente PM Médico 

Primeiro-Tenente PM Dentista 

Primeiro-Tenente Veterinário 

11 

2 

28 
H 
2 

IV-Quadro de Oficiais Policiais Militares 
Capelães (QOPMC): 

Primeiro-Tenente PM Capelão 2 

v - Quadro de Oficiais Policiais Millatares 
de Administração (QOPMA): 

Capitão PM 

Primeiro-Tenente PM 

Segundo-Tenente PM 

25 

59 

78 

VI - Quadro de Oficiais Policiais Militares 
Especialistas (QOPME): 

Capitão PM 

Primeiro-Tenente PM 

Segundo-Tenente PM 

1 

4 
5 

VIl - Quadro de Ofiçiais Policiais Militares 
Músicos (QOPMM): 

Capitão PM Músico 

Primeiro-Tenente PM Músico 

VIII - Quadro de Praças Policiais Militares 
Combatentes (QPPMC): 

Subtenente PM Combatente 

Primeiro-Sargento PM Combatente 

Segundo-Sargento PM Combatente 

Terceiro-Sargento PM Combatente 

Cabo PM Combatente 

Soldado PM Combaterrte ~ 

94 

160 

491 

1.317 

2.217 

10.959 

Subtenente PM Feminino 

Primeiro-Sargento PM Feminino 

Segundo-Sargento PM Feminino 

Terceiro-Sargento PM Feminino 

Cabo PM Feminino 

Soldado PM Feminino 

3 

6 

21 

76 

205 

555 

X -Quadro de Praças Policiais Militares Es
pecialistas (QPPME): 

Subtenente PM Especialista 10 

Primeiro-Sargento PM Especialista 42 

Segundo-Sargento PM Especialista 56 

Terceiro-Sarg{;lnto PM Especialista 1 05 

Caoo PM Especialista 327 

Soldado PM Especialista 228 

~ Parágrafo único. As vagas resultantes da exe
cução desta lei serão preenchidas mediante promo
ção ou admissão por concurso público, de acordo 
com a necessidade do seiViÇO e as disponibilidades 
orçamentárias, na seguinte ordem: 

1 - até dez por cento das vagas no primeiro 
ano; 

· 11 - até vinte e cinco por cento das vagas no 
segundo ano; ~ ~ 
~ III - até quarenta por cento das vagas no ter
ceiro ano; 

IV -até sessenta por cento das vagas no quar
to ano; 

V- até oitenta por cento das vagas no quinto 
- - - -

ano; 
" -~ VI ~ até cem por cento das vagas no sexto 

ano. 
· Art. 2~ As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão à conta da dotação própria, con
signada no orçatnento da União. 

~ Art. ~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N~ 1.196, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Exelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do proje- . 
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to de lei que "Fixa o efetivo da Policia Militar do Dis
trito Federal e dá outras providências". 

Brasília, 9 de novembro de 1995. - Fernando 
Henrique Cardoso. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 502/MJ, DE 1 DE 

NOVEMBRO DE 1995, DO SENHOR MINis
TRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepCiJiica, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso projeto de lei que fixa o efetivo da Polícia Mi
litar do Distrito Federal. 

2. Em conformidade com o art 144, inciso V e 
§ 5º-, da Constituição Federal, a Polícia Militar do 
Distrito Federal é um dos órgãos que exerce a segu
rança pública, cabendo-lhe a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública 

3. Em face da competência exclusiva da União 
para legislar sobre a organização da Polícia Militar 
do Distrito Federal, venho propor a Vossa Excelên
cia, o aumento do efetivo dessa Corporação, con
substanciado em um acréscimo de 4.155 policiais
militares. 

4. O crescimento vertiginoso da população do 
Distrito Federal, a expansão das áreas habitadas e 
dos aglomerados agro-urbanos, adicionado ao au
mento constante da frota de veículos em circulação, 
contribuem de forma expressiva para um indesejado 
índice de infrações penais. 

5. A necessidade da adoção imediata de medi
das que ·respaldem o poder públioo de futuras e 
eventuais deficiências, passíveis de prejudicar a se
gurança pública, impõe, como medida primordial, a 
alteraçao do efetivo da Polícia Militar em prol de 
uma maior eficiência na execução dos serviços de 
policiamento a cargo daquele órgão de segurança 
pública . _ 

6. O Governo do Distrito Federal salvaguardan
do a sua responsabilidade, redimensionou o seu ter
ritório, subdividindo-o em quinze regiões administra
tivas, que, se por um lado, facilitam as ações de Go
verno, por outro lado, necessitam da criação e im
plantação imediatas, em cada qual, de pequenas 
unidades da Polícia Militar, algumas efetuadas por 
meio do sistema de fracionarnento e remanejamento 
de pessoal, sem qualquer acréscimo do efetivo já 
existente, reduzindo-se ao máximo a lotação de poli
ciais em cada organização policial militar e na pró
pria atividade-meio e buscando-se manter. ao mes
mo tempo, o alto padrão de segurança do Distrito 
Federal. 

7. Observa-se, no entanto, que o último au
mento do eletivo da Polícia Militar do Distrito Federal 

aoonteceu há mais de três anos, por meio da Lei n" 
8.204, de 8 de julho de 1991, tendo sido absorvido 
pelo constante aumento populacional desta Unidade 
da Federação. 

- . 8. Há a necessidade de criação de mais duas 
Unidades Operacionais, objetivando atender à nova · 
Região Administrativa de Santa Maria e ao Sistema 
Integrado de Vigilância do Solo, pois a Polícia Militar 
do Distrito Federal ressente-se da falta de _efetivo 
que possibilite a implantação de tais Unidades Inde
pendentes. · 

9. Verifica-se, ainda, a necessidade premente 
de ser criada a Corregedoria de Polícia Militar e a 
Diretoria de Saúde, ambas em fase de estudos, bem 
como a Sexta Seção do Estado-Maior daquele ór
gão, objeto de ajuste da Lei n"- 6.450, de 14 de outu
bro de 1977, que dispõe sobre a Organização Bási
ca da Polícia Militar do Distrito Federal, alterada pela 
Lei n" 9.054, de 29 de maio de 1995. 

1 o. ComÓ se não bastasse, as estatísticas re
lacionadas como acidentes de trânsito no Distrito 
Federal, em números absolutos, configuram fenô
menos de caráter excepcional que requerem provi
dências urgentes, eficientes e duradouras, deven
do receber o devido tratamento técnico e científi
co, resolvendo-se com a criação de uma unidade 
especializada em policiamento de trânsito na Capi
tal Federal. 

11. A preocupação com os problemas apre
sentados levou o Governo do Distrito Federal a edi
tar os Decretos n"- 13.030, de 25 de fevereiro de 
1991 e n"- 13.127, de 18 de julho daquele mesmo. 
ano, criando o Programa para a Segurança de Trân
sito no Distrito Federal {PROTRANSITO), o qual se 
fará oomplementado com a criação de uma unidade 
especializada em trânsito. 

12. O acréscimo do efetivo ora proposto virá 
possibilitar a oorreção de distorções e o ajuste das 
unidades que tiveram seus efetivos fracionados em 
favor das Unidades Operacionais de pequeno porte 
criadas para atender à demanda das diversas regiõ-
es administrativas do Distrito Federal. · 

13. Vale consignar que a proposta, ora apre
sentada, quando submetida à prévia audiência da 
lnspetoria-Geral das Polícias Militares do Ministé
rio do Exército, obteve parecer favorável daquele 
órgão. -

14. Posteriormente, a Secretaria de Orçamento 
Federal, do Ministério do Planejame<tto e Orçamen
to, manifestou-se favoravelmente à medida propos
ta, sugerindo, todavia, a inclusão de dispositivo fi
xando o número máximo> de vagas a serem preen-
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chidas em cada exercício, ~a partir de 1996, na se
guinte ordem:~ 

a) até dez por cento das vagas no primeiro 
ano; 

<:;) até vinte e cinco por cento das vagas no se
gu:;do ano; 

c) até quarenta por cento das vagas no terceiro 
ano; 

d) até sessenta por cento das vagas no quarto 
ano; 

e) até oitenta· por cento das vagas no quinto 
ano; 

f) até cem por cento das vagas no sexto ano. 

15. Assim sendo, a proposta encontra-se em 
condições de aprovação. 

16. Esta medida, Senhor Presidente, sem dúvi
da, proporcionará uma segurança pública mais efi
caz no Distrito Federal. 

Respeitosamente, - Nelson A. Jobim, Ministro 
de Estado da Justiça 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA NO- 502, DE 10...11-95 

1. Síntese do problema ou da situação que re
clama providências: 

Obsenta-se o aumento da violência no Disbito Fe
deral que aproxima-se de patamares corrprometedores 
da segurança p(íJiica e constitui-se em urna ameaça à 
incolumidade das pessoas e do património. 

2. Soluções e providências contidas no ato nor
mativo ou na mf?Çiida proposta: 

Fixação de novo efetivo da Policia Militar do 
Distrito Federal, representando um aumento de 
4.155 policiais militares, o que possibilitará o ajuste 
das unidades que tiveram seus efetivos !racionados 
em favor das Unidades Operacionais de pequeno 
porte criadas para atender à demanda das diversas 
regiões administrativas do Distrito Federal. 

3. Alternativas existentes às medidas ou aios 
propostos: 

Lei nQ 9.054, de 29 de maio de 1995, que "Alte
ra a redação dos arts. 9Q e 14 da Lei n" 6.450, de 14 
de outubro de 1977, que dispõe sobre a Organiza
ção Básicáda Polícia Militar do Distrito Federal. 

4. Custos: 
5. Razões que justificam a urgência: 
6. Impacto sobre o meio ambiente: 
7. Síntese do Parecer do Orgão Jurídico: 
Manifesta-$e favoravelmente ao projeto de lei. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.204, DE 8 DE JULHO DE 1991 

Fixa o efetivo da Policia Militar do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

- ~ 

O Presidente da Republica 
FaÇo saber que o~ Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1 ~ O efetivo da Polícia Militar do Distrito 

Federal, fixado pela Lei n" 7.851 , de 23 de outubro 
de-1989~ passa a: ser de 13.581 (treze mil, quinhen
tos e oitenta e um) Policiais-Militares, distribuídos 
pelos seguintes Quadro Postos e Graduações: 

I - Quadro de Oficiais Policiais-Militares 
(QOPM): 
Coronel PM 
Primeir<H>argento PM Feminino 

Segundo-Sargento PM Feminino 

Terceiro-Sargento PM Feminino 

Cabo PM Feminino 

Soldado PM Feminino 

012 
005 

013 

045 

152 

370 
X - Quadro de PraÇas Policiais-Militares Es

pecialistas (QPPME): 
Subtenente PM Especialista 009 

~f'rimeiro-Sargen!o PM Especialista 036 

Segundo-Sargento PM Especialista 047 

Terceiro-Sargento PM Especialista 089 

Cabo PM Especialista 244 

Soldado PM Especialista 1 d7 
Parágrafo único. As vagas resultantes . desta 

lei serão preenchidas mediante promoção, nomea
ção por concurso público e inclusão, em parcelas a 
serem estabelecidas pelo Governo do Distrito Fede
ral, de acordo com a necessidade do serviço e as 
disponibilidades orçamentárias, desde que haja 
compatibilidade com as metas e prioridades estabe
lecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Art 2Q As despesas decorren!P.s da aplicação 
desta lei correrão à conta da dotação própria consig
nada no orçamento da União. 

Art 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 4Q Revogam-$e as óJSposições em contrário. 
Brasília, 8 de julho de 1991; 17QQ da Inde

pendência e 1032 da República - FERNANDO 
COLLOR - Jaribas Passarinho. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 
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AVISO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 632/95, de 23 do corrente, do Ministro dos 
Transportes, referente ao Requerimento n" 1.320, de 
1995, de informações, do Senador Jefferson Péres. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECERES: 
PARECER III" 785, DE 1995 

Da Comissao de Constltuiçao Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
camara n~ 100/92 (n2 1.123/91, na ori
gem), que "Dá nova redaç:io ao art. 554 
do Código de Processo Civil". 

Relator: Senador Luiz Alberto 

1 - Relatório 

Vem a exame desta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania o PLC n". 1 00/92, de autoria do 
nobre Deputado Max Rosenmann, que "Dá nova re
dação ao art 554 do Código de Processo Civil". A 
nova redação pretendida através da proposição sob 
exame está condicionada ao julgamento, perante o 
colando Supremo Tribunal Federal, da Ação de Ar
güição dé Inconstitucionalidade n" 1.1 05-7. Se o 
Pretório Excelso vier a declarar, no mérito, a incons
titucionalidade do inciso IX do art ~ da Lei 
8.906/94, o PLC 1 00/92 terá condições de prosse
guir normalmente; caso ocorra a sua rejeição, no 
mérito, a tramitação do projeto ficará prejudicada 
uma vez que o inciso enfocado trata da mesma ma
téria de forma mais completa. Sabe-se que nos au
tos da Ação de Argüição de Inconstitucionalidade n" 
1.105-7 foi deferida a medida liminar requerida, não 
tendo ocorrido o enfretamento do mérito até a pre
sente data. Permitimo-nos fazer juntar ao processo a 
notfcia do julgamento da argüição de relevância re
ferida, bem como o voto do Ministro Paulo Brossard, 
relator do processo. 

É o relatório. 

li-Voto 

O art 544 do Código do Processo Civil foi der
rogado pelo inciso IX do art ~ da Lei nº- 8.906, de 4 
de julho de 1994· (Estatuto da OAB), que tem a se
guinte redação: 

"Art. ~-São Direitos do Advogado: 
IX - sustentar oralmente as razões de 

qualquer recurso ou processo, nas sessões 

de julgamento, após o voto "iíõ reiator,· em 
instãncia judicial ou administrativa, pelo pra
zo de 15 minutos salvo se prazo maior for 
concedido". 

A Procuradoria-Geral da República insurgiu
se contra o preceito supra, com ação direta de in
constitucionalidade junto ao colando Supremo Tri
bunal Federal, obtendo liminar, publicada no Diário 
da Justiça do dia 8 de agosto de 1994, nos se
guintes termos: 

Decisão: "Por maioria dos votos, o Tri
bunal Deferiu o pedido de mecflda liminar para 
suspeoáer, até a decisão final da ação a eficá.. 
cia do inciso· IX do art. ~. da Lei n" 8.906, de 
4-7-94, vencidos os Ministros Marco Aurélio 
e Sepüveda Pertence, que a indeferiram. Vo
toú o Presidente. Plenário, 3.S-94". 

A aiteração proposta ao art 554 do Código de 
Processo Civil pelo Projeto de Lei da Câmara n" 
100, de 1992 [nº- 1.123, na Casa de origem), pratica
mente mantém a sua redação original, pois consiste 
em essência na dilação do prazo para a sustentação 
oral, de 15 para 20 minutos. 

A principal modificação contida no referido inci
so IX do art 7"- da Lei n" 8.906/94 - que é a fala do 
advogado após o voto do relator - não foi objeto da 
nova redação que se quer dar ao art 554 do Código 
de Processo Civil. 

Se o Supremo Tribunal Federal - Sl'F vier a 
declarar, no mérito, a inconstitucionalidade do inciso 
IX do art 7Q da Lei 8.906/94, voltará a vigorar o art 
554 do Código de Processo Civil e, por conseqüên-. 
cia, o projeto em apreço deverá prosseguir em sua 
tramitação. Caso ocorra a rejeição, no mérito, da 
Ação de Argüição de Inconstitucionalidade nº- 1.1 05-
7, restabelecendo-se, assim, a eficácia do aludido 
inciso IX, a tramitação do projeto ficará prejudicada 
proque esse inciso trata da mesma matéria de forma 
mais completa. 

Pelo exposto, e considerando que está sus
pensa a eficâcia do inciso IX do art. 72 da Lei n2 

8.906/94, que derrogou o art. 554 do Código de 
Processo Civil, permitindo-nos, nos termos do art. 
335, I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
opinar pelo sobrestamento éa tramitação do projeto 
em exame, até que o STF decida sobre o mérito da 
AçãoDireta de Inconstitucionalidade n2 1.1 05-7. 

REQUERIMENTO N21.536, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 335, I, do Regi

mento Interno do Senado Federal, o sobrestamento . 
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da tramitação do PLC nQ- 1 00/92, até que o colando 
Supremo Tribunal Federal aprecie o mérito da Ação 
de ArgUição de Inconstitucionalidade nQ- 1.105-7, con
siderando que, se essa ação for julgada improce
dente, a matéria do referido projeto ficará prejudica
da, em virttJde de o art. 554 do Código de Processo 
CivU haver sido derrogado pelo inciso IX do arl 79. da 
Lei n9- 8.906/94. _ 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
-lris Rezende - Ney Suassuna- Sérgio Machado 
- Luiz Alberto Martins de Oliveira - Lúcio Alcân-
tara - José Bianco - Ramez Tebet - Esperldlao 
Amin - Ademir Andrade -José ignácio- France
lina Pereira - Bernardo Cabral - Jefferson Peres 
-José E. Outra. 

PARECER 1\12 786, DE 1995 

Da Comissao de Constituiçao, Jusfi. 
ça e Cidadania sobre Emenda que acres
centa § 21' ao art. 21' do Projeto de Lei da 
camara no. 133, de 1992, (nQ- 2.086-B, de 
1991, na origem), que "regula o § 21' do 
art. 7 4 da Constituiçao Federai". 

Relator: Senador Josaphat Marinho 

Relatório 

1. Aprovado o parecer favorável ao presente 
projeto, com a Emenda nQ- 1 , da Comissao, volta a 
matéria para exame da emenda de Plenário de auto
ria do Senador Waldeck Ornelas. 

2. O objetivo principal do projeto é regular o § 
2" do arl 7 4 da Constib.ição Federal, que dispõe: 
'Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, de
nunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tri
bunal de Contas da União'. 

3. A emenda de Plenário visa tomar expresso 
que 'o denunciante de má fé responderá processo 
contra a honra'. 

4. É o relalório. 

Discussao 

5. Justifica o ilustre Senador a iniciativa com o 
fim precípuo de evitar que o dano, conseqüente a 
uma denúncia irresponsável, nao deixe de ser juridi
camente reparado. 

6. Em matéria cível, a jurisprudência mais re
cente do Suparior Tribunal de Justiça, nos Embar
gos de Divergência no Recurso Especial {n" 
36.718/94), da Segunda Seção, com relação ao liti
gante de má fé, esclarece: 

I. A condenação por Iitigãncia de má-fé 
independe de requerimento. 

II. Instrumento da Jurisdição e com es
copos jurídico, politico e social, o processo 
contemporâneo, além e prestigiar a lealda
de, tem perfil predominantemente plt>lico, 
razão pela qual incumbe ao juiz que o dirige 
prevenir e reprimir, de ofício, qualquer 'at..1 
contrário à dignidade da jusfiça'. {Relator: 
Min. Cláudio Santos. Decisao por maioria, 
de 9-11-94. DJ 13-2-95). 

7. A emenda que ora se submete a exame é 
compatfvel com a disposição acima comentada, res
saltando a reparação na esfera criminal, que tem ca
bimento, quando da denúncia de que trata o presen
te projeto, se pode inferir a existência de crime oon
traahonrà 

8. Assim, transforma-se o parágrafo único do 
arl 2"- em § 1• e se acrescenta um § 2"-, para aten
der à emenda: 

9. ln casu, responsabilizar-se-á, entretanto, 
não apenas o cidadão, mas também, o partido políti
co, associação nu sindica!o, cuja natureza é a de 
pessoa jurídica. Doutrinariamente, já o saudoso He
leno Fragoso questionaVa: 

... 'É preciso saber em que medida o 
direito penal protege, com a regra societas 
delinquere non potest, um dos sustentácu
los do regime capitalista. Como diz Bricola, 
num estudo luminoso, _essa regra não tem 
valor ontológico e é apenas expressao da 
força das leis do poder econômico .• .' {í11 'Di-
reito Penal Econômico e Direi!o Penal dos 
Negócios•, Rev. de Di r. Penal e Criminofo. 
gia, Vol. 33, Forense, RJ, janljun, 1982, pp. 
126/127). 

1 O. A Constituição Federal atual, ao adotar a 
responsabiridade penal das pessoas jurídicas agiu 
acertadamente, seguindo uma tendência do moder
no Direito Penal, amoldado a uma nova realidade 
sÓCia!. Prevê a criminalização dos entes jurídicos 
nos artigos 173, § 52, e 225, § 32, ainda nao regula
mentados. O primeiro dispõe que "a lei, sem prejufzo 
da responsabilidade individual dos dirigentes da pes
soa jurídica, estabelecerá a responsal:lilidade desta, 
sujeitando-a às punições compatfvels com sua 
natureza, nos aros praticados contra a ordem eco
nômica e financeira e contra a economia popular'. O 
segundo dispositivo estab.i que 'as condutas e ativi
dades consideradas lesivas ao meio ambiente sujei
tarão os infra!ores, pessoas físicas ou jurfdicas, a 
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sa1ÇOeS penais e acD11nlstrativas, incleperderjemen 
da obriQ:;r,;ã> de reparar os danos Cat sms". (Gritl rosso) 

11. Afinna o professor francês André Vitu: 

• A pessoa coletiva é perfeitamente ca
paz de vontade, ela postula mesmo a von!a
de, porquanto nasce e viva do encontro das 
vontades individuais dos seus membros. A 
vontade coletiva que a anima não é um mito, 
concretiza-se em cada etapa importante da 

· sua vida pela reunião, a deliberação e o vo10 
da assembléia geral dos seus membros ou 
dos seus conselhos de administração, de 
gerência ou de direção. Esta vontade coleti
va é capaz de cometer crimes tan10 como a 
vontade individual. O Direito Civil reconhe
ce-a de há muito •.• Nada se opõe que o Di
reito Penal adote a mesma solução. Sem 
dúvida que as pessoas coletivas são incapa
zes, por si mesmas, da atividade física que 
concretiza a sua vontade delitiva Mas são 
as instigadoras da atividade material e é a 
esse tibJio que devem responder como cúm
plices nas condições do direito comum, sem 
que possa invocar-se o mínimo atentado ao 
princípio da personalidade das penas. • 
(Apud Manoel An10nio L Rocha, "A Res
ponsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas: 
Novas perspectivas.") 

. 12. Não se pode negar que a pessoa jurídica 
representa a união moral de pessoas reunidas com 
o objetivo de alcançar um fim comum - união essa 
reconhecida pelo ordenamen10 como sujei10 de di
reito. 

13. Como ente jurídico, como entidade ideal, 
não tem como transformar-se em sujeito capaz de 
sofrer cer10s tipos de sanção, a exemplo de pena 
privativa da liberdade. Pode, entretan10, a pessoa ju
rídica sofrer intervenções, certas modalidades de in
terdições ou liquidação judicial, ou outras sanções 
onerosas, como a multa, quando o interesse público 
as justificar. 

Parecer 

9. Diante do acima exposto, o parecer é pela 
aprovação da emenda apresentada em Plenário 
pelo ilustre Senador Waldeck Omelas. A pendência 
de lei reguladora, de caráter geral, não impede a in
clusão da cláusula considerada legítima Quando 
muito, poderá retardar sua aplicação. 

Portanto, deve ajustar-se ao tex10 do proje10 o 
acréscimo admitido, de sorte que o parágrafo único 
passa a ser o § 12, aditando-se: 

"§ 22 O denunciante de má fé respon
derá a processo contra a honra" 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1 !195. 
- !ris Rezende, Presidente - Josaphat Marinho, 
Relator - Ney Suassuna -José lgnácio - Esperi
dião Amin -Bernardo cabra! - Lúcio Alcântara -
Jefferson Peres - José E. Outra -Arlindo Porto -
José Bianco- Ademir Andrade- Romeu Tuma. 

PARECERES N0-0 787 E 788, DE 1995 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n .. 
213, de 1993, (n"" 2.512189, na casa de ori
gem) que "dispõe sobre a aquisição e a 
doação de terras públicas às Prefeituras 
Municipais e dá outras providências". 

Relator: Senador João França 

PARECER N2 787, DE 1995 
(Da Comissão de Assun10s Econômicos) 

I - Relatório 

Veio a esta Comissão, para análise 6· emissão 
de parecer, o Projeto de Lei da Câmara 11" 213, de 
1993 (Projeto de Lei n22.512, de 1989, na Casá de 
origem), que "dispõe sobre a aquisição e a doação 
de terras públicas às Prefeituras Municipais e dá ou-
tras providências". ·- · 

O Proje10 de Lei em tela dá preferência às Pre
feituras Municipais na aquisição de terras públicas 
federais necessárias à implantação de projetes habi
tacionais de interesse local ou à instalação de equi
pamen10s urbanos ou comunitários, assim como 
pennite a doação dessas terras às Prefeituras, des-. 
de que au10rizada por decre10 da au10ridade compe-
tente da União. · 

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental. 

t o relatório. 

li-Voto 

Cabe a esta Comissão de Assuntos Econõmi
cos opinar sobre o aspecto econõmico-financeiro 
das matérias a ela submetidas, confonne detalhado 
nos incisos I a VII do art 99 do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

A rigor, a matéria em questão nãç se enqua
dra, especificamente, em nenhum dos surpacitados 
incisos. Assim, do ponto de vista das competéncias 
desta CAE não há qualquer óbice à aprovação da 
matéria 

Entendemos, porém, que o PLC n2 213, de 
1993, merece um estudo mais aprofundado do pon10 
de vista de sua juridicidade, razão pela qual sugeri- . 
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mos seu encaminhamento à Comissão de Constill.i- ~ Chamada a opinar, a douta Comissão de As-
ção e Justiça; suntos Económicos desta Casa acolheu parecer do 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1995. -Gil- nobre Senador João França, que, embora n:ro vis-
berto Miranda, Presidente - João França, Relator lumbrando óbices econômioo-financeiros, sugeriu a 
- Romero Jucá - Vllson Klein übing - Geraldo remessa da espécie a esta Comissão, para •um as-
Melo - Fràncelino Pereira - Jefferson Peres - tudo mais aprofundado do ponto de vista de sua juri-
Valmir Campelo -João Rocha - EsperidiAo Amln dicidade". 
- Ramez Tebet- Jonas Pinheiro - Sebastiao Ro- Realmente, a par de injurídica, a iniciativa tam-
cha - Beni V eras - I Freitas Neto - Osmar Dias - bém se nos afigura incidir em inegável inconstitucio-
Femando Bezena - Gitvan Borges - Eduardo Su- nalidade. 
plicy -Pedro Piva-Mauro Miranda. De inicio, cabe consignar que a propOsição se 

PARECER N" 788, DE 1995 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e C"Kladania) 

Relator: SenadOr Roberto Requiao 
Sob exame desta Comissão o projeto de lei ref

erenciado à epígrafe que "dispõe sobre a aquisição 
e a doação de terras plblicas federais às Prefeituras 
Municipais e dá outras providências". 

O referido projeto é oriundo de substitutivo 
aprovado pela douta Comissão de Constituição e. 
Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, 
que o formulou ao efetuar a apreciação conjunta dos 
Projetas de Lei n"s 2.512189, 4.268/89 e 5.191/90, 
de autoria, respectivamente, dos ilustres Deputados 
Oswaldo Bender, Harian Gadelha e José Carlos 
Coutinho. 

Vazada em apenas três artigos, a proposição 
em pauta inicia estabelecendo, em seu art. 12, que 
•as Prefeituras Municipais terão preferência na aqui
sição de terras públicas federais, quando necessá
rias à implantação de projeto habitacional de interes
se social ou instalação de equipamentos urbanos ou 
comunitários". 

Preconiza, em seguida, que "as tanas públicas 
federais nas mesmas oondições do art 12, poderão 
ser doadas às Prefeituras Municipais, mediante au
torização por decreto da autoridade competente da 
União" (art. 2~). 

E conclui nos seguintes termos, in vertbis: 

"Art. 3º- Para os fins do disposto no art. 1g: 
. I ~ equipamentos urbanos são bens 

óestinados à prestação de serviços públicos 
de abastecimento de água, esgotamento sa
nitário, drenagem de águas pluviais, limpeza 
pública, energia elébica, transporte e siste
ma viário e gãs canalizado; 

11 - equipamentos comunitários são 
bens públicos destinados à educação, cultu
ra, saúde, lazer, segurança pública e abas
tecimento." 

refere, indistintamente, a terras públicas federais, 
quando é sabido que, tanto em doutrina quanto se
gundo normas de direito positivo, tal designação 
constitui o gênero de que são espécies, por exem
plo, as terras d~volutas, as ilhas oceânicas, os terre
nos de marinha b os terrenos acrescidos e reserva
dos, dentre outros. Esta classificação, aliâs, deflui do 
próprio texto da Constituição de 1988, cujo art. 20 
expressarnenl$ se refere às espécies em comento, 
quando discrirffina os bens da União. 

Note-se, ainda, que boa parte dos bens que o 
art 20 em· referêncià discrimina como da União es
tão afetados a uma destinação específica, como é o 
caso, por exemplo, daqueles relacionados no $!lU in
ciso 11, que engloba "as terras devolutas indispensá
veis· à defesa das fronteiras, das fortificações e 
construções militãre5, ·das vias ·tàderais de comuni
cação e à preservação ambiental". Não há, assim, 
como estabelecer genericamente essa preferência, 
alcançando todas as terras públicas federais, como 
cogita a proposição em exame. 

De mais a mais, convém não perder de vista os · 
valiosos ensinamentos do saudoso HEL Y LOPES 
MEIRELLES, que, ao discorrer sobre terras rurais e 
terrenos urbanos, assim preleciona, ipsls litteris: · 

"A jurisdição sobre as terras rurais é da 
União, através do Incra (Dec. 97.886, de 28-
6-89), e sobre os terrenos urbanos e urbani
záveis é do Município (CF, art. 30, VIII), que 
pode transformar, por lei, áreas rurais em ur
banas, desde que atenda aos requisitos mí
nimos estabelecidos no art. 32 do CTN -
que é lei complementar e não pode ser con
trariada por lei ordinária - e cumpra as exi
gências urbanísticas das normas pertinentes 

Para a fixação do perímetro urbano o 
Município não depende de concordância da 
União, bastando que satisfaça os requisitos 
legais para urbanização da área, promulgue 
a lei local e comunique ao INCRA e aos re- . 
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gistros imobiliários, para as competentes de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislati-
averbações. • (in Direito Administrativo Brasi- va e, no mérito, pela sua rejeição. 
leiro, 20' Edição Atualizada, 1995, pp. Através do Recurso n" 81/92, de autoria do en-
458/59- grifos do originaQ. tão Deputado Sigmaringa Seixas, o projeto foi leva

Comp se vê, os Municípios dispõem de instru
mentos jurídicos bem mais eficazes para atender às 
suas necessidades de instalação de equipamentos ur
banos e comunitários do que a cogitada preferência 

Também impende consignar, finalmente, o que 
por sua vez prescreve o art. 188 da Constituição Fe
deral, ipsis verbis: 

• Art. 188. A destinação de terras plbli
cas e devolutas será compatibilizada com a 
política agrícola e com o plano nacional de 
reforma agrária" 

Daí ressalta inegãvel, portanto, a clara incom
patibilidade da preferência que ora se pretende insti
tuir com a destinação que o próprio texto constitucio
nal confere às terras p(blicas, prioritariamente afeta
das, como acabamos de ver, ao atendimento da politi
ca agrícola e do plano nacional de reforma agrária 

· Nessas condições, nos manifestamos pela re
jeição do Projeto de Lei da Câmara n" 213, de 1993. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
- I ris Rezende, Presidente- Roberto Requiao, Re
lator- Ademir Andrade - Esperidi:io Amln -José 
Bianco -José Eduardo Dutr;l - Ney Suasstina -
Lúcio Alcantara - José lgnãcio - Bernardo Ca
bral-Jefferson Peres- Romeu Tuma. 

PARECER N2 789, DE 1995 

Da Comissao de Cnstituiçao, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
camara n2.244193(n" 2.461-D, de 1989, na 
Casa de origem), que "Altera o artigo 191 
do Código de Processo Civil". 

Relator: Senador Edison Lob:io 

1 - Relatório 

O Projeto de lei sub examine, de autoria do 
nobre Deputado Sigmaringa Seixas, pretende alterar 
o artigo ! 91 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 - Código de Processo Civil -visando a corrigir 
distorção atinente ao cômputo dos prazos e à sua 
aplicabilidade. 

A matéria foi submetida, em apenso ao Projeto 
de Lei no- 926, de 1991, de autoria da Deputada Rita 
Camata, de idêntico teor, à apreciação da douta Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação da 
Câmara dos Deputados, onde recebeu, inicialmente, 
parecer favorável quanto aos aspectos preliminares 

do à apreciação do Plenário da Câmara dos Deputa
dos onde recebeu emenda substitutiva do Deputado 
Paes Landim que, após exame e deliberação da 
douta Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, foi aprovada por unanimidade. Retomando 
ao Plenário da Câmara dos Deputados, a emenda 
substitutiva foi ratificada com a ressalva de destaque 
apresentado pelo Deputado Germano Rigotto. 

Nos exatos termos do artigo 134 do Regimento 
Comum, a matéria veio ao Senado Federal corno 
Casa Revisora, através desta Comissão, que, aco-
lhendo parecer do relator que este subscreve, enten
deu, com apoio dos nobres pares, em optar pela 
conversão em diligência do processo "para que a 
Câmara dos Deputados providencie os esclareci
mentos n~os e junte aos autos as peças 
apontadas como indispensáveis à sua instrução, re
tomando, em seguinda, à deliberação da Casa Revi
sora". 

Assim sendo, .o ilustre Presidente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Luís Eduardo, em ofício 
datado de 28 de abril do oorrente, remeteu a esta 
Casa os avulsos com o andamento completo do pro
jeto em questão, ressaltando acreditar "ter havido 
engano na juntada da matéria, quando do encami
nhamento do projeto ao Senado Federal". 

11 -Voto do Relator 

O presente projeto nã() merece qualquer repa-. 
ro quanto a sua constitucionalidae, juridicidade e re
gimental idade. Visa, quanto ao mérito, suspender os 
prazos para resposta e recursos, durante os dias em 
que não houver expediente forense. 

Foi feliz o Deputado Sigmariilga Seixas ao 
constatar a necessidade de corrigir injustiças na 
questão relativa aos prazos processuais. Entretanto, 
quando justificou seu projeto original-preocupava-se 
com o caráter isonõmico em todo o campo do direito 
processual, no qual efetivamente ocorrem situações 
anõmalas, mormente nos exíguos prazos para dizer 
nos autos, de 5 (cinco) dias, exemplo trazido à cola
ção pelo autor, segundo o qual, dependendo do dia 
da semana em que começar a contar o prazo; pode
rá o advogado da causa dispor de 5 (cinco). ou me
ros 3 (três) dias úteis, para o seu trabalho (caso o 
prazo comece á correr em uma quinta-feira).· . 

A Dilatação ampla e geral dos prazos pretendi
da pelo ilustre autor do projeto f9i rechaçada pela 
douta Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
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dação da Câmara dos Deputados, sob o argumento Assim sendo, a nosso ver, merece ser restabe-
de que se-procrastinariam "ainda mais os feitos de Jecido, em parte, o texto original do projeto, para 
nossa sobrecarregada Justiça". desconsiderar o destaque apresentado, o qual; por 

Neste cenário, com a modificação do projeto sua vez, diga-se, por oportuno, quando retirou a ex-
original, especialmente pelo destaque apresentado pressão "e, de modo geral, para dizer nos autos", 
pelo DepÜ!ado Germano Rigotto, restou tão-so- _após o termo "para recorrer", deixolHl com vício de 
mente a possibilidade de dilatação dos prazos nos redação. 
casos de contestações e recursos, justamente os Ao restabelecer o taxto original, entendemos 
procadimentos processuais que já dispunham do que devam ser excluídos tão-somente os termos -
maior prazo em nosso estatuto adjetivo civil. Tra- "para resposta, para recarrer e". Nesse caso, estare-
ta-se de uma incoerência. Caso mantida essa si- mos evitando que os prazos para resposta, também 
tuação, de conceder-se mais prazo onde já se tem chamados de prazos de contestação, e os prazos 
o razoável espaçamento de 15 (quinze) dias, es- para recorrer, quais sejam aqueles de inconformis-
tar-se-ia indo de encontro à tendência, quase unã- mo com as sentenças e/ou acórdãos, sejam dilata-
nime, de propocionar agilidade ao no5so procedi- dos ao extremo, como demonstrado acima. Estar-
manto processual. Por outro lado, o presente pro- se-á alterando o que de fato se faz necessário, que 
jeto também não ampara o advogado, uma vez são os prazos, de modo geral, para dizer nos autos. 
que as maiores dificuldades dos causídicos resi- Esses prazos são efetivamente os mais exíguos de 
dem nos exíguos prazos, de modo geral, -para· dí- nosso ordenamento jurídico e levam freqüentemente 
zer nos autos visando a propositura de agravos, o profissional. do Direito a jornadas estressantes, 
embargos e impugnação de cálculos, qué -são de como vimos em alguns exemplos mencionados. 
apenas 5 (cinco) dias corridos. Isto posto, opinamos pela constitucionalidade e 

Gabe lembrar também 0 prazo de contestição juridicidade do projeto, redigido com boa técnica !e-
em ação de busca e apreensão que é de somente 3 gislativa e em termos _regimentais. No méritq, pelo 
(três dias) corridos. Com efeito, analisand<P.ie a hi- seu acolhimento, na forma do substitutivo a reguir 
pótese em que o prazo para contestar (15 dias) de- indicado, para cuja aprovação solicitamos o apoio de 
terminada ação se inicie em uma quinta-feira, ainda nossos ilustres pares, 
assim o advogado teria 11 (onze) dias úteis para o · EMENDA N• 1-CCJ 
seu mister, tempo mais do que suficiente para c a iea- Projeto de Lei da Câmara 
lização de um trabalho de qualidade. O mesmo ilão no 244 (Substitutivo), de 1993 
se pode dizer do causídico com um prazo para dizer 
nos autos, de 5 (cinco) dias, visando à apresentação 
de agravo, cujo prazo iniciou-se em urna quinta-feirá. 
Restar-lbe-ia, tão-somente, 3 {três) dias úteis para tan
to, o que, por certo, devido à insuficiência de tempo, o 
levaria a trabalhar no sábado e domingo, privando-o 
de seu repouso semanal. Mais exíguo, ainda, seria o 
prazo a ser contado a partir de uma quinta-feira, quan
do se tratasse de contestação em ação de b_usca e 
apreensão: apenas um dia útil, qual seJa, a sexta-feira, 
considerando-se o !ri duo legal para resposta --c_ 

Frise-se, ainda, por oportuno, que na situação 
proposta, _no presente projeto ocorrerão prazos para 
contestações e recursos que avançarão dos aluais 
15 (quinze) para 23 (vinte e três) dias e, no caso de 
a União ser parte, esse prazo se estenderá por cer
ca de 87 (ottenta e sete) dias, considerando-se seu 
benefício de prazo em quádruplo e desprezando-se 
a intercorrência de feriados, como quer o projeto. 
Estar-se-ia, dessa forma, colaborando para aumen
tar o descrédito dos jurisdicionados em relação à efi
ciência de nossa já combalida Jusliça. 

Altera os arts. 178 e 191 do Código 
de Processo Civil. · 

· · ó Congresso Nacional decreta: 
Art 1 • Os arts. 178 e 191 do Código de Processo 

Civil passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 178. O prazo, estabelecido pela 
lei ou pelo juiz, é contínuo e, ressalvado o 
disposto no art 191, não se interrompe nem 
se suspende nos feriados." 

"Ar!. 191. Os prazos, de modo geral, 
_ para dizer nos autos, iguais ou inferiores a 
um quinquídio, se suspendem nos dias em 

. que -não houver expediente forense 
(art 180). 

Parágrafo único. Tais prazos serão 
contados em dobro para os -ntisconsortes 

- que não tiverem o mesmo procurador nos 
autos•. 

Art 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art 3" Revogam-se as disposições em contrâ- privaclo ou público, sem que, no momento 
rio. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
- I ris Rezende, Presidente- Edison Lobão, Rela
tor - Ney Spassuna - Ademir Andrade - Bernar
do Cabral -José lgnácio -Jefferson Peres - Es
peridiao Amin -José Bianco - Lúcio Alclintara -
José E. Outra- Romeu Tuma. 

PARECER N0-790, DE 1995 

Da Comissao de Constituiçao, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da 
camara no. 26, de 1995 (00. 3.970..8, de 
1989, na origem), que "Dispõe sobre a 
partlcipaçao das partes Interessadas nas 
reuniões de órgaos colegiados da admi
nistração pública direta". 

RelaiDr: Senador Francelina Pereira 
É submetido ao exame desta Comissão o Pro

jeto de Lei da Câmara no. 26, de 1995, que tem por 
objetivo permitir, nos colegiados dos órgãos da ad
ministração pública, a participação de selares so
ciais para que possam expor e defender seus inte
resses, sempre que tais colegiados deliberarem so
bre matéria que afete a situação de terceiros, pes
soas físicas ou jurídicas (públicas ou privadas). 

O projeto prevê o número de representantes 
que os interessados poderão indicar para as reuniõ
es, bem como a forma de sua participação nelas. 
Estabelece também que a convocação dos repre
sentantes serã feita com dez dias de antecedência 

Por fim, determina que, se as partes interessa
das forem associações, sindicatos ou entidades de 
classe, estas se farão representar em .conformidade 
com seus estatutos. . · . . . · · : 

Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposi-
ção alega: · · 

• A presente proposição. visa sanar urna 
deficiência de hã longo tempo existente em 
importantes ógãos administrativos colegia
dos da União, Estados e Municípios, deten
tores do poder de deliberar sobre matérias 
que a!etem a situação juridica, económica 
ou financeira de terceiros, sem que estes te
nham a possibilidade de estar presentes à 
respectiva reunião para defender seus inte-
resses. _ _ _ . 

Exemplos de alguns desses organis
mos são o Conselho Nacional do Petróleo, o 
Conselho lnterministerial de Preços, o Con
selho de Política Auduaneira, e tanjas outros 
que deliberam sobre matéria de interesse 

de sua decisão, sejam ouvidos os maiores 
interessados, para que exponham seus ar
gumentos•. 

Em sua tramitação na Gamara dos Deputados, 
o projeto em apreço mereceu a aprovação da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, com 
emenda, e da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público. Discutida e votada em Plená
rio, naquela Casa, a matéria vem a esta Comissão 
para análise. 

Não hã dúvida de que, com a presente proposi
ção, o então Deputado Ricardo Fiuza objetiva criar 
um instrumento· capaz de aumentar a participação 
da soci~ade nas decisões da Administração Públi
ca, assim c;omo dar maior transparência aos atos 
govema!116lntais. 

É bem verdade que, nos últimos anos, avança
mos sensivelmS'nte neste caminho. Basta ver o es
forço, tanto do governo como de certos segmentos 
da SOciedade, em discutir em conjunto questões de 
interesse de todos os cidadãos. 

A presente proposição se insere nesse con
texto participativo, eis que dâ a oportunidade, de 
maneira formal e etetiva, para que as partes interes
sadas possam apresentar suas razões e pontos de 
vista, como também tomar conhecimento dos moti
vos que nortearão a Administração Pública nas 
suas decisões. 

Trata-se, na verdade, de um mecanismo va
lioso para as tomadas de decisão, bem como um 
instrumento de avaliação de direitos e interesses le- . 
gítim<is, razão pela qual o presente projeto se nos 
afigura justo e louvâvel. 

· ·Cumpre-nos, todavia, introduzir algumas attera
ções no projeto em apreço com o objetivo de aper
feiÇdâ-lo. Para tanto, propomos: 

1 . especificar, no caput do art 1 ~. quem pode
rá participar das reuniões dos órgaos colegiados. 

A leitura do texto pode gerar interpretações du
vidosas, umá vez que a expressão "matéria de espe
cífico interesse de terceiros• é bastante ampla. Por 
outro lado, o referido dispositivo determina que se 
comunique aos ir.teressados sobre as reuniões dos 
órgãos colegiados. Tal como estâ redigido, dâ a en
tender que qualquer passoa poderâ ter acesso às 
reuniões. 

2. reordenar o texto a fim de tomar mais fácil 
sua compreensão; 

3. remeter sua regulamentação ao Poder Exe
cutivo, uma vez que há a necessidade de certos de
talhamentos. 
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Note-se que as alterações propostas conser
vam o objetivo original da proposição. 

Por fim, no que tange à juridicidade e consti
tucionalidade da medida proposta, vale ressaltar 
que ela se harmoniza com os princípios e as nor
mas constituccionais, abrangendo um espaço 
maior que o da regra constante do art 1 O da Carta 
Magna, pelo qual se assegura •a participação dos 
trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 
órgãos públicos em que seus interesses profissio
nais ou previdenciários sejam objeto de discussão 
e deliberação". 

Ademais, trata-se de iniciativa prevista no art 
61 da Constituição Federal, não tendo havido, por 
outro lado, interferência na competência privativa do 
Presidente da República. Dessa forma, os princípios 
constitucionais que regem a matéria foram integral
mente respeitados. 

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n2 26. de 1995, tanto pelo 
mérito como por atender aos pressupostos da cons
titucionalidade e juridicidade, na forma do seguinte 
Substitutivo: 

EMENDA N"-1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 
Ao Projeto de Lei da Câmara n" 26, de 1995 

DlspOe sobre a participação das as
sociações, entidades de classe e sindica
tos nos colegiados dos órgãos da Admi
nistração Pública Federal. 

O Congresso Nacional decreta: .. 
Art 1º- Fica assegurada, nos colegiados dos ór

gãos da Administração Pública Federal, a participa
ção dos trabalhadores e empregadores, através de 
suas associações, entidades de classe e sindicatos, 
sempre· que seus interesses sejam objeto de discus
são e deliberação. 

Parágrafo único. É assegurada, a todos os pre
sentes, a palavra durante as discussões, sem direito 
a deliberação. 

Art 2"- Estes colegiados ficam obrigados a ca:
municar, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 
às partes interessadas, sobre as reuniões e objeto 
de sua discussão e deliberação. 

Art 3"- As entidades que pretendam participar 
das reuniões dos colegiados, enviarão, no máximo, 
3 (três) representantes, em conformidade com seus 
estatutos, para a defesa de seus interesses. 

Art 4º- Será fornecida às entidades presentes 
cópia das atas das sessões dos colegiados, contendo 

. as decisões torr.adas e a respectiva fundamentação. 

Art 5"- O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noventa dias a partir da data de sua 
publicação. 

Art 6" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 7"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 

- lris Rezende, Presidente - FranceHno Pereira, 
Relator - Lúcio Alcântara - José lgnácio - Ney 
Suassuna - Esperidião Amin -José Eduardo Ou
tra- Romeu Tuma -Arlindo Porto- Bernardo 
Cabral - Jefferson Peres - Ronaldo Cunha Lima 
-Francelina Pereira -José Bianco. 

PARECER N"-791, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n2 75195 (n" 4.039-B, de 1993, na 
Casa de origem), que "altera a redaçao 
do § ~do art 24 da Lei n2 4.591, de 16 de 
dezembro de 1.964, que 'dispõe sobre o 
condomlnio em edificações e as incorpo-
rações Imobiliárias"'~ · 

Relator: Senador José Eduardo Outra 

1 - Relatório 

Vem a exame desta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania o PLC n2 -75/95 · de autoria do 
nobre Deputado Simão Sessim, que "altera a reda
ção do § 4º- do art 24 da Lei n2 4.591., de 16 de de
zembro de 1964". A redação original do projeto foi 
modificada pela Comissão de Desenvolvimento Ur
bano e Interior, na Casa de origem. A Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação, .também na 
Casa de origem, aprovou o projeto sob exame, com 
a seguinte redação: · · 

"§ 4º- Nas decisões dà Assembléia· que 
não envolvam despesas extraordinárias do 
condomínio, o locatário poderá votar, caso o 
condômino-locador a ela não compareça", 

li-Voto 

_A proposição em exame visa a assegurar os di
reitos do proprietário e do inquilino com relação a to
das as matérias pertinentes ao condomínio e à rep
resentação de ambos. Sabiamente, o PLC 75195 foi 
modificado na Casa de origem, para preservar o di
reito de voto do proprietário, quanto à aprovação de · 
despesas extraordinárias do condomínio, que são da 
sua responsabilidade. 
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Dada a sua oportunidade, permitimo-nos citar Relator- Ney Suassuna - Lúcio Alcantara -José 
parte da justificação formulada pelo ilustre relalor do lgnácio - Romeu Tuma - Francelina Pereira -
projeto em apreço: Bernardo Cabral -Jefferson Peres - Arlindo Por

"A ratlo de tal preceito é evidente: de
fender os locatários. dos abusos que, não 
raro, têm de suportar, pagando as despesas 
ordinárias de condomínio excessivas e des
necessárias, a que estão obrigados, de 
qualquer forma, nos termos do ari 23, inciso 
XII, da citada Lei n'- 8.245, de 1991. 

O referido dispositivo, todavia, não so
lucionou, por completo; a problemática ge
ralmente existente nos condomínios, em que 
os síndicos se eternizam, sempre reeleilos 
graças ao grande número de procurações 
outorgadas pelos condôminos habitualmente 
ausentes nas assembléias. 

Para sanear tal situação, que enseja a 
permanência de pessoas representantes de 
interesses nem sempre legítimos à frente 
dos condomínios, gerindo recursos·substar
ciais em detrimento dos locatários e dos pró
prios locadores omissos, propomos o pre
sente projelo de lei, dispondo que o inquilino 
poderá votar, nas assembléias, em Iodas as 
matérias ali tratades, na ausência do condô
mino-locador. 

Contamos com o apoio dos nossos 
üustres Pares para aprovação da presente 
proposição.• 

O PLC n'- 75/95 conseguiu abrigar nó sim texio 
os direitos do locador e do locatário quanto à repre
sentatividade de ambos perante as assembléias dos 
condomínios, assegurando ao lócatário direito· de 
vo!o para a eleição do síndico. Sabe-se que, na prá
tica, muitos síndicos vêm se perpetuando na direção 
dos condomínios, fazendo uso de procurações ou
torgadas por proprietários relapsos e ausentes, em 
detrimento dos interesses de um grande número de 
inquilinos que ficam obrigados a tolerar e a suportar 
despesas oriundas de administrações antigas e nem 
sempre honestas. 

A proposição enfocada vem em boa hora. para 
dar ao inquilino o direito de voto em assembléia, ex
ceio com relação às despesas extraordinárias de 
responsabilidade do senhorio. 

Em face de todo o exposto, manifestamo-nos 
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação do PLC n'-
75/95. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
- lris Rezende, Presidente - José Eduardo Outra, 

to - Ronaldo c. Lima -José Bianco. 

PARECER NO- 792, DE 1995 

Da Comissllo ele Constituição, Just~ 
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 78, de 1995 (n" 3.811-A, de 
1993, na Casa de origem), que "Altera 
dispositivos do Código de Processo Civil 
relativos ao procedimento sumarfssimo". 

Relator: Senador Josaphat Marinho 

Relatório 

A requerimenlo do nobre Senador Eduardo Su
plicy, formulado nos termos do artigo 279, b, § 3º, a, 
do Regimenlo Interno, relornou à CCJ o PLC n'-
78/95, conc9rllente à reforma do Código de Proces
so Civil, relativo ao procedimento sumaríssimo, já 
agora denominado rito sumário. 

O temor da dissonância entre a proposta de re
forma a recente Lei n'- 9.099/95, relativa aos Juiza
dos Especiais, não se justifica, data venia. Ao con
trário, aludida reforma harmoniza-se inteiramente 
com a Lei n'- 9.099. Ademais, as modificações intro
duzidas no artigo 275 .do Código de Processo Civil 
apresentarTH;e,. inclusive, como indispensáveis ao 
pleno êxilo dos novos Juizados, na área civil. 

Vale notar que: 
a) Ao racionalizar e simplificar o conjunto das 

causas compreendidas no artigo 275, 11, do CPC, o. 
projeto impede que as pautes dos Juizados Espe
ciais se vejam repletas de demandas para as quais 
não foram estes juizados concebidos e estruturados, 
tais-como as relativas à gestão de negócios, ao uso 
nocivo de propriedade&, à passagem forçada etc., as 
quais, quase sempre complexas e exigentes de am
pla cognição, inclusive perícias, devern.seguir o pro
cedimen!o ordinário; 

b) Não há a possibilidade de "superposição" de 
procedimentos para idênticas lides, pois os Juizados 
Especiais SO(Ilente podem processar causas que te
nham por autores pessoas físicas e que hajam opta
do por essa jurisdição especial. Logo, as pessoas ju
rídicas e as pessoas formais necessariamente terão 
de propor suas demandas, compreendidas no artigo 
275, ir, do CPC, perante os juizados comuns e con
soante ao rito sumário do CPC; 

· c) Quan!o à "cadência processual", o procedi
menlo sumaríssimo dos Juizados Especiais, sob o 
signo da oralidade, da informalidade e da economia 
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processual, é adequada à composição da lide prefe
rencialmente, pela conciliação, adatada a princípio 
processual da concentração. 

O procedimento sumária proposto para a CPC 
pretende afastar as várias e notórias defeitos da 
atual "sumaríssima", tão cr~icadas pela doutrina e 
pela jurisprudência, e também prevê a tentativa de 
conciliação em uma audiência preliminar, facultada a 
intervenção de conciliador. E, cama na sumaríssima 
das Juizadas Especiais, é limwa a usa da agrava 
de instrumenta e, em princípio, vetada a intervenção 
de terceiros. Esta vedação espelha a reiterada juris
prudência da Superior Tribunal de Justiça, que tem 
interpretado restritivamente a intervenção de tercei
ras, e encontra apoio nas processualistas brasilei
ros, pelo entrave que representa ao desenvolvimen
to coerente da processa. 

Parecer 

Nenhuma incompatibilidade existe entre o rito 
sumaríssima dos JLizados Especiais e o proposto 
rito sumãrio da reforma da CPC, constante da proje
ta ora em reexame, e cuja aprovação urge, inclusive 
para compatibilização com anteriores projetas já 
convertidas em lei. 

Assim, a aluai art. 272, a seu parãgrafa úni
ca, e alguns outras artigos já modificados pela re
forma da CPC fazem referência ao processo su
mãria. De acorda com a art. 272, com a redaçãa 
dada pela Lei n" 8.952, de 13 de dezembro de 
1994, passa a existir a procedimento sumário, em 
substituição ao procedimento sumaríssima tratada 
na Capítulo III, do Título VIl (Do Processo e da 
Procedimento) da CPC. 

O presente projeto complementa a Lei de Jui
zados Especiais, mi medida em que simplifica o con
junto das causas compreendidas na art 275, 11, via
bilizando o acesso ao procedimento sumaríssimo às 
pessoas físicas que por este optarem. 

Diante do exposto, nosso parecer é na sentida 
de que seja mantida a anterior manifestação desta 
CCJ, dada a juridicidade do PLC 78/95 e sua conve
niência, sem que haja conflito com a referida Lei n" 
9.099, de26 des€\tembro de 1995. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 
1995. - lris Rezende, Presidente - Josaphat Ma
rinho, Relator - Francelina Pereira - José 
Eduardo Outra - Júnia Marise- Elcio Alvares
Ramez Tebet- Jefferson Peres- Bernardo Ca
bral - José lgnácio - Romeu Tuma - Roberto 
Requião. 

PARECER N" 793, DE 1995 

Da Comissao de Constituiçao, Justi
ça e Cidadania, sobre o PLC n~ 83, de 
1995, (n" 2.744, de 1992, na origem), que 
"Dá nova redaçao aos arts. 1~, 2", ~e 20, 
e revoga o art. 6", da Lei n" 7.102, de 20 
de junho de 1983". 

Relator: Senador Ney Suassuna 

1 - Relatório 

A proposição, de iniciativa do Poder Executivo, 
intenta alterar os arts. 12, 22, 72 e 20, e revogar o art 
6" da Lei n" 7.1 02, de 20 de junho de 1983, que "dis
põe sobre segurança para estabelecimentos finan
ceiros, estabelece normas para constituição e fun
cionamento das empresas particulares que exploram 
serviços de vigilância e de transporte de valores, e 
dá outras providências". 

Transfere do Banca Central da Brasil para o Mi
nistério da Justiça a aprovação das sistemas de segu
rança adotadas por estabelecimentos financeiras onde 
haja guarda de valores ou movimentação de m.merã
rio; a fiscalização desses estabelecimentos quanto ao 

_ çumprimento da referida lei; e a aplicação de penaiida
des por infração às suas disposições. 

Permite, ainda, sejam tais atribuições conferi
das às Secretarias de Segurança das unidades da 
Federação, mediante convênio a ser celebrado entre 
estas e o Ministério da Justiça. 
- O projeto foi emendado na Câmara dos Depu-
tadas, que alterou a redação do inciso 11 do artigo 72 . 
da proposição original, transformando a pena de· 
multa nele prevista, de cem mil a dez milhões de 
cruzeiros, em multa de 80 a 8.000 UFIR, com vistas 
a manter sempre atualizado o valor da pena. 

Aprovado naquela Casa, vem agora a matéria 
à apreCiação desta Casa Revisora, conforme dispõ
em o art. 65 da ConstitLição Federal e o art. 134 da 
Regimento Comum do CongreSSo Nacional. 

O projeto foi distribuído a esta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art 
1 01 do Regimento Interno do Senado Federal. 

A seguir, a proposição foi distribuída a este re
lator, para em~ir parecer. 

É o relatório. 

11 -Da Constitucionalidade e Juridicidade 

A matéria é da competência legislatiy~ da 
União, está compreendida nas atribuições do Con
gresso Nacional, nos termos do artigo 48 da Carta 
Magna, sendo legítima a iniciativa do Presidente da 
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República, na forma do disposto no artigo 61 do tex- ao Município de Mamboré, Estado do Paraná, dos 
to constitucional. imóveis que menciona 

Não hã, de outra parte, vícios de técnica legis- De acordo com a proposição, a autorização fi-
lativa que incidam sobre a proposição. cará restrita aos seguintes imóveis: 

III- Voto "Art. 1• Fica autorizada a reversão ao 

Conforme alega a exposição de motivos que 
acompanhou o projeto, as atribuições conferidas 
pela Lei no 7.1 02, de 20 de junho de 1983, ao Banco 
Central do Brasil - a aprovação de sistemas de se
gurança de estabelecimentos financeiros, sua fiscali
zação e a aplicação de penalidades por infração às 
disposições legais relativas à matéria -, não guar
dam qualquer correlação com as atividades próprias 
daquela autarquia, previstas na Lei no 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, e modificações posteriores. 

Tais atividades estão, evidentemente, mais re
lacionadas com as atribuições do Ministério da Justi
ça e das Secretarias de Segurança Pública das uni
dades da Federação. 

A proposição visa exatamente a proceder à 
transferência dessa competência do Banco Central 
do Brasil para aquelas entidades. 

Ocorre que a pretendida revisão do texto le
gal já foi promovida através da Lei no 9.017, de 30 
de março de 1995, originária de medida provisória 
editada pelo Presidente da República, que con
templou todas as alterações objeto da proposição 
ora em análise, com ligeiras modificações. 

Em vista do exposto, entendemos estar pre
judicada a proposição, motivo pelo qual somos 
pelo seu arquivamento, nos termos do art. 133, c, 
do Regimento Interno do Senado Federal. 

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995.
lris Rezende, Presidente - Ney Suassuna, Relator 
- José lgnácio - Bernardo Cabral - Jefferson Pe
res - Lúcio Alcântara -José Eduardo Outra - Ro
meu Tuma - Francelina Pereira -José Bianco -
Arlindo'Porto- Ronaldo Cunha Lima. 

PARECER N~ 794 DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e· Cidadania, ao Projeto de Lei da Câ
mara n~ 91, de 1995 (no. 4.588, de 1994, na 
origem) que "Autoriza a reversão ao Mu
niclpio de Mamboré, Estado do Paraná, 
dos imóveis que menciona". 

Relator: Senador Roberto Requião 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara no. 91, de 1995, de 
autoria do Poder Exeeutivo, visa autorizar a reversão 

Município de Mamboré, Estado do Paraná, 
dos imóveis identificados corno ".Cartas de 
Datas n-"s 6, 14, 15 e 16 da Quadra 83", com 
área de 750 (setecentos e cinqüenta) me- · 
Iras quadrados cada um, situados no perf
metro urbano do citado Município, doados, 
à Ftndação Legião Brasileira de Assistên
cia - FLBA, mediante Lei Municipal no 35, 
de 28 de setembro de 1988, e Escritura Pú
blica de Doação, lavrada em 25 de outubro 
de 1988, e transcrita no Cartório de Regis
tro de Imóveis da Comarca de Marnbo
ré/PR, sob nQs 275;2.76, 277 e 278 do livro 
2, em 4 de novembro de 1988". 

Segundó a exposição de motivos do Ministério 
do Bem-Estar Social, que acompanhou a mensagem 
presidencial, a reversão dos imóveis, justifica-se, 
uma vez que se destinavam à instalação de ·um 
Cerrtro de Convivência para Idosos, que, entretanto, 
foi construído em outro terreno, mais apropriado. 

Nas Comissões de Trabalho, Administração e 
Serviço Público e de Constituição e Justiça e de 
Redação da Câmara dos Deputados da Câmara 
dos Deputados, o projeto foi aprovado por unani mi
dada. 

No prazo regimental, à proposição não foram 
apresentadas amendas. 

É o relatório. 

11 -Voto do relator 

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia do Senado Federal, compete, nos termos do art. 
101, I e II (12), opinar sobre a matéria objeto da pre
sente proposição. 

Trata-se da reversão de bem de domínio da 
União, para o Município de Mamboré, Estado do 
Paraná. 

A reversão é necessária tendo em vista que os 
bens, originalmente, pertenciam ao Município e fo
ram doados, através da Lei Municipal no 35/88, para 
que a Fundação Legião Brasileira de Assistência 
LBA edificasse um Centro de Convivência de Ido
sos, que acabou por ser construído em outra área 
do Município. · 

A reversão em situações como esta é um im
perativo legal, consoante dispõe o § 1• do art. 17 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, verbis: 
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"Art. 17 ................................................. .. 

§ 1" Os imóveis doados com base na 
alínea b do inciso I deste artigo, cessadas 
as razões que justificaram a sua doação, re
ve~rão ao patrimõnio da pessoa jurídica 
doadora, vedada a sua alienação pelo bene
ficiário." 

A alínea b do inciso I referida no dispositivo em 
tela diz respeilo à doação de imóveis para outro ór
gão ou entidade da administração pública, como no 
presente caso em que o Município de Mamboré 
transferiu terrenos para a Fundação Legião Brasilei
ra de Assistência, condicionando a sua utilização. 

De acordo com o art 17, I, da Lei rl' 8.666, de 
1993, é exigida aulorização legislativa quando se 
trata de alienação de imóveis pertencentes a Admi
nistração Pública 

. Esta a razão fundamental por que o Congresso 
Nac10nal tem de se reunir para discutir e deliberar 
sobre a alienação de imóveis que ao todo somam 
tr~ mil metros quadrados de área, circunscrita à re
gião urbana de um município do interior do Brasil. 

Como explicar à sociedade, Senhores Senado
res, o fato de o Congresso Nacional ter que se reunir 
para deliberar sobre a reversão de quatro pequenos 
terrenos de um município do interior do Brasil e ao 
Mesmo tempo ser dispensado de analisar a venda 
de uma companhia do porte da Vale do Rio Doce 
cujo patrimõnio atinge bilhões de dólares? ' 

É uma situação intrigante, mas que infelizmen
te está prestes ocorrer, pois o mesmo Poder Execu
tivo, que tem o cuidado de não ferir a lei no caso dos 
imóveis situados em Mamboré, pretende alienar 
esse patrimõnio imenso, construído com o esforço 
colativo da nação, sem que o Congresso Nacional 
seja consulado, sob a alegação de que já existe 
uma suposta aulorização genérica para a inclusão 
da empresa no processo de privatização. 

Em que pese a ·esta situação esdrúxula, opina
mos pela aprovação do projelo de Lei da Câmara rl' 
91, de 199b. 

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995. -
lris Rezende Presidente - Roberto Requião, Rela
tor José lgnácio - Bernardo Cabral - Jefferson 
Peres - José Bianco - Ronaldo c. Lima - Lúcio 
Alcatara - Ney Suassuna -José E. Outra - Fran
celina Pereira -Romeu Tuma- Arlindo Porto. 

PARECER N" 795, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Diversos n" 3, de 
1995 (Oficio SM n" 24, de 4-i-95, na orii-

- gem}, referente aos autos do Habeas Cor
pus n" 256.324-1 e n" 233.292-9, encami
nhados a esta Casa pelo Tribunal de AI-

- çada Criminal do Estado de São Paulo 
versando sobre a questão da Identifica
ção criminal (art. 5"-, inciso 1 VIII da 
Constituição Federal}. ' ' 

Relalor: Senador Ney Suassuna 
O egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Esta

do de São Paulo, por intermédio de sua 7ª Câmara, 
em 4 de agosto de 1994, exarou acórdão nos aulos 
do Habeas Corpus rl' 256.341/1. Por unanimidade, 
aquela Câmara determinou que os aulos do referido 
processo, ber(l como os autos do Habeas Corpus rl' 
233.929/9, deveriam ser remetidos ao Presidente do 
Senado Federal, além de outras auloridades dos 
três Poderes da União e daquele Estado. 

A relevância destes dois processos deriva de 
uma circun~n?'~ ~mum a ambos: correção de 
g~ves erros J~lctários por meio da identificação cri
minal, ora ban1da do procedimento policial brasileiro 
pela Constituição Federal (art 52, inciso LVIII). 

Um breve esboço dos fatos alcançará esta afir
mação. Os Srs. José Paulo dos Sanlos e Luiz Antô
nio Nunes, impetrantes dos referidos feitos, tinham 
ambos sido vítimas de furto de seus documenlos 
pessoais. Tempos depois, estes documenlos esta
vam em mãos de criminosos que, indiciados em in
quéritos policiais, os apresentaram como se fossem 
aqueles cidadãos. Porém, como ambos os inquéritos 
ocorreram antes da vigência da Constiú..ição de 
1988, os criminosos foram identificados criminal
mente, sendo colhidas as suas impressões digitais. . 
Posteri?rrnente, os criminosos subtraíram-se à ação 
da Justiça e foram condenados à revelia 

. A condenação, porém aplicava-se aos Srs. 
José Paulo dos Santos e Luiz Antônio Nunes, e não 
aos verdadeiros criminosos. Tendo sido detidos e le
vados à prisão, mas sabedores de sua inocência 
im~~traram recursos junlo às auloridades judiciais: 
solicitando que suas impressões digitais fossem 
confrontadas com aquelas que constavam nos aulos 
dos inquéritos policiais. Isto foi feiro e, constatado o 
erro judiciário, o Tribunal de Alçada Criminal do Es
tado de São Paulo ordenou sua soltura imediata e a 
exclusão de seus nomes do rol dos condenados, o 
q~, entanlo,. não foi certamente o suficiente para 
mitigar o sofrimenlo e os prejuízos morais das víti
mas da injustiça. 

É essencial atentarmos para que a cerração 
deste gravíssimo erro só loi possível em virtude de 
os criminosos terem passado pelo procedimenlo de 
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identificação criminal. É fato absolutamente corri- gem), da Ordem dos Advogados do Bra-
queiro a utilização ou apresentação, por parte de cri- · ·-- sil - Seçao de São Paulo, encaminhando 
rninosos, de identidade falsificada, a partir de doeu- ao Senado Federal cópoia dos autos do 
mento rol!bado ou furtado. Há informações de que o Processo n~ D-3.162, bem como de pare-
número desses delitos de fraude aumentou sensível- cer proferido pel-:> Conselheiro, Walter 
mente apM a vigência da Constituição de 88. Ceneviva, aprovado em Sessão Plenária 

Os abusos de algumas autoridades policiais, daquela Seccional, atinente ao Anteproje-
que constantemente resultavam em humilhaçl!o to de Lei que versa sobre "JÚizo Homolo-
para os indicados, ao fazê-los, muitas vezes desne- gatório". 
cessariamente, tocar piano, expressão jocosa e de- Relator: Senador José Fogaça 
preciativa utilizada pelos policiais, motivaram o Con- Vem a esta Comissão, para apreciação, Antepro-
gresso Constituinte a incluir entre as garantias indivi- jeto de Lei enviado a esta Casa pela Ordem dos Advo-
duais o impedimento de reaiizaçl!o da identificaçl!o gados do Brasil, Seção de São Paulo. que trata de "juí-
criminal para os civilmente identificados. zo hornologalório". Seus objetivos principais são per-

Mas o legislador constituinte não quis vedar to- mitir a composição das partes em juízo, antes da ins-
talmente a formaiidade de iqentificação. criminal. Ex- tauração do Contencioso, bem com a pronta execu-
plicitamente admitiu exceçõ{lS ao dispor, no inciso ção, em caso de inadimplência; o impedimenlo da re-
LVIII do art ~da CF; in fine, que a proibiçl!o seria discussão da matéria de fato, tendo em vista a decisão 
ressalvada pelas hipóteses p(evistas em lei. hornologalória do juízo; tornar célere a prestação juris-

Foi com certeza preocupado com as canse- dicional e dignificar o trabalho do advogado. 
qüências da falta de regulamentação desse disposi- O Anteprojeto vem acompanhado de cópia do 
tivo constitucional que o Senador Iram Saraiva, já parecer a ele profarido pelo Cons.elheiro Walter Ce-
em 1988, apresentou à Mesa do Senado Federai o neviva (Processo ~ 3.162), o qual ressalta que. "a 
Projeto de Lei do Senado n" 106/88, o regularnen- lentidão judicial é dos elementos que mais prejudicam 
tando e que finalmente veio a ser aprovado nesta a imagem do Poder Judiciário,· no Brasil. !O causa de 
Casa em dezembro de 1990. Seguindo para a Cà- intranqüilidade para a paz social. Assim, em princi-
mara. dos Deputados, tornou o n"- 6.003/90, onde · pio, toda medida que possa dar velocidade à saiu-
está em fase final de tramitação. ção a conflitos de interesses, é digna de encômios". 

As disposições dessa proposição atendem, in- De nossa parte, julgamos a iniciativa conve-
tegraimente,. as pretensões dos PLS ~· 115195 e niente e oportuna, pois, de fato, o emperramenlo da 
187/95, _atualmente em tramitação neste Senado, máquina da Justiça prejudica a imagem do advoga-
que são representações dos PLS # 316/91 e do, que se desgasta com a lentidão com que tramita 
126/93, definitivamente arquivados em razão de tér- o pracesso, Essa situação necessita ser revertida, e · 
mino de legislatura o presente trabalho vem ao encontro desse objetivo, 

Respondem, também, às providências solicita- . no sentido de enaltecer a classe dos advogados, 
das ao Senado Federai pelo Presidel)te. do Tribunal bem como possibilitar maior celeridade da prestação 
de Alçada Criminal de São .Paulo, através do Ofício judiciária. Além disso, não padece vício de inconsti-
~ 22.598/94. . . . . tucionalidade ou injuridicidade. 

Concluindo, opinamos que 0 Senado Federal No tocante à técnica legislativa, entretanto, há 
deva oficiar àquele egrégio Tribunal informando os reparos a serem feitos. É necessário reformular·a: 
fatos acima expostos. emenda, como também a redação de vários artigos, 

Sala das Comissões, 22.de novembro de 1995. com vistas a dar maior clareza à proposição. 
- lris Rezende, .Presidente - Ney Suasstina, Rela- ' Desse modo, tendo em vista a oportunidade da 
tor- Francelina Pereira -José Bianco - Ronaldo iniciativa, que, a nosso ver, deve ter curso nesta Casa, 
Cunha J..ima -José Eduardo Outra -Lúcio Alcân- . resolvemos transformá-la no seguinte Projeto de Lei: 
tmo -Arlindo Porto- Bernardo Cabral-José lg- PROJETO DELE! DO SENADO N"318, DE 1995 
nácio -Jefferson Peres- Romeu Tuma. 

PARECER~ 796, DE 1995 

Da Comissão de Constituiçl!o, Justi
ça e Cidadania, sobre o Diversos n~ 13, 
de 1992 (DV. 92/417, de 7-10.92, na ori-

Altera dispositivos do Código de 
Processo Civil, e acrescenta Capftulo ao 
Tftulo 11 do Livro IV. 

(Da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania.) 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 O Titulo 11 do Livro IV do Código de Pro

cesso Civil - Lei ~ 5.869, de 11-1-1973, fica acres
cido do seguinte Capítulo XII, renurnerando-se os 
demais artigos: 

CAP[TULO XII 
Do Jufzo Homologatório 

Art 1.211. Poderão as pessoas capazes de 
contratar, representadas por seus advogados, re
querer ao juiz que homologue, por sentença, o acor
do a que chegaram quanto à solução do litígio, ainda 
extrajudicial. 

Art 1.212. O requerimenfo indicará: 
I - o juiz a que for dirigido; 
11 - os nomes, prenomes estado civil, profissão, 

domicilio e residência das partes, sendo que, no caso 
de pessoa joodica de direito privado, além da qualifica. 
ção de seus representantes legais, deverá ser jultado 
o contrato social, devidamente registrado; 

III - a exposição dos fatos, instruídos com do-
cumentos indispensáveis, quando for o caso; · 

IV - os termos do acordo a ser homologado 
por sentença; e 

V - a declaração de responsabilidade pelas 
despesas processuais. 

Art 22 O artigo 584 do Código de Processo Ci-
vil passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI: 

"Art. 584. • ........................................... .. 

I - ················'·························-···-·-··-
11 - ...................................................... .. 
III - ...• ~···········································""····· 
IV-............................... :: ..• ;;.:;: ••.•.••• : •.••. 
V- ••••-'"•••••••••••••••••ooooo..,..oooooou•••••••'-•••••••••• 

VI - a sentença do jÚízo homologató-
rio". 

Art 32 O item 11 do artigo 173 do Código de 
Processo Civil passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Art. 173. . ............................................ . 
I - ............................................. _ ........ . 
11 - a citação,a fim de evitar o pereci

menfo do direifo; e bem assim o arresfo, o 
seqüestro, a penhora, a arrecadação, a bus
ca e apreensão, o depósito, a prisão, a se
paração de corpos, a abertura de testamen
to, os embargos de terceiros, anunciação de 
obra nova, os atas do juizo homologatório, e 
outros aios análogos." 

Art 4º- o artigo 1.112 do Código de Processo Civil 
passa a vigorar acrescido do seguinle inciso VIl: 

"Art.1.112. .......................................... .. 
1- .••.•••••••.••••.••.• c ................................... . 

11- ........................................................ . 
III - ...................................................... . 
IV- .................................................... ~ •• 

v- ······················································· 
VI-...................................................... . 
VIl -juizo homologatório" 

Art 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 61'- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 12 de novembro de 1995. -

I ris Rezende, Presidente - José Fogaça, Relator
Bernardo Cabral -Roberto Requião - Esperidião 
Amln - Ronaldo Cunha Lima -José Eduardo Ou
tra - Josaphat Marinho - A <!emir Andrade- É leio 
Alvares - Ramez Tebet - José Bianco - Romeu 
Tuma- Ney Suassuna- Jefferson Peres. 

P~RECER Nº-797, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n2 5, de 1983 (n" 5.356 - B/81, na 
Casa de origem), que "Regulamenta as 
profissoes da área de processamento 
eletrOnico de dados e dá outras providên
cias~~. 

Relator: Senador José Jgnácio Ferreira 

Fíelatório 

·· O Projefo de Lei em epígrafe, de autoria do no
bre Deputado Vítor Faccioni, regulamenta o exerci-. 
cio das profissões de Analista de Sistemas em Pro
cessamenfo Eletrõnico de Dados, Programador. de 
Computadores, Operador de Equipamenfos de Pro
cessamenfo EletrOnico de Dados. Digitador de Da
dos, Preparador de Dados em Processamento Ele
trõnico de Dados e Controlador de Qualidade em 
Processamento Eletrônico de Dados. 

Em setenta e cinco artigos, agrupados em 
nove capítulos, o projeto trata do exercício da profis
são, das atribuições profissionais, da remuneração e 
condições de trabalho dos profissionais em proces
samento eletrônico de dados, da responsabilidade, 
dos órgãos fiscalizadores do exercício das profissõ
es, do conselho federal de profissionais em proces
samento eletrõnico de dados, dos conselhos regio
nais d.e profissionais em processamenfo .eletrônico 
de dados e, finalmente, de disposições gerais e tran
sitórias. 

No Senado, o Projefo foi inicialmente distribuí
do às Comissões de Constituição e Justiça, de le-
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gislação Social e de SeNiço Público Civil, essas 
duas existentes à época em que se iniciou a tramita
ção da matéria nesta Casa Embora tenha recebido, 
na ocasião, parecer favorável nas três comissões, o 
Projeto teve sua tramitação sobrestada em março de 
1 987, de côntormidade com o art 11 da Resolução 
n" 1/87 do Senado Federal, que estabeleceu •nor
mas de elaboração legislativa do Senado, durante o 
período de funcionamento da Assembléia Nacional 
Constituinte". 

Encerrada a Constituinte, o Projeto foi distribui
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que o aprovou, com 6 emendas, acatando proposta 
do relator, em 13 de dezembro de 1990. Incluído na 
Ordem do Dia para discussão em Plenário, o Projeto 
teve sua discussão adiada várias vezes, até ser no
vamente encaminhado à CCJ. para novo exame da 
matéria 

Discussao da matéria 

O aSsunto é, de fato, bastante complexo, pois 
trata da regulamentação de profissões ligadas à 
área de processamento eletrõnico de dados, mais 
conhecida como área de informática, que·agn.pa um 
conjunto muito amplo de profissionais de várias 
áreas do conhecimento. A natureza extremamente 
dinâmica dessas áreas, em permanente e acelerado 
processo de desenvolvimento tecnológico, impõe sé
rios li mttes a seu enquadramento lagal por meio de 
um projeto de regulamentação profissional. 

Ademais, a discussão do projeto nos remete à 
questão mais geral da regulamentação profissional, 
bastante discutida no meio jurídico e sobre a qual 
julgo oportuno tecer alguns esclarecimentos. 

Desde a Constituição Politica do Império, de 
1 824, que aboliu as corporações de oficio, todas as· 
Constituições brasileiras· ronsagram a liberdade di! 
profissão, corno regra, no tocante à atividade profis
sional. A Carta de 5 de outubro de 1988 não consti
tui exceção. De fato, a liberdade de profissão está 
expressa em seu ar!. 50, inciso XIII: "é livre o exerci
cio de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendi
das as qualificações profissionais que a lei estcbeleE:el". 

Essa liberdade pode ser entendida em trêS ní
veis: o da -escolha, o da admissão e o do exercício 
da profissão propriamente dito. A liberdade de asco
ln-; é um direito inviolável, enquanto que o exercício 
e a admissão podem ser limitados pelo Estado. Con
forme "nsina Pinto Ferreira, "determinadas profiSSÕ
es exigem fubHifaÇões espeCiais para o seu exerci
cio (advocacia, medicina, engenharia etc.); outras 
atividades prevêem condições materiais adequadas 
(p. ex., estabelecimentos de ensino) para seu funcio-

namento. Não somente as a!Mdades liberais .estão 
sujeitas à vigilância do poder de policia, mas também 
outras, por razões de segurança pltllica (hospeda
gem, hotéis, indústrias pirotécnicas), corno por motivo 
de saúde (produção de produtos farmacêuticos), corno 
afinal por motivos de policia penal, vedando a prática 
de crimes e contravenções." (Comentários à Constitui
ção Brasileira. 1• volume, 1989, p. 89). 

As restrições que o Estado estabelece - e que 
constituem exceção - incidem sobre o diretto de aces
so e de exercfcio da profissão. Objetivam proteger a 
vida, a saúde, a segurança e a liberdade das pessoas, 
assim corno possibilitar-lhes adequadas condições de 
educação e de defesa de valores morais. 

A excessiva regulamentação, além de caracte
rizar um retrocesso em termos de organização do 
mercado de trabalho, fere a liberdade de opção pro
fissional, além de afrontar o texto constitucional. As
sim, a regulamentação é exigida por lei apenas em 
caso especiais. em que o exercício profissional exija 
conhecimentos mais complexos ou um maior contro
le por parte do Estado. Sobre esta questão, afirma 
Celso Bastos: 

"Para que uma determinada atividade . 
exija qualificaÇÕes profissionais para o seu 
desefllPenho, duas condições são necessá
rias: uma, consistente no fato .de a atividade 
em pauta implicar conhecimentos técnicos e 
científicos avançados. É lógico que toda pro
fissão implica algum grau de conhecimento. 
Mas muitas delas, muito provavelmente a 
maioria, contentam-se com um aprendizado . 
mediante algo parecido com um estágio pro
fissional. A iniciação dessas profissões 

.'.pode-se dar pela assunção de atividades 
junto às pessoas que as exercem, as quais 
de maneira informal, vão transmitindo os no

. vos conhecime'ntos. 

Outras contudo demandam conheci
mento anterior de caráter fonnal em institui
ções reconhecidas. As dimensões extrema-

. . mente agigantadas dos conhecimentos 
aprofundados para o exercício de certos 
misteres, assim corno o embesamento teóri
co que eles pressupõem, abrigam na verda
de a este aprendizado formal. 

... _ Ou!ro requisito a ser atendido para r~ 
gulamentaÇã.o é que a profissão a ser- regu-' 
lamentada possa trazer um sério dano -so
cial. É óbvio que determinadas atividades li
gadas à medicina, à engenbaria, nas suas -
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diversas modalidades, ao direito, poderão de se ressaltar, finalmente, a velocidade com que se 
ser geradoras de grandes· malefícios, quer processam substanciais inovações tecnológicas na 
quanto aos danos materiais, quer quanto à ãrea de processamenlo de dados, o que mais uma 
liberdade e quer ainda quanto à saúde do vez não recomenda a existência de lei regulamenta-
ente humano. Nestes casos, a exigência de dera das profissões atuantes na ãrea. Em lugar de 
cumprmento de cursos específicos se impõe proteger o mercado de trabalho desses profissio-
como uma garantia oferecida à sociedade. nais, a lei pode se transformar em obstáculo ao apri-

E: certo que a evolução tecnológica re- moramento profissional dessas categorias, enges-
cente toma cada vez mais complexas certas sande-as em definições inadequadas, que passarão 
profissões. Alguma sorte de curso faz~e a exigir reformulação legais a pequenos intervalos 
quase sempre nescessária. Nestes casos no de tempo, quase que uma nova lei a cada dois ou 
entanlo, em que inexistem grande riscos três meses. 
para a sociedade, é preferível manter~e a 
atividade livre em nome precisamente do di
reito à livre opção profissional. O excessõ de 
regulamentação nega este direito. • 

• A a tua! redação deste artigo deixa cla
ro que o papel da lei na criação de requisitos 
para o exercício da profissão há de ater~e 
exclusivamente às qualificações profissio
nais. Trata~e portanlo de um problema de 
capacitação técnica, científica ou moral. • 
(Celso Bastos, em Comentários à Constitú
ção do Brasil - promulgada em 5 de outubro 
de 1988. Saraiva, São Paulo, 1989, 2" volu
me, p. 77 -78). 

No caso em exame - projeto de lei regulamen
tado as profissões da área de processamento eletrO
nico de dados - trata-se de atMdades profissionais 
de natureza bastante peculiar, algumas das quais 
não necessitam de preparação escolar prévia para 
serem exercidas, como é o caso do digitador de da
dos. Alérn.disso, o principal requisito para um profis
sional de informática é a atualização, que não fica 
de nenhum modo assegurada pela regulamentação 
da profissão. Na verdade, as regras de atualização 
são ditadas pelo próprio mercado do setor, o que 
gera, entre os profissionais dessa ãrea, uma perma
nente necessidade de se manterem atentos às ino
vações, mediante a leitura de manuais, revistas es
pecializadas e a própria prática 

Não se cot:~figuram, nessas atividades, as res
trições ao exercício de profissões que estejam es
treitamente ligadas à saúde, à segurança, à Hberda
de e aos valores morais da sociedade, de modo a 
justificar a interferência do Estado, por meio de le
gislação regulamentadora. Quanto à necesSidade de 
qualificação, essa pode ser adquirida, em alguns ca
sos, como o de digitador, pela prática ou pela obser
vação, sem que para isso seja necessãrio uma pre
paração mais complexa, envolvendo conhecimentos 
e habilidades transmitidos de maneira metódica É 

Voto do Relator 

· O projeto atende aos requisitos formais de juri
dicidade e boa técnica legislativa Também não 
afronta a Constitúção, muito embora o princípio con
tido no art. 5", inciso XIII, seja o da liberdade profis
sional e não o da exigência de regulamentação. O 
Estado deve aluar somente na regulamentação das 
profissões sobre as quais se faça necessário exer
cer maior controle, oomo é o caso das ligadas à se
gurança pública ou à seúde. 

Acresce ainda que a ãrea de informática está 
se tornando cada dia mais presente na vida dos ci
dadãos wbanos, não apenas em suas atMdades 
profissionais como em suas rotinas domésticas. A 
regulamentação das profissões dessa ãrea, em lu
gar de trazer beneficies aos cidadãos que já a domi
nam, terá como primeiro e mais visível efeito a limi
tação do acesso dos equipamentos apenas aos pro
fissionais regulamentados. 

Entende-se, pelas razões apresentadas, que a . 
regulamentação das profissões em questão é des
necessária e inadequada, pois impõe rígidos limites 
ao direito individual de exercer tais oficies e ao ritmo 
de adaptação dos profissionais dessas ãreas às 
suas inovações tecnológicas. 

Deste modo, votamos pela rejeição do Projeto 
de Leida Câmara n" 5, de 1983, e pelo seu oonse-
qüente arquivamento. · 

É o Parecer. 
Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995.

I ris Rezende, Presidente - José lgnácio, Relator
Esperidião Amin -Bernardo Cabral -José Biancl 
- Rarnez Tebet - Ademlr Andrade - Francelina 
Pereira - Líicio Alcãntara - Ney Suassuna - Jef
ferson Peres. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dulra) - O 
expediente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício no S/69, de 1995 (n" 199/95, na ori
gem), de 20 do oorrente, através do qual comunica 
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que essa Coite, nos autos da Ação Originária nO- menta as profissões da área de processamento ele-
264-81320, declarou a inconstitucionalidade do art . trônico e dá outras providências. 
2!> da Lei nO- 7.588, de 26.05.89, e do art 10 da Lei De acordo com o disposto no parágrafo único 
nO- 7 .588, de 21.11.89, ambas, do Estado de Santa do art 254 do Regimento Interno, combinado com o 
Catarina art 42. da Resolução nO- 37, de 1995, fica aberto o 

O expediente vai à Comissão de Constituição, prazo de dois dias úteis para interposição de recur-
Justiça e Cidadania (decisão tenninativa). so, por um décimo dos membros do Senado, para 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - que a matéria continue sua tramitação. 
Foram- encaminhados à publicação pareceres da o SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania con- Foi encaminhado à publicação parecer da Comis-
cluindo favoravelmente às seguintes matérias: são de Constituição, Justiça e Cidadania que con-

- Projeto de Lei da Câmara nO- 244, de 1993 (n" cll.i, por unanimidade, pela inconstitucionalidade e 
2.461189, na Casa de origem), que altera o art 191 injuridicidade do Projeto de Lei da Cãmara nO- 213, 
do Código de Processo Civil; de 1993 (n2. 2.502/89, na Casa de origem), que 

- Projeto de Lei da Câmara " 2 26, de 1995 (n" dispõe sobre a aql.isição e a doação de terras pú-
3.970/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a blicas federais às Prefeituras Municipais e dá ou-
participação das partes interessadas nas remiões tras providências. 
de órgãos colegiados da administração pública di- A Presidência, nos termos do art. 101, § 12, do 
reta; 

· _ Projeto de Lei nO- 75, de 1995 (nO- 4_039193, na Regimento Interno, detennina que a matéria seja de-
Casa de origem), que altera a redação do § 42. do · finitivamente arquivada 
art 24 da Lei nO- 4.591 , de 16 de dezembro de 1964, Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
que dispõe sobre o condomínio em edificações e as Deputados. 
incorporações imobiliárias; e · O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra)-- A 

- Projeto de Lei da Câmara rfZ 91 , de 1995 (n" Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
4.588194, na Casa de origem), de iniciativa do Presi- Senado aprovou, em reunião realizada nesta data. 
dente da República, que autoriza a reversão ao Mu- os Requerimentos n"s 1.497, 1.498, 1.503 e 1.516, 
nicípio de Mamboré, Estado do Paraná; dos imóveiS· de 1995, de autoria dos Srs. Senadores João Rocha 
que menciona · · · · · · · · · · · · e Emandes Amorim, solicitando infonnações aos mi-

As matérias ficarão sobre ·a mesa, durante cin- nistros mencionados. 
co dias úteis, a fim de reeeber emendas, nos termos O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
do art 235, 11, "d", do Regimento Interno, combinado Há oradores inscritos. 
com o art 4"- da Resolução rfZ 37, de 1995, do Sena- Concedo a palavra ao SenadorLúcioAicàntala · 
do Federal. · · V. EXª disPõe de vinte minutos. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - --O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro-
Foi encaminhado à publicaÇão parecer da Comis- nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
são de Constituição, Justiça e Cidada.nia sobre o - Sr. Presidente, Sr"S Senadoras, Srs. Senadores, 
processo Diversos nO- .13, de 1992, que. conclui venho à tribuna, hoje, para falar sobre dois eventos 
pela apresentação do· Pioj!llo de Lei do Senado rfZ que vão ocorrer amanhã nas cidades de São Paulo 
318, de 1995, que altera dispositivos· do Código de e Fortaleza 
Processo Civil, e acrescenta Capítulo a Título 11 do O prirpeiro trata da inauguração, na cidade 
Livro IV. · de São Paulo, na Avenida Paulista, do Instituto 

A proposição ficará sobre a Mesa, durante cin- Cultural ltaú. Por isso passo a ler o pronunciamen-
co dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos to referente à primeira parte, razão da minha vinda 
do art. 235, 11, f, do Regimento Interno, combinado à tribma. 
com o art 42. da Resolução nO- 37, de 1995, do Sena- Criado há 50 anos, o Banco ltaú cresceu e se 
do Federal. consolidou, partindo de objetivos e princípios que 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - destacavam a crença no Brasil. 
Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão A concretização desses objetivos e princípios, 
de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo onde se dá o seu primeiro cinqüentenário em franco 
contrariamente ao Projeto de Lei da Câmara nO- 5, de processo de expansão, é o Instituto Culturalltaú, ini-
.1983 (nO- 5.356181, na Casa de origem), qoe regula- ciativa voltada para o campo especifico da cultura, 
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demonstrando a feliz relação do Grupo ltaú com seu 
tempo. 

A atuação sociocultural por parte de empresas 
privada$ não é preocupação recente. Em 1901, sur
ge na França a Lei do Mecenato, que procurava in
centivar os empresários a investir em ações de cu
nho social, sem a preocupação do lucro. 

Produto disso é a nossa Lei Samey, de 1986, 
depois denominada, na sua .versão modificada, de 
Lei Rouanet. e, entre outras, a Lei do meu Estado, o 
Ceará, conhecida também como Lei. Jereissati, cria
da a partir de mensagem enviada pelo Governador 
Tasso Jereissati à Assembléia Legislativa. Todas es
timulam, com incentivos no Imposto de Renda, em
presas dispostas a investir na ãrea cultural. 

Já em 1986, a ltaúsa alimentava a idéia da 
criação de ;Jm instituto a serviço da cultura brasilei
ra. Tanto que, nesse mesmo ano, seu Dire!or-Presi
dente, o engenheiro Olavo Egydio Seübal, convida 
o engenheiro e arquiteto Emest Robert de Carvalho 
Mange para estabelecer as linhas básicas de um 
projeto cultural. 

A idéia era mesmo a criação de um instituto, 
uma entidade permanente, com fins, meios e atua
ção própria, a serviço da sociedade, sem vincula
ção com a política de marketing das empresas. ln
vestia-se em uma instituição permanente e não so
mente em patrocinador ou organizador de eventos 
culturais. 

O destino colocou-me em contato com o Dr. 
Olavo Setúbal, de cuja amizade pessoal tenho o pri
vilégio de contar. No início de 1979, indicado para 
assumir a Prefeitura de Fortaleza, fiz uma viagem 
para conhecer as experiências municipais em algu
mas cidades, e ele era Prefeito da cidade de São 
Paulo. Travei contato com ele e nunca me esqueci 
de um fato. Depois de falar longamente sobre a sua 
administração, sobre os seus êxitos, sobre as suas 
dificuldades, sobre aquilo que conseguira realizar, 
perguntei que conselho, que sugeslão ele daria a 
um prefeito de uma- cidade grande e pobre como 
Fortaleza. Ele me respondeu: de tudo o que fiz, veri
fiquei que o que mais deseja a periferia pobre da ci
dade, o que mais faz melhorar a sua qualidade de 
vida, em termos de infra-estrutura física, é a pavi
mentação das ruas, que são poeirentas no verão e 

· cheias de lama durante as estações chuvosas, e a 
colocação de energia elétrica nessas casas. Esse é 
o conselho, a sugeslão que lhe dou. 

Nasce o Instituto Cultural ltaú com uma formu
lação básica definida: a de promover a divulgação 
da cultura brasileira, divulgação gratuita a todos, 

buscando alcançar todo o território nacional, através 
da utilização dos meios de comunicação mais efica
zes, privilegiando para isso um processo interativo 
contínuo estabelecido com a criação e a conserva
ção dos produtos culturais. 

- .... Dia 1~ de dezembro. sexta-feira próxima, ao 
inaugurar, com a presença do Presidente da Repú
blica, Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, a 
sede do Instituto Cultural ltaú, a Investimentos ltaú 
S.A. - ltaúsa, empresa líder do Grupo ltaú, o sonho 
de concreto, que ocupa o ~ 149 da Avenida Paulis
ta, reunirá anos de precursora experiência em divul
gação cultural, que, de muitas formas, abriram cami
nhos do conhecimento para um grande número de 
pessoas. Essa nova sede representa também o mli
to que hã pela frente. É uma espécie de fide6dade 
do Dr. Olavo Setúbal às suas origens, ao seu pai, o 
historiador e jornalista Paulo Setúbal, que legou à 
cultura brasileira numerosas obras de grande valor, 
entre elas, um livro que marcou a minha juventude 
e, certamente, a de muitos brasileiros: Confiteor, a 
história da sua conversão, um livro místico e de 
grande imporlãncia na nossa história. · 

O Instituto Cultural ltaú demonstra o êxito de 
um programa cultural moderno numa ãrea funda
mental. Par<! a identidade nacional, socializando os 
vuttosos custos da produção cultural, democratizan
do o acesso aos seus resultados. 

A obra que vai ser entregue amanhã ao povo 
paulista e ao povo brasileiro é uma versão atualiza
da e modema do Centro Georges Pompidou; os que 
já tiveram oportunidade de conhecê-lo, em Paris, sa
bem que se trata de um dos grandes ícones da cul
tura modema mundial; teremos uma instituição pare
cida, similar, aqui, no Brasil, neste Pais ainda do 
Terceiro Mundo, mas que busca os caminhos do seu 
desenvolvimento, inclusive cultural. 

Encontramos disponível, num banco de dados 
informatizado, o mais expressivo da cultura brasilei
ra: em tex10s e imagens facilmente recuperáveis, 
pintores e obras, poetas e poemas, fotos - cartográfi
ca • e historicamente situadas - da cidade de São 
Paulo e, ainda, dentro em breve, homens e máqui
nas da história da aviação no Brasil. 

· Complementando os dados desse banco pio
neiro, o Instituto Cultural ltaú idealizou e produziu, 
nesses anos, filmes e vídeos da melhor quafidade 
sobre arte e história no Brasil, organizou publicações 
sobre cultura brasileira, estendeu-se para outros 
pontos do País, estabeleceu convênios com outras · 
instituições, promoveu cursos, palestras, mostras, e 
participou de importante eventos, como a Bienal ln- . 
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temacional de São Paulo & as reuniões da Socieda- Na verdade, 1978 foi um divisor de águas na 
de Brasileira para o Progresso da Ciência história dessa instituição. O Ceará, pela primeira 

Sr. Presidente, Sr2s e Srs. Senadores, ternos vez, ganhava alguns espaços na imprensa nacional, 
a demonstração concreta da viabilidade de parca- figurando como um Estado vanguardista nas discus-
rias entre o Estado e a iniciativa privada e com sões sobre dem0Cf<1cia, distribuição de renda, probi-
amplas repercussões sociais. O Instituto Cultural dade na gestão do dinheiro p(blico, que, até então, 
ltaú é o modelo desse sucesso. Tomando as pala- eram questões pouco comuns à sociedade e aos go-
vras do Diretor-Superintendente desse Instituto, vemantes. 
Dr. Emest Mange, •aguardamos que esse e outros Para os que não conhecem a influência e o im-
sonhos sejam sonhados e suas realizações alcan- pacto que o CIC teve na sociedade cearense, é im-
çadas". portante citar que, em seus primórdios, envolveu-se 

O investimento próprio que o Grupo ltaú faz de fonna profunda na mobilização da população 
nesse grande empreendimento cultural está mt.ito para a redemocratização do País, participando ativa-
acima daqueles percentuais assegurados pelos in- mente na campanha das Diretas Já. Envolveu-se 
centivos da Lei Rouanet, da lei federal que disciplina tarrbém na Carnp"anha Pró-T ancredo Neves, através · 
essa matéria, o que demonstra que essa é uma poli- da organização de um Comitê suprapartidário. 
tica da organização e não um simples aproveitamen- O CIC tomo.u-se o mais importante fórum de 
to de benefícios fiscais que lhe são oferecidos. debates no Estado, destacando-se um Seminário 

Aproveito a tribuna desta Casa Legislativa para sobre o Nordeste; onde grandes personafldades dis-
registrar a importante contribuição do lnsti!tio Cultural cutiram os rumos dessa região periférica sob a égide 
ltaú prestada ao nosso País, sempre caminhando na da modernidade. Reuniu, ainda em 1983, os gover-
gestaçOO de um novo sentimento de identidade nacio- nadares eleitos no Nordeste e em Minas Gerais, dis-
nal, investindo concretamente num grau crescente de cutindo-se a questão nordestina e as novas práticas 
consciência critica do cidadão. E a ambição do lnsti!u- políticas após o período autoritário. 
to é de continuar avançando nesse díreção. Os jovens empresários tinham uma nítida per-

Congratulo-me com todos esses "bravos con- cepção da necessidade de aumentar a integração e 
dutores de sonhos• que fazem o Instituto Cultural a cornpetitivade da região e de reformar, de maneira 
ltaú e, em especial, ao mestre dessa nau, seu Diretor- radical, a atuação de órgãos governamentais atuan-
Presidente, o Engenheiro Dr. Olavo Egydio Setúbal. tes no Nordeste. 

Na segunda parte do meu pronunciamento, Sr. Sua luta mais importante foi no sentido da pra-
Presidente, quero me referir ao fato de que amanhã, gação da gestão profissional da coisa pública no 
1 ~ de dezembro, assumirá a Presidência do Centro Ceará, com responsabilidade social. 
Industrial do Ceará - CIC - o empresário Jorge Pa- Durante 0 perfodo de 1986189, Tasso Jereissati 
rente Frota Júnior. levou para o CIC a sua administração, muitas das 

Com larga experiência em grupos empresa- idéias emanadas de debates, provocando uma rup-
riais, o novo dirigente do CIC destacou-se corno tura com as formas atrasadas de fazer política. lnau-
executivo dos Grupos J. Macêdo e Betânia, tendo gurou uma nova fonna de governar, baseada em cri-
ainda ocupado as diretorias do Sindicato das lndús- térios racionais de decisão. Fez com que o Ceará 
!rias de Laticínios do Ceará, da Federação das ln- pudesse ser respeitado no País e que <1. ~arense ti-
dústrias do Estado do Ceará, do próprio CIC, e foi vesse orgulho de sua terra. 
Presidente da Associação das Indústrias de Laticí- Jorge Parente assume com a convicção de 
nios do Norte-Nordeste. que, apesar dos avanços obtidos, os grandes pro-

O Dr. Jorge Parente tem agora responsabilida- blemas sociais e econõmicos do Ceará ainda per-
de de continuar e até dar novos rumos à nova fase sistem. Segundo o novo presidente, o CIC estará 
do CIC, que se iniciou em 1978, quarldo foi eleito envolvido, mediante debates, na mobilização e na 
presidente o nosso colega hoje Senador Beni V eras. construção de um Ceará mais próspero e equânime. 
Jorge sucede, ainda, a figuras representativas do Ele pretende, inclusive, exparldir a atua~o do 
empresariado e da sociedade cearense, como o Go- CIC, levarldo ao interior idéias para debates. Não vai 
vem ado r Tasso Jereissati, o nosso colega Senador criar escritórios nem estruturas físicas permanentes, 
Sérgio Machado, o Secretário de Governo Assis Ma- mas sim realizar um trabalho no sentido de compro-
chado Neto e o líder empresarial Amarmo Macêdo, meter as lideranças empresariais do interior no pro-

. toc!os ex-presidentes da entidade. cesso de mudanças. 
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A nova agenda do CIG inclui uma rediscussão 
da questão nordestina, jã que ele acredita que para 
cortar o aprofundamento das desigualdades entre as 
regiões, estas, por se encontrarem em estágios de 
desenvolvimento diversos, requerem diferentes es
tratégias. a· Nordeste ainda exige a presença de um 
Estado pró-ativo, inclusive com investimentos esta-
tais. ·· - · 

Outra de suas preocupações diz respeito a 
uma ampla discussão do modelo das univeisidades, 
já que existe uma percepção generalizada no meio 
acadêmico e na própria sociedade de que o sistema 
se deve beneficiar de profundas reformulações. 

Segundo ele, hã uma exigência, inclusive, de 
modificação de curriculos, com a formação de espe
cialistas que o mercado requer, que, no caso do 
Ceará, por exemplo, se mostra atraente para técni
cos em recursos hídricos e irrigação. 

Jorge Parente mostra-se bastante preocupado 
com o fato de que o trato das questões públicas e as 
mudanças da prática do Governo, implantadas por 
Tasso Jereissati, ainda não se generalizaram pelas 
administrações municipais. Existem muitas prefeitu
ras no Ceará com contas desaprovadas pelo Tribu
nal de Contas dos Municípios e algumas em tese de 
processo criminal. O CIG pretende, ainda, decifrar 
através de debates as razões da ocorrência de tais 
fatos para possibilitar uma maior vigilância da socie
dade organizada. 

Outra proposta é a discussão sobre o cresci
mento explosivo de Fortaleza, para que não sejamos 
surpreendidos no futuro. A rápida verticalização da 
Capital e a ausência de um zoneamento adequado 
apontam para um trânsito caótico sa medidas ime
diatas não forem adotadas. 

A nova agenda do CIC é extensa e não se es
gota nesses exemplos. Naturalmente, a própria dinâ
mica social apontará ao colegiado novos temas e 
outros desafios. 

Sr% e Srs. Senadores, segundo lsabelle Matei, 
jornalista que estudou o projeto polftico do CIG, po
demos classificar a ascensão dos empresários do 
novo CIG em quatro momentos. Em primeiro lugar, 
houve a fase inaugural, com a retomada consentida 
do Centro Industrial do Ceará, iniciando sua separa
ção da Federação das Indústrias do Estado do Cea
rá. A segunda fase, denominada conceituai, caracte
rizou-se pela série de seminários na gestão de Ama
rmo Macedo e continuada em outras gestões. A ter
ceira fqi a fase mercadológica, quando os empresá
rios viram na mídia o seu aliado na construção de 
uma im~gem pública positiva E a fase político-elei-

torai-institucional quando, a partir de 1986, ,muitos 
ingressaram definitivamente na política. 

Estamos esperançosos de que Jorge Parente 
possa inaugurar um novo ciclo, aprofundando as 
ques!i'les que ainda atormentam a sociedade cea
rense e nordestina, buscando soluções em parceria 
com o Governo. 

-Queremos desejar ao novo Presidente Jorge 
Parente êxito nessa difícil jornada, certos de que, 
com sua experiência, liderança e espírito público. 
possa fazer avançar as mudanças que estão ocor
rendo no nosso Estado. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miran
da V. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, os canais da política não estão à al
tura deste Govêmo. Temos um Presidente político e 
com gosto pela política; temos a indiscutível compe
tência dos Líderes no Congresso e temos Deputa
dos e Senadores no Ministério. Tudo é favorável, 
menos os mecanismos de acesso e diálogo com o 
Poder, que estão obstruídos. Vocação para entender 
os caminhos mais simples da dinâmica democrática 
e apetite para conversar são moedas escassas na 
burocracia que está enquistada nos postos-{)have do 
Executivo. Discriminando a via política para legitimar 
suas decisões, esses escalões não despacham com 
a sociedade que elegeu o Governo e assume o ca
minho perigoso da prepotência intelectual. 

Culpa do Presidente Fernando Henrique Car
doso? Eu diria que em parte. Afinal, foi de Sua Exce
lência a escolha de burocratas para ocupar esses 
postos. contrariando os principias do bom senso e 
da tradição. No Gabinete Civil, por exemplo, onde 
havia portas abertas para ouvir, sentir, dissentir ou 
conciliar, existe hoje o sítio tachado dos conciliãbu
los palacianos. A questão é que a coordenação polí
tica não é lugãr para acadêmico, mas para operado
res políticos experientes. 

Ainda ontern tive o privilégio de assistir a uma 
aula irrepreensível sobre poi ítica do Presidente da 
República, na solenidade em que formalizou o acor
do com a agricultura Elogiou o Congresso pela ca
pacidade,de dirimir divergências, enfatizou sua fé na 
força do· diálogo para a construção democrática e 
louvou o espírito de compreensão com os superiores 
interesses do País nas decisões mais recentes que 
têm marcado a vida do Parlamento. Mas também 
têm sido constantes as queixas de Sua Excelência · 
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segundo o registro da imprensa Fica a impressão 
de que não há sintonia entre a orientação presiden
cial e a ação dos seus assessores. Ainda recente
mente, desabafou que, se os ministros não têm tem
po para conversar com os políticos, ele tem. O Pre
sidente estã certo nas intenções do recado, mas 
está errado na expectativa de sua disponibilidade 
para o dia-a-<lia da política. 

Os fatos mais recentes mostram que o Presi
dente da República está dramaticamente exposto. O 
episódio rumoroso do Sivam exibiu um Palácio do 
Planalto sem amortecedores e sem pára-choques 
para absorver as pancadas. Cioso como tem sido 
com a chamada liturgia do cargo, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso apareceu insistentemente 
no noticiário como coordenador pessoal das medi
das de satisfação à opinião pública Sua figura sobe
rana sofreu desgastes lamentáveis, porque teve de 
avançar para a linha de frente, já que esta carece de 
alguém em condições de assumir os espaços críti
cos nos momentos de crise. 

Nomes respeitados da crOnica política têm re
gistrado sintomas de ·insatisfação entre os líderes, 
que carecem de rotinas formais de contato para 
orientar sua ação no Congresso. É lamentável, mas 
é verdade. O ideal é que o Presidente converse com 
o coordenador político, que converse com todoS, fi
xando uma linha comum de atuação e uma corrente 
homogênea de pensamento. Fora· disso, estarão es
garçados os tecidos que se entrelaçam nas relações 
harmónicas entre o Governo e seus representantes 
partidários. A falta de interlocutores acaba levando à 
prática do "cada um por si", que seria injusta aos 
propósitos patrióticos do Presidente da República 

A crise do SIVAM escancarou essa realidade 
que estava exposta à iiisiá" de todos. Cabe ao Presi
dente Fernando Henrique Cardoso dar uma resposta 
imediata, indicando para o Gabinete Civil um nome 
capaz de empolgar o mundo político. O Congresso é 
uma assembléia rica de opções para escolha do 
Presidente da República Temos aqui - outros pas
saram por aqui - dezenas de ex-Governadores testa
dos na sua capacidade de articulação, experientes 
no trato da coisa plblica e calejados na formulação 
de tarefas administrativas. 

Oriundo do Senado, o Presidente conhece de 
sobra o valor de cada um dos ex-<:elegas, qUe pode
rão dividir com Sua EXcelência um novo esforço de 
reordenação do entendimento político. Um homem 
capaz de quebrar arestas, de lubrificar as vias de 

, entendimento com áreas até agora pouco sensíveis. 
, Alguém que permita a liberação do Presidente da 

República, por exemplo, para reorientar o Ministério 
do Planejamento. É preciso acabar com a ótica que 
cultiva exclusivamente o controle de despesas, sem 
a visão macro do planejamento estratégico e dos 
grandes projetas nacionais. 

Desejo sinceramente que o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso seja liberado das tarefas corri
queiras para assumir o papel integral do ·estadista 
que é. Todos respeitamos o propósito do Senhor 
Presidente, anunciado no começo do Governo, de 
CU!lllrir as tarefas de coordenação política. É .óbvio 
que esse projeto está fracassado, não por inaptidão 
do Presidente, mas pela imposição dos fatos. Sua 
EXcelência fará muito ao País, e não lhe faltarão mé
ritos para a reeleição, colocando-se na linha de fren
te das reformas estruturais e da abertura econõmica, 
praticando o diálogo de nível mais elevado com a 
sociedade, dialogando com os governadores, e bus
cando investimentos internacionais com a sua inegá
vel competêncja para negociar, conquistar novos 
aliados e derrubar preconceitos. O Presidente preci
sa de tempo para liderar o processo de regulamen
tação das reformas, que está paralisado, comprome
tendo o _desenvolvimento. Não queremos um maes
tro preocupado com a afinação de um piano, mas 
um condutor que se preocupe com a orquestra. 

Por todo o raciocínio que desenvolvo neste rá
pido pronunciamento, tento chegar à conclusão de 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso está 
desperdiçando a sua liderança natural para a con
cepção e a condução dos grandes projetos estraté
gicos que são exigidos pelo futuro de nosso País, e 
de que a identidade serena e construtiva com o Con- , 
gresso é parte irrecusável desse processo. 

O Presidente tem as cartas na mão. Resta-nos 
desejar que as use com sabedoria. Este é o momen
to hamletiano para que o Presidente se reencontre 
com o bom-senso. O País precisa sair do "rame
rame" das pequenas questões para assumir o deba
te dos grandes temas, com o Presidente da Repúbli
ca retomando a direção do palco, mas colocando em 
sua companhia operadores adequados para o espe
tác:Uo da democracia 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
V. Exª dispõe de 20 minutos. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em tempo não tão remoto, quando ·os 
países exportadores de petróleo do Oriente Médio 
reunidos em cartel, racionaram o fornecimento do; 
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seus produtos e elevaram seus preços, o Brasil era insumo cujo suprimento se toma incer1o por estarem 
um dos poucos países do mundo capazes de tomar seus maiores fornecedores localizados em uma das 
imediatamente uma rota alternativa à do uso quase mais conturbadas regiões do globo, o Oriente Médio. 
exclusivo do combustível fóssil. Há vinte anos, em Em segundo lugar, o Programa Nacional do Álcool 
novembro de 1975, o Governo brasileiro lançava, propiciou ainda um grande estímulo ao desenvolvi-
pioneiramehte, o Programa Nacional do Álcool, com menta de tecnologia inteiramente nacional para o 
o propósito definido de reduzir o problema dessa de- aprimoramento genético de cepas mais produtivas 
pendência ao petróleo importado. de cana-de-açúcar, para a melhoria das técnicas de 

Numa primeira etapa, que se seguiu ao primei- plantio e colheita e para moagem da cana e refino 
ro choque do petróleo, de 1973, o Programa objeti- do álcool. 
vava somente o uso do etanol misturado à gasolina, Além de tudo isso, Sr. Presidente, St-'s e Srs. 
prática que não envolvia problemas técnicos rele- Senadores, temos o terceiro dos pontos a que me 
vantes, visto que já se conheciam estudos nesse sen- referia: o do combate à poluição. Essa questão com-
tido, que demonstravam ser possível adicionar até vin- porta diversos aspectos, que precisam ser meneio-
te por cento de álcool à nafta, sem que fosse necessá- nados, ainda que de maneira rápida, neste pronun-
ria qualquer alteração nos motores de ciclo Otto. Mais ciamento. Primeiro, o ponto mais importante: a adi-
tarde, com o impacto do segundo choque, em 1979, foi ção do etanol à gasolina aumenta o índice de acta-
preciso dar um passo mais adiante. O Programa pas- nas desta. O uso generalizado da mistura álcool-ga-
sou a incluir a possibilidade de se utilizar motores salina possibilitou ao Brasil ser o primeiro país do 
que funcionassem com álcool anidro puro. mundo a abolir-inteiramente - eu disse, Srs. Senado-

Assim, no dia quatro de maio de 1979, o Brasil res, abolir inteiramente - o emprego do venenosíssi-
se tomava o primeiro País do mundo a ter em opera- mo chumbo tetraetila como aditivo para incremento 
ção postos regulares de serviço vendendo álcool desse índice. A queima do álcool, além disso, 'tende 
carburante para veículos especialmente adaptados a a ser mais completa que a da gasolina Isso implica 
esse combustível. Cinco postos da Petrobrás Distri- a presença quase que somente de água e dióxido 
buidora no Rio de Janeiro, cinco outros em São Pau- de carbono nas omissões dos motores a álcool, eli-
lo, três mais no Recife, dois em Brasília e um em minando também o venenoso monóxido de carbono, 
Manaus começavam a atender os dois mil automó- que asfixia nossas cidades. 
veis adaptados, que já rodavam em nossas ruas. lni- É: verdade que a destilação do álcool a partir 
ciava-se uma década de sucesso para uma attemati- da cana-de-açúcar resultava na eliminação de um 
va energética, que muito ajudaria o País a enfrentar subproduto que se apresentava terrível: a vinhaça. 
as dificuldades econômicas dos anos oitenta. Para piorar, produziam-se dez a onze volumes de vi-

Apesar do grande aumento nos preços do pe- nhaça para cada volume de álcool. Cedo. porém, os 
tróleo. é verdade, continuava mais caro produzir-se próprios agricultores da cana-de-açúcar aprenderam 
a mesma quantidade de energia a partir do álcool a purificar e a utilizar a vinhaça como fertilizante, 
que da gasolina. Aquele, no entanto, era inteiramen- aproveitando seu elevado teor de compostos de ni-
te produzido no País, enquanto esta precisava ser trogênio. O trabalho do Professor Octávio Valsechi, 
importada, onerando uma baiança de pagamentos publicado em fevereiro de 1S74 na revista Brasil 
que, a partir do início dos anos oitenta, mergulhava Açucareiro, demonstra cabal mente o aumento de 
a Nação na chamada "crise da dívida", apõs a·de~ produtividade de diversas culturas a partir do empre-
cretação da moratória mexicana A capitalização in- go da vinhaça como fertilizante. Na verdade. trata-se 
tema e a geração de empregos, assim, eram fatores de mais uma economia possibilitada pelo álcool: a 
que precisavam ser pesados na contabilidade eco- de reduzir a dependência do Brasil de fertilizantes 
nômica do álcool contra a gasolina, afastando a aná- sofisticados, caros e importados, substituíndo-o por 
lise simplista que consistiria em se compararem So- um subproduto, que sai por custo ínfimo. 
mente os respectivos custos de produção e comer- A grande vantagem do combustível de biomas-
cialização. sa, no- entanto, provém do fato de ser uma matéria-

A esses fatores, de natureza meramente eco- prima verde e renovável. Não precisaremos recear a 
nômica, precisamos somar três outros relevantes as- perspectiva do esgotamento das reservas mundiais 
pectos da inclusão do álcool na matriz energética de petróleo, se dispusermos do combustível alterna-
brasileira. Primeiro, a dependência estratégica, de tive para nossos motores. Nesse sentido, algum dos 
que o uso do álcool combustível livrava o País, a um Srs. Senadores poderia argumentar que o álcool 
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substituiu somente a gasolina, combustível dos auto- dos urbanos; a geração de grande numero de em-
móveis particulares. Por um erro de planejamento, é pregos; e, finalmente, o retomo à atividade plena do 
verdade, continuamos dependendo do transporte ro- parque industrial sucro-alcooleiro já instalado, subu-
doviário, basicamente feito por veículos propulsiona- tilizado desde a crise do fornecimento de álcool 
dos por motores do ciclo diesel, para o escoamento ocorrida nos anos de 1989 e 1990, que abalou acre-
da maior pa'i'te de nossa produção agrícola e indus- dibiüdade do combustível alternativo. 
trial, bem como para o deslocamento de grande con- Sr. Presideni.~. Srs. Senadores, não devemos 
!ingente de nossa mãCHle-obra entre seu local de permitir que uma solução nacional e pioneira seja 
residência e seu posto de trabalho. desacreditada pela falta de firmeza de nosso Gover-

De acordo, porém, com um artigo publicado no no em manter um plano de tão grande importância 
número de abril de 1978 dos Deutsche-Brasilianis- estratégica Por isso, é dever de todos - políticos, 
che Hefte, a Mercedez-Benz do Brasil teria realiz!i- usineiros, motoristas e o cidadão em geral - com-
do, já àquela época, experimentos que apontam preender o valor desse Programa para o desenvolvi-
para a possibilidade concreta de se empregar 0 ãl- mento do País, com menor sacrificio do meio am-
cool em motores do ciclo diesel, a depender tão-so- biente e melhores retornos econômicos. Nessa dire-
mente do uso de certos aditivos, basicamente óleos ção, faz sentido· a sugestão de nosso cidadão Belo-
vegetais, e de uma adaptação nas bombas injetoras di, que !leve ser examinada com a devida atenção 
daqueles motores. Isso quer dizer que, mésmo sem pelas autori!lades do setor. 
precisarmos reformular inteiramente nossa estrutura Era o que tinha a dizer. 
de transportes - embora eu não negue a importância Muito obri9ado, Sr. Presidente. 
de voltarmos nossa atenção para as modalidades Durante o discurso do Sr. Ney Suassu-
ferroviária e hidroviária, por tanto tempo despreza- na, o Sr. José Eduardo Outra, Suplente de 
das -, podemos nos libertar quase inteiramente da Secretário, deixa a cadeira da presidêricia, 
necessidade de importação de petróleo para finali- que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3!1 Secre-
dade combustível. tário. 

Por tudo isso, gostaria de apresentar a meus o SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Antes de 
Pares e fazer registrar nos Anais desta Casa a su- conceder a palavra ao próximo orador, a Mesa co-
gestão de C. O. Belodi, da cidade de Promissão, Es- munica os Srs. Senadores que estão em seus gabi-
tado de São Paulo, um cidadão, como tantos outros, neles ou demais dependências da Casa que inicia-
preocupado com os problemas nacionais. Enviou- remos a Ordem do Dia, pontualmente, às 15h30min, 
me, aquele cidadão, correspondência em que apre- conforme estabelece o Regimento Interno. Ternos 
senta a idéia da criação de um imposto sobre emis- hoje 26 votações nominais. Portanto, a Mesa convo-
são de carbono. Talvez os Senhores se alarmem ca todos os Srs. Senadores ao plenário. 
com a sugestão de mais um imposto, num país em __ Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
que já existe um número tão grande de tributos. A Cabral. (Pausa) 
idéia, porém, já era defendida pelo insigne Doutor Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
José Goldemberg, em coluna publicada pelo diário Silva · 
O Estado de S.Paulo, a 8 de junho de 1993. Ali, o Informe que v. Exª poderá usar a tribuna até 
grande físico brasileiro, comentando a tramitação, as 15h30min. 
no Congresso dos Estados Unidos da América, de A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro-
um projeto de lei tributando o consumo de energia, nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
criticava a oportunidade perdida por aquela nação ra) - Sr. Preslt!ente, Sr% e Srs. Senadores, a ragu-
de fazer incidir o tributo sobre, exatamente, "a quan- lamentação· dos profissionais da área de enferma-
tidade de carbono emitida". Naturalmente, fontes de gem (Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos) tem sido 
energia como a eólica e a solar estariam isentas e uma luta árdua, incansável, de longa data da cate-
poderiam ser mu~o estimuladas. Por emitir menos geria, que inclui a Federação Nacional dos Enfer-
carbono que os combustíveis fósseis, o combustível rneiros, o Conselho Federal de Enfermagem (CO-
de biomassa seria. também favorecido. FEN), a Associação Brasileira de Enfermagem 

Resumidamente, as conseqüências da adoção (ABEN), o Sindicatos dos Enfermeiros, os Sindicatos 
de tal medida seriam: a captação de recursos para a dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de todo o 
melhoria do estado da saúde e da educação púbti- Brasil, com o propós~o de aprovar uma lei que ofe-

. cas do País; a melhoria ambiental dos conglomera- reça condições dignas de trabalho, jornada e piso a _ 
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esses profissionais, que são os responsáveis e que Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Enferma-
asseguram oassistência aos pacientes nas unidades gem, atividade básica na prestação de serviços de 
de saúde vinte e quatro horas diariamente. saúde, individual e coletiva, representa 53% do total 

A história desses projetas de lei vem de longa da força de trabalho na área de saúde, segundo da-
data, precisamente quando apresentei, em 1989, na dos do Conselho Fedéral de Enfennagem e da As-
Câmara áos Deputados. o Projeto de Lei nº- sociação Brasileira de Enfermagem. Desse total, 
4.499/89, que "instituiu o piso salarial, a jornada e apenas 8,5% são enfermeiros de nível superior. 
condições de trabalho dos enfermeiros". O ex-Depu- Enquanto a Organização Mundial de Saúde re-
tado Carlos Luppi também apresentou a Proposição comenda a relação de, no mínimo, um enfermeiro 
nº- 1. 719/91 , que "dispõe sobre· a jornada, condições para cada cinco mil habitantes, no Brasil essa pro-
de trabalho e piso salarial dos Técnicos e Auxiliares porção está em tomo de um enfermeiro para cada 
de Enfermagem". 34 mü habitantes, o que demonstra claramente o dê-

Ambas as proposições têm o objetivo de me- ficH desses profissionais em nosso País. (Estatísti-
lhorar as condições de trabalho da Enfermagem, de- cas de 1982183 da ABEn) 
finindo os seguintes Hens: piso salarial acrescido do 
adicional de insalubridade; jornada de trabalho de 6 
horas diárias e 30 horas semanais, sendo as horas 
excedentes pagas à razão de'1 00% sobre o salário
hora; definição de regras e remuneração dos plantõ
es; definição de regras referentes ao trabalho duran
te feriados, além da ublização de equipamentos de 
proteção (uniformes). 

Aprovados na Câmara dos Deputados na Le
gislatura passada, esses projetas de lei estão no Se
nado Federal para serem votados, na forma dos 
substitutivos apresentados pelo ex-Senador Almir 
Gabriel, relator das duas proposições na Comissão 
de Assuntos Sociais desta Casa 

Sr. Presidente, é oportuno ressaltar aqui, para 
o conhecimento dos nobres Pares, partes do relató
rio apresentado pelo então Senador, hoje eminente 
Governador do Estado do Pará, pela importãncia e 
pela força dos argumentos. Sobre a Enfermagem e 
sobre os projetas ds lei que votaremos hoje, dizia Al
mir Gabriel: 

"Sem dúvida alguma, a presente inicia
tiva pretende proporcionar a esses profissio
nais condições adequadas ao desempenho 
de suas funções. Evidentemente, isso trará 
inúmeros benefícios aos usuários dos seus 
serviços." 

O ex-Senador afirma também que "o piso sala
rial dos enfermeiros constitui a remuneração míni
ma (grifo nosso) devida pelos serviços profissionais 
por eles prestados, com relação de emprego, a pes
soa física ou jurídica de direito privado"~ Considera, 
ainda, que "o projeto é meritório e, conseqüente
mente, deve prosperar". Com esse objetivo, apre
sentou substitutivo aos dois projetas de lei, ambos 
aprovados pela Comissão de Assuntos Sociais des
ta Casa no ano passado •. 

O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V. Exª um 
apárte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Com prazer, 
ouço V. E~ 

o Sr. Válmir campelo - Gostaria apenas de 
louvar suas palavras e a defesa que V. Exª faz hoje 
desse projeto que regulamenta a profissão dos en
!ermeiros e restaura a dignidade no que diz reapeito 
ao piso salarial desses profisSionais. Não se pode 
exigir, sob hipótese alguma, melhoria da saúde sem 
antes verificar o lado humano, o lado profissional, fa
zendo justiça, ou seja, remunerando melhor, dando 
dignidade para que o profissional de saúde possa 
executar com dignidade suas atribuições, tão impor
tantes para todos nós. Como Deputado e Colega de 
V. Exª, fui testemunha da luta que V. Exª empreen
deu na Câmara dos Deputados para que se desse e. 
se fizesse justiça a esses servidores da área da saú
de, luta essa que culminou com a apresentação, em 
1989, de projeto que regulamentava a profissão. 
Hoje, V. Exª defende, mais um vez, aqui no Senado, 
um projeto que contempla uma categoria profissional 
com a qual o Brasil inteiro deveria se preocupar, a 
dos profissionais da área de saúde. Quero, portanto, 

. juntar-me a V. Exª para manifestar. o meu apoio a 
esse projeto e dizer a V. Ex• que é de inteira justiça 
a reiiÜndicação desses profissionais. 

(Manifestações nas galerias.) 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} - A Mesa 

pede um minuto de atenção e comunica às galerias 
que, pelo nosso Regimento Interno, não é permitido 
fazer manifestação, seja favorável ou contrária 

V. Exª continua com a palavra. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Quero agra

decer a V. Exª pelo aparte, Senador Valmir Campe
lo, porque sei que, acompanhando esse processo 
como está, V. Exª tem conhecimento da sHuação. 
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v; Ex• sabe que a escassez de enfermeiros se 
deve principalmente às inadequadas condições de 
trabalho a que estão submetidos: longas horas de 
pé, trabalho notumo, stress, convívio com a doença 
e morte iminente e/ou presente, desgaste visual de
vido à luminosidade interna, grande esforço físico, 
cantata direto com pacientes portadores de doenças 
infecto-contagiosas, cantata com medicamentos 
imunodepressores e quimioterápioos, cantata direto 
com doentes em tratamento com radioatividade, 
cantata com sangue e seus derivados contaminados 
ou não, utilização intensa de desinfetantes e deter
gentes sobre mãos e braços, etc. 

Outro falllr determinante dessa escassez de 
profissionais, e não menos importante, é a remune
ração salarial abaixo da percebida por outras cate
gorias e, no caso dos enfermeiros. de profissionais 
com formação de nível superior que aluam no selllr 
de saúde. 

No sentido de melhorar esse quadro e tomar 
mais atrativo e valorizado o exercício profissional 
dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enferma
gem é que foram apresentadas essas proposições, 
visando corrigir as distorções mais flagrantes, tais 
corno: 

- lnadequação do salário, tanlll pela formação 
profissional exigida (no caso dos Enfermeiros, curso 
superior com duração de 4 a 5 anos, acrescido do 
período de especialização), quanto pelo processo de 
trabalho, dada a responsabilidade e a especificidade 
da atividade de Enfermagem; 

~ A jornada de trabalho dos profissionais da 
área de Enfermagem é excessiva, tanlll em relação 
ao tipo de sua atividade profissional (desgastante e 
estressante), quanlll em relação a outros profissio
nais da área de saúde que já conquistaram a redu
ção da jornada de trabalho; 

- Os efeitos sociais indesejáveis decorrentes 
da remuneração inadequada, injusta e não condigna 
dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos repercutem 
negativamente na qualidade da assistência prestada 
à população. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, os pro
fissionais da Enfermagem (Enfermeiros, Técnicos e 
Auxiliares) representam hoje uma categoria escassa 
no mercado de trabalho devido, principalmente, aos 
baixos salários que são oferecidos, provocando tam
bém o desestimulo para os que têm aptidão e inte
resse pela profissão. 

O Sr. Bernardo cabra! - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Ex•, nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo cabra! - Senadora Benedita 
da Silva, venho acompanhando - e V. Ex' é testemu
nha - a luta que V. Ex< desenvolve para mostrar a 
inadequação dos salários, sobretudo no que se rete
re à jornada e às condições de trabalho, .dos enfer
meiros. Não se pode deixar de reconhecer que é 
uma jornada excessiva, desgastante e estressante. 
Qualquer hospital neste País, de norte a sul, leste a 
oeste, que não dispuser do sacerdócio de uma en
fermeira ou de um enfermeiro está fadado ao insu
cesso. São profi~ionais que se caracterizam pela 
paciência, pela tolerância, por anos e anos de vida 
doados em favor do seu semelhante. De modo que 
quando V. Ex< abOrda a situação dos enfermeiros, 
da tribuna desta Casa, ainda que possa haver aque
les que são contra.a idéia - talvez na superfície, não 
em profundidade-, não se pode deixar de reconhe
cer que o enfermeiro; no Brasil; pratica um sacerdó
cio. Eram essas as humildes manifestações que eu 
queria, às palavras de V. Ex•, acoplar. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- AgradeçO V. 
Ex', porque sei do compromisso que tem com a ca
tegoria e porque V. Ex< foi também o Relalllr da 
Constituição promulgada em 1988, que, neste rno
menlll, estamos invocando. No inciso XXXII do art. 
?Q, a Constituição proibe a "distinção entre trabalho 
manual, técnico e intelectual ou entre os profissio
nais respectivos•. Corno bem colocou V. Ex', Sena
dor Bernardo Cabral, pode ser que alguns não con
cordem com isso. Mas não basta não concordar, é 
importante que tenham a consciência de que esta-· 
mos apenas trabalhando um dispositivo constitucio
nal, nada mais que isso. 

Estatística levantada pela Escola de Enferma
gem da USP de Ribeirão Preto é um exemplo tipico 
e revela o reflexo do baixo interesse pela profissão. 
Conforme os dados fornecidos pela Associação dos 
Servidores do Hospital das Clínicas de Ribeirão Pre
to, SP, essa Escola poderia formar, por ano, 80 a 
1 00 profissionais e, na verdade, forma apenas 30 a 
40 profissionais aptos para o mercado de trabalho. 

As escolas de formação de auxiliares e técni
cos de enfermagem, que são poucas, irrisórias no 
Brasil, sentem dificuldades de formação désses pro
fissionais, em função do decréscimo na procura·por 
essa profissão. Outro exemplo, que vem também do 
Hospital das Clínicas de Ribeirão Prelll, é o alto índi
ce de evasão e desistência desses profissionais, 
que transferem-se para outras áreas mais atrativas e 
melhor remuneradas. Nos anos de 93/94, chegaram . 
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à média de duas demissões diárias e os argumentos dos companheiros desta Gasa para a aprovação 
são sempre os mesmos: baixos salários e ausência dessas matérias. 
de condições de trabalho. O Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. ~ 

Por essas e outras razões, faz-se necessário 
que a Enfermagem tenha seu reconhecimento atra
vés de lei regulamentadora para todo o País, na for
ma dos projetas que estão em votação. 

Esses projetas âe lei visam apenas garantir às 
categorias profissionais (Enfermeiros, Auxiliares e 
Técnicos) os direitos e garantias de que já gozam 
outros trabalhadores da área de saúde, como, por 
exemplo, os médicos e odontólogos, amparados por 
legislação específica. Trata-se, portanto, não de rei
vindicação de privilégios, mas, sim, da garantia da 
necessária igualdade entre os profissionais da área, 
em estrito cumprimento do inciso XXXII do arl 72 da 
Constituição Federal, que proíbe a distinção entre 
trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 
profissionais respectivos, bem corno a garantia de 
um trabalho de qualidade à população. 

Entretanto, um temor persegue a categoria 
após a publicação do Decreto ~ 1.590, de 1 O de 
agosto de 1995, que "dispõe sobre a jornada de tra
balho dos servidores da Administração Pública Fe
deral direta, das autarquias e das fundações públi
cas", determinando a jornada de trabalho de 8 horas 
diárias e de 40 horas semanais para os servidores 
públicos. Esse Decreto gerou uma série de interpre
tações em sua "aplicação, especialmente no que se 
refere à implantação de jornada de 24 horas em uni
dades médico-hospitalares, tendo em yista que não 
se trata de simples repartições públicás que podem 
abrir às 8 horas e fechar às 21 horas da noite. 

Apesar de o arl 22 do Decreto deixar bem cla
ro que "para os sentiços que exigirem atividades 
continuas de 24 horas, é facultada a adoção do regi
me de turno ininterrupto de revezamento", ainda as
sim tem suscitado dúvidas que somente uma lei es
pecífica, como a que estamos votando hoje, poderá 
solucionar, incluindo a Enfermagem, de forma legal 
e definitiva, no rol dos profissionais da saúde que já 
gozam_desse direito. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a apro
vação do Projeto de lei da Câmara n2 129/93 (En
fermeiros), de minha autoria, e do de n2 141/93 (Téc
nicos e Auxiliares de Enfermagem) represente um 
passo inicial de uma longa caminhada que visa as
segurar um melhor atendimento aos usuários dos 
serviços de saúde em nosso País e o resgate da 
profissão de Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfer
magem. Nesse sentido, apelo para a sensibilidade 

um aparte? 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Lamento pro

fundamente Senador Ademir Andrade, mas a Mesa 
alertou-me no sentido de que o tempo está esgotado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senadora 
Benedita da Silva, o Senador Ademir Andrade não 
estava presente quando fiz o anúncio de que a Or
dem do Dia se iniciaria impreterivelmente às 
15h30min, uma vez que temos vinte e seis votações 
nominais para hoje. 

Concedo mais um minuto para que a Senadora 
Benedita da Silva possa concluir seu discurso. No 
entanto, lamentavelmente a Mesa não pode abrir es
paço para o aparte de V. Ex" 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Peço as mi
nhas desculpas ao Senador Ademir Andrade. 

Concluo •• Sr. Presidente, entregando oficial
mente o abaixo-assinado dos participantes do 471' 
Congresso Brasileiro de Enfermagem,· realizado em 
Goillnia, no período de 19 a 24 de novembro, mediarr 
te o qual solicitam de V. Ex"s, Sr% e Srs. Senadores, o 
empenho para que possamos aprovar esse projeto, 
que consta da pauta de hoje. Temos aqui assinaturas 
de aproximadamente três mil profissionais. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 

mesa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário 
em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares. 

São lidos os seguintes: 

OF. SF-COI N2 313/95 

Brasma, 29 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Como Presidente da Comissão Temporária 

destinada a "Investigar as Obras Não Concluídas 
Custeadas pela União, e Examinar sua Situação", 
levo ao conhecimento de Vossa Excelência que esta 
Comissão aprovou o Relatório Final, na reunião rea
lizada no último dia 22 do corrente, e cumprindo as 
recomendações constantes do referido Relatório, in
formo a Vossa Excelência o encerramento de suas 
atividadeS, nos termos do artigo 76, item I, do Regi
mento Interno do Senado Federal, devendo o seu 
acervo ser encaminhado ao arquivo. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
os meus protestos de estima e consideração. 

-Atenciosamente, - Senador carlos Wilson, 
Presidente. 
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OF. PSDBflJNO. 1.848195 

Brasília, 30 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição do Deputado Robério 
Araújo pelo Deputado Zé Gerardo, como membro 
suplente, na Comissão Mista de Planos, Orçamen
tos Públicos e FiScalização. 

Atenciosamente, - José Anlbal, Líder do 
PSDB. 

OF!FG/70/95 

Brasília, 29 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV /RJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT/MT), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emi
tir parecer sobre a Medida Provisória n" 1.184, de 
24 de novembro de 1995. "Dispõe sobre o paga
mento dos servidores civis e militares do Poder Exe
cutivo Federal, inclusive suas autarquias e fundaçõ
es, bem como dos empregados das empresas públi
cas e das sociedades de economia mista, e dá ou
tras providências". 

Cordialmente, - Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OF!FG/7U95 

Brasma, 29 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente 
para compor a Comiss.?o. Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória n" 1 .198, de 24 
de novembro de 1995. "Dispõe sobre as alíquotas 
de contribuição para o Plano de Seguridade Social 
do servidor público civil ativo dos Poderes da União, 
das autarquias e das fundações públicas, e dá ou
tras providências". 

Cordialmente, - Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OF!FGf72/95 

Brasma, 29 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV IAJ), corno titui ar e 
do Deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória n" 1.186, de 23 
de novembro de 1995. "Dá nova redação a dispositi-

vos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que' 
dispõe sobre a organização da Assistência Social, e 
dá outras providências". 

Cordialmente, - Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OF /FGf73/95 

Brasma, 29 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernaildo Gabeira {PV/RJ), córno titUlar e 
do Deputado Gilney Viana (PT/MT), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória n" 1.190, de 23 
de novembro de 1995. "Dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências". 

Cordialmente, - Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OF !FG/76/95 

Brasília, 29 de novembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a VOSSFI Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), corno titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT/MT), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória n" 1.206, de 24 
de novembro de 1995, que "Dá nova redação ao § 
3!! do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 
1994, que dispõe sobre a amortização, juros e ou
tros encargos decorrentes da extinção ou dissolução 
de entidades da Administração Pública Federal, e dá 
otras 'providências". 

Cordialmente, - Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -, Qs ofícios 
lidos vão à publicação. 

O SR. PRESIDErh"E (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá
rio em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares. 

t: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W 1.537, DE 1995. 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do Regimento Interno, a 

transcrição nos Anais do Senado Federal de artigo 
publicado no jornal Folha de S. Paulo, em 29 de no
vembro de 1995, de autoria do Professor Rogério 
Cézar de Cerqueira Leite, da Unicamp, com o b1ufo: 
11Sivam- um ovo de indez ?11 

Sala das Sessões em 30 de .novembro de 
1995. - Senador João França. 



814 ANAIS DO SENADO FEDERAL Novembro de 1995 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - De acordo Até 30-11-95 - prazo para recebimento de 
com o art 21 O, § 1Q, do Regimento Interno, o reque- _emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
rimento será submetido ao exame da Comissão Di- sobre a admissibilidade. 
r e tora. · . Até 9-12-95 - prazo final da Comissão Mista. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor Até 24-12-95 -prazo no Congresso Nacional. 
Presidente da República editou a Medida Provisória O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor 
nQ 1 .193, de 24 de novembro de 1995, que "dá nova Presidente da República ed~ou a Medida Provisória 
redação ao art. 2Q da Lei n2 8.844, de 20 de janeiro n2 1.194, de 24 de novembro de 1995, que "dispõe 
d<;! 1994". sobre o pagamento elos servidores civis e mil~res 

De acordo com as indicações das lideranças, e do Poder Executivo Federal, inclusive suas autar-
nos termos dos §§ 4Q e SQ do art 2º da Resoluçã~ n2 quias e fundações, bem como dos empregados das 
1i89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- empresas públicas e das sociedades de economia 
GUmbida de emitir parecer sobre a matéria: mista, e dá outras providências". 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Coutinho Jorge 
Humberto Lucena 

Francelina Pereira 
Edlson Lobão 

José lgnácio Ferreira 

José Eduardo Outra 

Luiz Alberto Oliveira 

PMDB 
Marluce Pinto 
Gilberto Miranda 

PFL 
3.Hugo Napoleão 
Waldeck Omelas 

PSDB 
Jefferson Péres 

PT 
Marina Silva 

PTB 
Arlindo Porto 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Benito Gama 
Átila Uns 

RitaCamata 

Ayrton Xerez 

Felipe Mendes 

Fernando Lyra 

Socorro Gomes 

Bloco (PFL-PTB) 
Antônio Ueno 
Roberto Pessoa 

PMDB 
· Elcione Barbalho 

PSDB 
Danilo de Castro 

PPB 
Benedito Guimarães 

BL (PSB-PMN) 
José Carlos Sabóia 

PCdoB 
Ricardo Gomyde 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-11-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 1"-12-95 -Instalação da Comissão Mista. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos elos §§ ~ e SO do art 22 da Resolução n2 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Ti,lulares Suplentes 

- Coutinho Jorge 
Ronaldo Cunha Lima 

Francelina Pereira 
José Alves 

José lgnácio Ferreira 

PMDB 
Carlos Bezerra 
Gilvam Borges 

PFL 
Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 

PSDB. 
Lúcio Alcântara 

PSB 
Antônio Carlos Valadares Ademir Andrade 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
· Bloco (PFL -PTB) 

Arolde de Oliveira Roberto Pessoa 
Costa Ferreira Jonival Lucas 

PMOB 
Jorge Wilson Zila Bezerra 

PSDB 
Adroaldo Streck Eduardo Mascarenhas 

PPB 
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 
Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-11-95- designação da Comissão Mista. 
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Dia 1"-12-95 - instalação da Comissão Mista Dia 1"-12-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 30-11-95 - prazo para recebimen!o de Até 30-11-95 - prazo para recebimen!o de 

emendas e p'ara a Comissão Mista emitir o parecer emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. sobre a admissibilidade. 

Até 9-12-95- prazo final da Comissão Mista. Até 9-12-95- prazo final da Comissão Mista. 
Até 24-12-95 - prazo no Congresso Nacional. Até 24-12-95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória Presidente da República editou a Medida Provisória 
nO- 1.195, de 24 de novembro de 1995, que "altera a no. 1.196, de 24 de novembro de 1995, que •organiza 
redação de dispositivos das Leis n'5 8.112, de 11 de e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de 
dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho de 1994, Planejamen!o e de Orçamen!o do Poder Executivo, 
para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras e dá outras providências". 
providências". De acordo com as indicações das lideranças, e 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 42 e 5" do art 2º- da Resolução ,._ 
nos tennos dos§§ 42 e 5l'do art 2º-da Resolução nO- 1/89-CN, fica!'lssiro constituída a Comissão Mistain-
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: SENADORES 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Nabor Júnior 
Humberto Lucena 

JoséBianco 
Vilson Kleinübing 

Jefferson Péres 

PMDB 
Carlos Bezerra 
Ney Suassuna 

PFL 
- -José Alves 

Caries Patrocínio 
PSDB 

Lúdio Coelho 
PPB 

Epilacio Cafeteira Leomar Quintanilha 
PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Manoel Castro 
Maurício Najar 

Bloco (PFL-PTB) 
Átila Uns 
Augus!o VIVeiros 

PMDB 
Zaire Rezende Nes!or Duarte 

PSDB 
Jefferson Péres Adroaldo Streck 

PPB 
Adhemar de Barros Filho Eraldo Trindade 

PSL 
RobsonTuma 

PT 
Jaques Wagner. Arlindo Chinaglia 

De accrdo CO!Il a Resolução nO- 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-11-95- designação da Comissão Mista. 

Titulares Suplentes 
. 

Coutinho Jorge 
Ronaldo Cunha Uma 

Gt.ilhenne Palmeira 
Freitas Neto 

Beni Veras 

Eduardo Suplicy 

PMDB 
Gilber!o Miranda 
Fernando Bezerra 

PFL 
Vilson Kleinübing 
Waldeck Omelas 

PSDB 
T eotonio Vilela Filho 

PT 
José Eduardo Outra 

PTB 
Valmir Campelo Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL -PTB) 

José Jorge Arolde de Oliveira 
Ricardo Barros Júlio Cesar 

PMDB 
Caries Nelson Jorge Wilson 

PSDB 
Emerson Olavo Pires Alexandre San!os 

PPB _ 
- ffenedito Gt.imarães Eurico Miranda 

PDT 
Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

BL (PL -PSD-PSC) 
Francisco Horta 7 .Welinton Fagundes 

De acordo com a Resolução nº- 1 • de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-11-95- designação da Comissão Mista 
Dia 1"-12-95- instalação da Comissão Mista. 
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Até 30-11-95 - prazo para recebimento de Até 30-11-95 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade_ sobre a admissibilidade. 

Até 9-12-95- prazo final da Comissão Mista. Até 9-12-95- prazo final da Comissão Mista. 
Até 24-12-95 - prazo no Congresso Nacional. Até 24-12-95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR: PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória Presidente da República editou a M!ldida Provisória 
n" 1.198, de 24 de novembro de 1995, qué "dispõe n" 1.199, de 24 de novembro de 1995, que "dispõe 
sobre as ali quotas de contribuição para o Plano de sobre crédito rural, e dá outras providências". 
Seguridade Social do servidor público civil ativo dos De acordo com as indicações das lideranças, e 
Poderes da União, das autarquias e das fundações nos termos dos §§ 4º- li 5" do art. 2Q da Resolução n" 
públicas, e dá outras providências". 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-

De acordo com as indicações das lideranças, e cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
nos termos dos§§ 4º- e 5" do art 2Qda Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Carlos Bezerra 
Ney Suassuna 

José Bianco 
Francelina Pereira 

Artur da T ávola 

Epitacio Cafeteira 

Darcy Ribeiro 

PMDB 
Ronaldo Cunha Uma 
Coutinho Jorge 

PFL 
Carlos Patrocínio 
Hugo Napoleão 

PSDB 
Jefferson Pére5 

PPB 
Levy Dias 

PDT 
Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Jairo Carneiro 
Marilu Guimarães 

Nilton Baiano 

Pimental Gomes 

Jair Bolsonaro 

Augusto Carvalho 

Fernando Gebeira 

Bloco (PFL-PTB) 
Laura Carneiro 
Vic Pires Francó 

PMDB 
Remi Trinta 

PSDB 
Jorge Anders 

PPB 
Jofran Frejat 

PPS 
Sérgio Arouca 

PV 

De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-11-95- designação da Comissão Mista 
Dia 1"-12-95- instalação da Comissão Mista. 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Flaviano Melo 
GersonCarnata 

. 
Vilson Kleinübing 
Jonas Pinheiro 

Lúdio Coelho 

Laura Campos 

Arlindo Porto 

PMDB 
Nebor Júnior 
Gilvam Borges 

PFL 
Joel de Hollanda 
JoséBianco 

PSDB 
Geraldo Melo 

PT 
Eduardo Suplicy 

I?TB 
Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Abelardo Lupion Eliseu Moura 
Hugo Rodrigues da Cunha Jonival Lucas 

Ivo Mainard 

Antônio Aureliano . 

Hugo Biehl 

Robson Turna 

Jaques Wagner 

PMDB 
. Orei no Gonçalves 

PSDB 
Ezídio Pinheiro 

PPB 
Augusto Nardes 

PSL 

PT 
Arlindo Chinaglia 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: _ 

Dia 3D-11-95- designação da Comissão Mista 
Dia 1 º-12-95 - instalação da Comissão Mista. 

_ Até 30-11-95 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 
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Até 9-12-95. prazo final da Comissão Mista. O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • O sennor 
Até.24-12-95- prazo no Congresso Nacional. Presidente da República editou a Medida Provisória 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)· O Senhor n"-1.201, de 24 de novembro de 1995, que "dispõe 

Presidente da República editou a Medida Provisória sobre a institt,Jição de crédito presumido do Imposto 
no. 1.200, de 24 de novembro de 1995, que "reduz o sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento 
imposto de 1mportação para os produtos que especi- do valor do PIS/Pasep e Cofins nos casos que espe· 
fica e dá outras providências". cifica, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5" do art 2• da Resolução n"- nos termos dos §§ 4' e 5" do art 2~ da Resolução no. 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in· 1/89-CN, fica· assim constituída a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: curnbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Fernando Bezerra 
Coutinho Jorge 

Vilson Kleinübing 
João Rocha 

SENADORES 

.. Suplentes 
PMDB 

GersonCamata 
Gilvam Borges 

PFL _ _ 
RomeroJucá 
Hugo Napoleão 

PSDB 
Pedro Piva Beni V eras 

PSB 
Antônio Carlos Valadares Ademir Andrade 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

José Carlos Aleluia Ayres da Cunha 
Paulo Lima Claudio Cajado 

PMDB 
Aloysio Nunes Ferreira Moreira Franco 

PSDB 
Mário Negromonte Antônio C. Pannunzio PPB ------

Ricardo lzar Júlio Redecker 
PDT ... -

Miro Teixeira Giovanni Queiroz 
BL (PL·PSD·PSC) . . . 

Eujácio Simões Francisco Horta 

De acordo com a Resolução no. 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30--11-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 1º-12-95 ·instalação da Comissão Mista. 
Até 30--11 -95 • prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 9-12--95 ·prazo final da Comissão Mista. 
Até 24·12-95 ·prazo no Congresso Nacional. 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Coutinho Jorge Ramez Tebet 
Ferllãhdo Bezerra Onofre Quinan 

Odacir Soares 
Francelina Pef!lira 

Lúdio Coelho 

Lucídio Portella 

Sebastião Rocha 

PFL 
Guilherme Palmeira 
Joel de Hollanda 

PSDB 
Beni V eras 

PPB 
Esperidião Amin 

PDT 
Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Maluly Netto 
Carlos Magno 

Paulo Ritzel 

Nelson Otoch 

Bloco (PFL..PTB) 
Carias Melles 
Álvaro Galdêncio Neto 

PMDB 
Anibal Gomes 

PSDB 
João Leão 

PPB 
Anivaldo Vale Enivaldo Ribeiro 

BL (PSS..PMN) 
. Fernando Lyra José Carlos Sabóia 

PCdoB 
Inácio Arruda Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução no. 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30--11-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 1º-12·95 ·instalação da Comissão Mista. 
Atê 30--11 ·95 • prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 9-12-95 ·prazo final da Comissão Mista. 
Até 24-12·95 ·prazo no Congresso Nacional. 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor 
Presidente da Rep(blica editou a Medida Provisória Presidenta da Rep(blica editou a Medida Provisória 
,o. 1.202, de 24 de novembro de 1995, que "dispõe so- f!9. 1.203, de 24 de novermro de 1995, que "dispõe 
bre a base de cálculo da Contribuiçã:l para o Progra- sobre a Nota do Tesouro Nacional - NTN e sua utili-
ma.de lntegmç!lo Social - PIS devida pelas pessoas ju- zação para aquisição de bens e direitos alienados 
rídicas aq!J!l se refere o§ 1Qdo arL 22 da Lei rP-8.212, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização 
de24 de julho de 1991,edáoutras providências". - PND, instituído pela Lei f!9. 8.031, de 12 de abril de 

De acordo com as indicações das lideranças, e 1990, consolidando as normas sobre a matéria 
nos termos dos§§~ e ~do arL ~da Resolução f!O.· constantes da Lei ,0.8.177, de 1Q de março de 1991, 
1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- e ela Lei f!9. 8.249, de 24 de outubro de 1991, e aHera 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: o art. ~da Lei n" 8.249-91". 

SENADORES De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ ~ e ~ do art 2~ da Resolução n" 
1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares Suplentes 

Carlos Bezerra 
Casildo Maldaner 

José Agripino Maia 
José Bianco 

Lúcio Alcântara 

José Eduardo Outra 

Emília Fernandes 

PMDB 
Gerson Camata 
Flaviano Melo 

PFL 
Júlio Campos 
Francelina Pereira 

PSDB 
Pedro Piva 

PT 
Marina Silva 

PTB 
Luiz Alberto Oliveira 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BIQ!::O (PFL-PTB) 

João Maia 
Jair Siqueira 

Luis Roberto Ponte 

Carlos Mosconi 

Basilio Villani · 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

Arolde de Oliveira 
Antônio Ueno 

PMDB 
Pedro Navais 

PSDB 
FeuRosa 

PPB. 
• Francisco Domelles 

PPS 
Augus1o Carvalho 

PV . 

De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-11-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 1 º-12-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 30-11-95 - prazo para recebimen1o de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 9-12-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 24-12-95- prazo no Congresso Nacional. 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

José Fogaça • · 
Ney Suassuna 

Joel de Hollanda 
Freitas Neto 

T eotonio Vilela Filho 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

PMDB 
Fernando Bezerra 
Onofre Quinan 

PFL 
José Alves 
Jonas Pinheiro 

PSDB 
Geraldo Melo 

PSB 
Anlonio Caros Valadares 

PPS 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL -PTB) 

Abelardo Lupion 
AlexaÍldre Ceranto 

Hermes Parcianello 

Leonidas Cristina 

José Teles 

RobsonTuma 

Jaques Wagner 

Giro Nogueira 
Jaime Fernandes 

PMDB 
Euler Ribeiro 

PSDB 
Danilo de Castro 

PPB 
Nan Souza 

PSL 

PT 
Ariindo Chinaglia 

De acordo com a Resolução ,o. 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-11-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 1"-12-95 - instalação da Comissão Mista. 
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Até 30-11-95 - prazo para recebimento de Até 30-11-95 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. sobre a admissibilidade. 

Até 9-12-95- prazo final da Comissão Mista. · Até9-12-95- prazo final da Comissão Mista. 
Até 24-12-95- prazo no Congresso Nacional. Até 24-12-95 -prazo no Congresso Nacional. 

• O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória 

Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1.205, de 24 de novembro de 1995, que "dispõe 
n" 1.204, de 24 de novembro de 1995, que "dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá 
sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou outras providências". 
resultados da empresa e dá outras providências". De acordo com as indicações das lideranças, e 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4"- e 5" do art 2" da Resolução n" 
nos termos dos§§ 4"- e 5" do art 2" da Resolução n" 1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-
1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Gilberto Miranda 
Fernando Bezerra 

Vilson Kleinübing 
José Agripino Maia 

Pedro Piva 

Leomar Quintanilha 

Darcy Ribeiro 

PMDB 
Nabor Júnior 
Coutinho Jorge 

PFL 
Carlos Patrocínio 
Edison Lobão 

PSDB 
Geraldo Melo 

PPB 
Levy Dias 

.PDT 
Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Átila Uns Manoel Castro 
Francisco Diógenes João Mellão Neto 

PMDB 
João Almeida 

Armo de Castro 

Mauri Sérgio 
PSDB 

Wilson Campos 
PPB 

Basmo Villani José Carlos Lacerda 
PDT 

Miro Teixeira Giovanni Queiroz 
BL (PL-PSD-PSC) 

José Egydio Luiz Buaiz 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-11-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 1 "-12-95 - instalação da Comissão Mista. 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Coutinho Jorge 
Casildo Madarl'er 

Odacir Soares 
RomeroJucá 

Lúcio Alcântara 

Eduardo Suplicy 

Valmir Campelo 

PMDB 
Ney· Suassuna 
Fernando Bezerra 

PFL 
Carlos Patrocínio 
Hugo Napoleão 

PSDB 
Pedro Piva 

PT 
Laura Campos 

PTB 
Arlindo Porto 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Efraim Morais 
Betinho Rosado 

Bloco (PFL-PTB) 
LuizBraga 
Coraúci Sobrinho 

PMDB 
Luiz Roberto Ponte Jurandyr Paixão 

PSDB 
José Aníbal Arnaldo Madeira 

PPB 
Roberto Campos Luciano Castro 

BL (PSB-PMN) 
Fernando Lyra José Carlos Sabóia 

PCdoB 
Aldo Rebelo Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-. 
tação da matéria: 

Dia 30-11-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 1 "-12-95 - instalação da Comissão Mista. 
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Até 2-12-95 - prazo para recebimento de Dia 1"-12-95- instalação da Comissão Mista. 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer Até 2-12-95 - prazo para recebimento de 
sobre a admissibilidade. emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 

Até 11-12-95 - prazo final da Comissão Mista. sobre a admissibilidade. 
Até26-12-95 -prazo no Congresso Nacional. Até 11-12-95 -prazo final da Comissão Mista. 
O SI;!. PRESIDENTE (Levy Dias)- O Senhor Até26-12-95-prazonoCongressoNacional. 

Presidente da República editou a Medida Provisória O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor 
nº 1.206, de 24 de novembro de 1995, que "dá nova Presidente da República editou a Medida Provisória 
redação ao§ 3'! do art. 52 da Lei nº 8.931, de 22 de nQ 1.207, de 24 de novembro de 1995, que •acresce 
setembro de 1994, que dispõe sobre amortização, parágrafo ao art. 57 da Lei nQ 8.666, de 21 de junho 
juros e outros encargos decorrentes da extinção ou de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
dissolução de entidades da Administração Pública Constituição Federal, institui normas para licitação e 
Federal, e dá outras providências". contratos da Administração Pública e dá outras pro-

De acordo com as indicações das lideranças, e vidências". 
nos termos dos §§ 42. e 5" do art 2º- da Resolução nº De acordo com as indicações das lideranças, e 
1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- nos tennos dos §§ 42. e 5" do art. 2~ da Resolução nQ 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-

SENADORES cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares Suplentes 

Gilberto Miranda 
Carlos Bezerra 

José Alves 
Freitas Neto 

Pedro Piva 

PMDB 
Flaviano Melo 
Mauro Miranda 

PFL 
Bello Parga 
Joel de Hollanda 

PSDB 
Geraldo Melo 

PSB 
Antônio Carlos Valadares Ademir Andrade 

PPS 

Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL -PTB) 

Anlõnio Ueno 
Aracely de Paula 

Antonio do Valle 

Roberto Brant 

Francisco Diógenes 
Efraim Morais 

PMDB 
Homero Oguido 

PSDB 
Luiz Carlos Hauly 

PPB 
Adhemar·de Barros.Filho Carlos Airton 

Augusto Carvalho 

Fernando Gabeira 

PPS 
Sérgio Arouca 

PV 

De acordo com a Resolução nº 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-11-95- designação da Comissão Mista. 

SENADORES 

fitulares Suplentes 

José Fogaça 
Gerson Camata 

Edison Lobão 
Francelina Pereira 

Carlos Wilson 

Esperidião Amin 

Sebastião Rocha 

PMDB 
Flaviano Melo 
Gilvam Borges 

PFL 
Freitas Neto 
Joel de Hollanda 

PSDB 
Lúdio Coelho 

PPB 
Leomar Quintanilha 

PDT 
Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL -PTB) 

Heráclito Fortes 
César Bandeira 

Luís Roberto Ponte 

AécioNeves 

Felippe Mendes 

RobsonTuma 

Alexandre Ceranto 
Jaime Fernandes 

PMDB 
EdinhoBez 

PSDB 
lldemar Kussler 

PPB 
Teimo Kirst 

PSL 

PT 
Jaques Wagner Arlindo Chinaglia 

De acordo com a Resolução nQ 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 
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Dia 3Q-11-95- designação da Comissão Mista. Dia 3Q-11-95- designação da Comissão Mista 
Dia 1":-12-95 - instalação da Comissão Mista. Dia 1"-12-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 2-12-95 - prazo para recebimento de Até 2-12-95 - prazo para recebimento de, 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. sobre a admissibilidade. 

Até 11-12-95 - prazo final da Comissão Mista. Até 11-12-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 25-12-95- prazo no Congresso Nacional. Até 25-12-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A·Presidên-

Presidente da República editou a Medida Provisória · cia lembra ao Plenário que o tempo destinado aos 
n" 1.208, de 24 de novembro de 1995, que "altera a oradores da Hora do Expediente da sessão delibera-
legislação referente ao Adicional ao Frete para a Re- tiva ordinãria do próximo 5 será dedicado à come-
novação da Marinha Mercante- AFRMM e ao Fundo moração do centenãrio de fundação do Clube de 
da Marinha Mercante - FMM, e dá outras providên- Regatas Flamengo, nos termos dos requerimentos 
cias". n<>s 1.334 e 1.431, de 1995, do Senador Artur da Tã-

De acordo com as indicações das lideranças, e vola e outros Srs. Senadores. 
nos termos dos §§ 4" e 5" do art 2" da Resolução n" As inScrições para oradores da referida sessão 
1-89-CN, fica assim constituida a Comissão Mista in- estão abertas a partir de hoje na Secretaria-Geral da 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: MeSa. 

SENADORES 

THulares Suplentes 

Gilvam Borges 
Gerson Carnata 

RomeroJucã 
Hugo Napoleão 

Bani Varas 

PMDB 
RamezTebet 
Renan Celheiros 

PFL 
Edison Lobão 
João Rocha 

PSDB 
Carlos Wilson 

PT 
José Eduardo Outra Benedita da Silva 

PTB 
Emilia Fernandes Arlindo Porto 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Jaime Martins 
José Carlos Vieira 

Bloco (PFL-PTB) 
RaLiBelém 
Sérgio Barcellos 

PMDB 
Alberto Goldman Nicias Ribeiro 

PSDB 
Paulo Feijó Feu Rosa 

PPB 
Simão Sessim José Carlos Lacerda 

PDT 
Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

BL (PL -PSD-PSC) 
José Egydio Zé Gomes da Rocha 

De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendãrio para a trami
tação da matéria: 

O Sr. Levy Dias, 3º Secretário, deixa a 
cadeiiÇI. da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente. ! 

, O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
ter votação qualificada. Peço aos Srs. Senadores 
que se encontram em seus gabinetes e em outras 
dependências da Casa a gentileza de comparece
rem ao ·plenãrio. Teremos votação nominal. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretãrio em exercfcio, Antonio Carlos Vala
dares. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO~ 1.538, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que as matérias constantes dos Hens rf>.s 38, 37 e 
36, sejam submetidas ao Plenãrio em primeiro, se
gundo e terceiro lugares, respectivamente, após o 
ltem22. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1995. -
Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Será 
cumprida a deliberação do Plenãrio. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretãrio em exercicio, Senador Antonio Car
los VaJadares. 

É lido e aprovado o seguinte: 
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REQUERIMENTO N•1.539, DE 1995 O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presielente, peço 
·Senhor Presidente, a palavra para encaminhar a votação, como Uder. 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimen1o O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de a palavra ao Senador Elcio Alvares, para enêami-
que a matéria constante do item n" 26 seja submeti- nhar a votação, Como Líder. 
da ao Plenãrio em 4º-lugar, após 0 item 22. O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para anca-

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1995. _ minhar a votação. Como Líder. Sem revisão do ora-
Esperidião Amin. dor.) - Sr. Presidente, apenas para um esclareci

men1o. 
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Será cum- Há um pedido- se não me engano- no sentido 

prida a deliberação do Plenário. do adiamento desta matéria Portan1o, se apreciar-
Ainda há requerimen1o de inversão para ser mos o requerimento do adiamen1o, evidentemente fi-

Ddo. caria prejudicado. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Peço a palavra O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não. 

para uma questão de ordem, Sr. Presidente. Quando apreciarmos a matéria apreciaremos o re-
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo querimento de adiamen1o. 

a palavra, para uma questão de ordem, ao Senador O SR. ELCIO ALVARES - Pois não. 
lúcio Alcântara O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota-

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para ção. . 
uma questão de orderr. Sem revisão do orador.) - Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
Ontem, V. Ex• foi muito enfático na afirmação de que permanecer SE!'ntados. (Pausa) 
essas matérias sobre renovação, concessão e autor- Aprovado. 
ga têm precedência sobre qualquer outra e deve- Peço aos Srs. Senadores que se enc:Qntram 
riam, inclusive, ficar sobrestadas. em sel.lll· gabinetes que compareçam ao plenário, 

Pergun1o se essa mesma preferência tem de uma vez que teremos votação nominal, para concluir 
ser observada por ocasião da Ordem do Dia ou não. a votação da matéria, suspensa na sessão de en-
Enfim, se essa inversão de pauta, envolvendo maté- tem. 
ria que tem preferência constitucional é regimental Peço aos Srs. Senadores q1.1e ocupem os seus 
ou não. lugares.. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa, . A Mesa aguarda o compareCimento ao plenário 
ontem, no momen1o de fazer a votação, apenas dei- dos Srs. Senadores. 
xou de fazê-lo em virtude da feita de condições no · . . ·Peço aos Srs. Senadores que ainda não regis-
computador. De maneira que já estava ultimada. A Iraram o seu comparecimento que o façam, para li-
primeira coisa que iremos fazer nesta tarde é justa- berarmos o computador. · 
mente concluir a votação da pauta já ontem anuncia- · o sr. j 0sé Samey, Presidente, deixa a 
da e finalizada · · cadilira da ·jJresidência, que é ocupada pelo 

Sobre a mesa, requerimento que será 6do pelo . sr. Lev}r Dias. 3" Secretário. 
Sr. 1" Secretário em exercício, Senadór Antonio Car~ 
los Valadares. · . ·• . . " . O SR. PRESIDÉNTE (levy Dias) - Tecias os 

Srs. SenádorE!S já registraram as suas presenças? 
É lido o seguinte; 

REQUERIMEJIITO N" ,1,540, DE 1995 

A Mesa vai liberar o computador. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi

,dente, peço a palavra para uma questão de ordem. 

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

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item n" 28 seja submeti
da ao Plenário em 5º-lugar após o ~em 22. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador José lgnácio Ferreira, para uma 
questão de ordem. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para uma questão de ordem. Sern revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, não sei exatamente como esta 
questão que vou abordar está sendo tratada pela 
Presidência Gostaria até que estivesse assentado 
na Presidência -sem desdouro do brilho de V. Exa
para receber esta questão de ordem, o eminente 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1995. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 
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Presidente José Samey. Caso S. Ex~ retome à Pre
sidência, preferiria aguardá-lo para que pudesse for
mular e.sta questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senador 
José Sarney desceu ao plenário para marcar sua 
presença nt> painel. (Pausa.) 

O Sr. Levy Dias, 3" Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra. para uma questão de ordem, ao Senador 
José lgnácio Ferreira _ 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, on
tem levantamos uma questão de ordem acerca des
sas questões que estão agora colocadas na pauta, e 
que, naturalmente, decorreram de uma providência 
altamente salutar de V. Exl na linha do comporta
men10 que vem tendo de escravidão ao tex10 regi
mental. 

A Constituição, como V. ExS sabe, dispõe que 
essas matérias entrariam e ficariam quarenta e cinco 
dias na Câmara e quarenta e cinco dias no Senado 
e seriam votadas. Após os quarenta e cinco dias, 
elas entrariam na Ordem do Dia e teriam preferência 
em ralação a quaisquer outras matérias. Muito bem. 
Havia um problema na Comissão de Educação e es
sas matérias estavam •.. Sr. Presidente, creio que a 
minha fala está incomodando. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Peço 
ao Plenário a atenção, porque há um orador na tri
buna. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Pre
sidente, havia, na Comissão de Educação, um pro
blema que naturalmente foi deslindado agora, a par
tir de providências de V. ExS e do eminente Presi
dente Rober10 Requião, no sentido de que essas 
matérias fossem remetidas a plenário para serem 
examinadas. Isso inclusive decorreria de providên
cias da Presidência do Senado, tendo em vista a 
disposição regimental, que é clara, no sentido de 
abrir um espaço para o Presidente, inclusive, diz a 
alínea d do art. 172 do Regimen10 Interno: 

"Art. 172. A inclusão em Ordem do Dia 
de proposição em rito normal, sem que este
ja instrui da com pareceres das comissões a 
que houver sido distribuída, só é admissível 
nas seguintes hipóteses: · 

d) de projetes com prazos, se faltarem 
vinte dias para o seu término. • 

A partir desse suporte, V. Ex"-tomou as provi
dências que trouxeram para o Plenário essas maté
rias. Mas pareceu-me que alguma outra matéria pode
rá ser colocada antes da vota;ã> de todas essas, pelo 
que entendi da resposta dada por V. ExS à questão de 
ordem formulada pelo eminente Senador Lúcio Alcân
tara Depois de votadas essas primeiras, seriam maté
rias outras examinadas para, posteriormente, só então 
posteriormente, serem examinadas essas duas. 

O que está-me parecendo é que a obediência 
ao Regimentá nos orientaria no sentido de que vota
ríamos totalmente essas matérias que emergiram da 
Comissão de .. Educação, e só então, o que nos com
peliria fazê-lo. examinaríamos as demais matérias. 

É a questão que coloco a V. Ex•. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Julgo 

procedente éi"questão de ordem de V. ExS. Na reali
dade, o termo constitucional e o Regimento Interno 
dizem que essas matérias serão colocadas preferin
do quaisquer outras. E a inversão da matéria será 
feita, em rela~. depois de votadas essas matérias 
que tém preferência constitucional. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. ExS, pela ordem. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Entendi que V. 
ExS já havia decidido essa questão quando formulei 
a minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Ao con
trário, respondi a questão de ordem de V. ExS dizen
do que iria, em seguida, votar essas matérias. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Mas as matérias. 
têm preferência constitucional, como V. ExS já falou 
várias vezes. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex> 
perguntou como iríamos proceder. Respondi que 
iríamos votar essa matéria, porque- tínhamos sus
pendido ontem porque já estava instruída 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Portanto, em pri
meiro lugar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em pri
meiro lugar. Por isso, estou convocando os Srs. Se
nadores a tomarem assen10 para votarmos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - É que não havia 
entendido, já que o Senador José lgnácio Ferreira 
voRou à mesma questão. Rquei perplexo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os lati
nos já diziam que o que abunda não prejudica 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares. Vamos proceder à votação do tlem 1, já 
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com a discussão e o encaminhamento de votação 
encerrados, em fase de votação final. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Bernardo Cabral, pela ordem. 

O SR. BERNARDO CABRAL( -AM. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli
cito a V. Ex• o registro da minha presença, porque 
não deu tempo de assinalar no quadro. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Ata re
gistrará a presença de V. Ex• 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 66, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 64, § 22, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decrelo Legislativo nº- 66, de 1993 (nº-
287/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o alo que renova a concessão oulor
gada à Rádio Tv do Amazonas S/A para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na Cidade de Boa Vista, 
Estado de Roraima, tendo 

Parecer de Plenário. Relatara: Senado
ra Marluce Pinto, em substituição à Comis
são de Educação, favorável. 

Passa-se à votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus., 
lugares. A matéria exige, para aprovação, dois qtin-
tos da composição da Casa · 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, o . 

Partido dos Trabalhadores se a))stém n~ta questão. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Os Srs. 

Senadores já votaram? 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade~ Antonio Carlos Magalhães

Antonio Carlos Valadares - Bello Parga - Beni Vê
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Pa
trocínio - Gasildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edi
son Lobão - Elcio Alvares - Emma Fernandes - Es
peridião Amin- Fernanâo Bezerra- Flaviano Melo
Geraldo Melo - Gerson Camata - Guilherme Pal
meira - lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson 
Peres- João França- João Rocha- Joel de Hollan
da - José Arruda - José Bianco - José Fogaça -

José Ignácio- Julio Campos- Levy Dias- Lúcio Ai
cântara - Ludio Coelho - Mauro Miranda - Ney 
Suassuna- Osmar Dias- Ramez Tebet- Roberto 
Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo 
C. lima- Sérgio Machado- V~Jmir Carnpelo. 

ABSTf:M..sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - José 

Outra- Marina Silva-Pedro Simon - Roberto Freire 
- Vilson Kleinübi ng. 

- O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Encerra-
da a votação. 

Votaram Sim 43 Srs. Senadores; não houve 
voto contrário. · 

Houve 7 abstenções. 
Total de votos: 50. 
A matéria foi aprovada· 

A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Tem V. 
Ex" a palavra 

• A SRA. MARLUCE PINTO (PTB RR. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, cheguei um pouCo atrasada 
e gostaria que v, Exª registrasse o meu voto "sim", 
por favor. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Está re
gistrado que a Senadora Marluce Pinto 'votou "sim". 

Sobre a mesà, redação final que será lida pelo 
Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Antônio Car
los Valadares. · 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 798, DE 1995. 
(Da Cof1!issão. Diretora) · 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo 11" 66, de 1993 (n"- 287, de 
1993, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Direlora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo o"- 66, de 1993 (nº-
287, de ·1993, na Câmara dos.Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão oulorgada à Rádio 
TV do Amazonas 5.A. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora de sons e imagens (telev!são) na 
cidade de·Boa Vista, Estado de Roraima 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Samey, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Antonio Carlos Valadares -
Júlio Campos. 
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ANEXO AO PARECER Nº 798, DE 1995 O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 2: 

Redaçao final do Projeto de Decreto PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Legislativo n• 66, de 1993 (n2 287, de N" 27, DE 1994 
1993, na Cãmara dos Deputados} (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Faço .saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1995 

Aprova o ato que renova a con
cessao outorgada à Rádio TV do Ama
zonas S.A. para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televi
são) na cidade de Boa Vista, Estado de 
Roraima. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º t: aprovado o alo a qL!e se refere o De

crelo s/nº, de 30 de julho de 1992, que renova, por 
quinze anos, a partir de 25 de novembro de 1989, a 
concessão ou!orgada à Rádio TV do Amazonas S.A. 
para explorar, sem direito de exclusividada, serviço. 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na ci
dade de Boa Vista, Estado de Rorama · 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.. · · · · · 

O SR. PRESIDENTE (José Sar:ney) .• : Em .dis-
cussão a redação final. (Pausa) · · 

Não havendo quem peça a palavra, encen:o a.· 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores qoo a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa} 
Aprovada 
O projelo vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sariley) .- A Presi
dência informa ao Plenário que os Projelos de De
crelo Legislativo constantes dos itens 2, 4 a 6, 8, 9, 
1 O, 11, 13, 14 a 22 da pauta de hoje já estão instruí
dos com os relatórios assinados pelos. respectivos 
relatores designados na Comissão de Educação· e 
se encontram distribuídos aos Srs. Senadores no 
avulso da Ordem do Dia 

Consulto o Plenário se concorda com a dispen
sa de sua leitura pelos Relalores, cabendo à Presi
dência fazê-los publicar no Diário do Senado Fede
ral no local adequado. (Pausa) 

Se o Plenário não se manifesta contrariamente, 
assim será feito. 

art 64, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Decreto Legislativo nº 27, de 1994 
(nº 348/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Sociedade Catarinense 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade 
de Joaçaba, Estado de Santa Catarina. 
(Dependendo de parecer da Comissão de . 
Educaçao.) 

\ 
Nos termos do art. 140, a, do Regimento lnter· 

·no, designo o nobre Senador Esperidião Amin para 
proferir parece • em substituição à Comissão de Edu
cação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. f'ara 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Sena
dores. 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo 27, de 1994 (nº 348, de 
1993; na Câmara dos Deputados), que "aprova o alo 
que renova permissão à entidade Rádio Sociedade 
Catarinense L !da., para explorar canal de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de · . 
JoaÇaba, Estado de Santa Catarina•. 

Por meio· ela Mensagem Presidencial nº 344, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
aó Congresso Nacional o alo eonstante da Portaria 
nº 92, de 22 de junho de 1992, que renova permis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1 ºdo art 223 da Constituição Federal. 

t: a seguinte a composição acionária do em
preendimenlo Rádio Sociedade Catarinense Uda.: 

Nome do Sócio Cotista 

4.063.303 

Elejalde Formighierl Brandalise 174.722.039 

Maria Odete Brandalise Bonalo 

Valéria Brandalise Bonalo 

TOTAL DE COTAS 

174.722.039 

52.822.942 

406.330.323 
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O presente projeto foi examinado pela Comis- da- José Fogaça - José lgnácio - Júlio Campos -
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor- Levy Dias - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Mariu-
málica da Câmara dos Deputados, tendo recebido ce Pinto - Mauro Miranda - Ney Suassuna - Osmar 
parecer favorável de sua relatora, Deputada lrma Dias - Pedro Simon - Ramez T ebet - Roberto Re-
Passoni, e aprovação unânime daquela Comissão. quião - Romero Jucá- Romeu Tuma - Ronaldo C. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Uma - Sérgio Machado - Valmir Carnpelo - Vilson 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju- Kleinübing- Waldeck Omelas. 
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis- "ABSTêA-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO-
Iativa RES: 

11 -Voto do Relator Benedita da Silva- Bernardo Cabral - Eduardo 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
pennissão ou autorização para que se executem 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, praticados.pelo Poder Executivo, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, 
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e crité
rios estabelecidos pela Resolução SF n2 39, de 
1992. Essa nonna interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti- · 
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista o exame da documentação que 
acompanha o PDL n" 27, de 1994, evidencia o cum
primento das formalidades estabelecidas na Resolu
ção 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rá
dio Sociedade Catarinense Ltda, atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à re:. 
nevação da pennissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo n2 348, 
de 1993, elaborado pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Pare-
cer conclui fàiioravelmente à matéria · 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 

res. 

Emvotação. . 
Srs. Senadores, queiram ocupar os seus luga-

Os Srs. Senadores, já podem votar. (Pausa) 
(Procede-se.à_ votação.) 

VOTAM "SIM' OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antonio Carlos Valadares - BeiJo Parga - Beni Va
ras - Cario~ Bezerra - Carlos Patrocinio - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Élcio 
Álvares - Emma Fernandes - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Geraldo Melo -
[ris Rezende - Jáder Barbalho - João França -João 
Rocha - Joel de Hollanda - José Alves - José Arru-

Suplicy - Gerson Camata - Jefferson Peres - José 
Bianco- José Dutra- Marina Silva- Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney ) - Encer
rada a votação. Votaram Sim 43 Srs. Senadores; 
não hotNe voto contrário. 

HotNe 9 abstenções. 
Total de votos: 52 
A matéria foi aprovada 
A Comissão Diretora para a redação final. 
Sobre a mesa iedação final que .será lida pelo 

Sr. 1~ Secretário, em exercício, Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

. É lida a .seguinte:' 

PARECER N" 799, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação finar do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 27, de 1994 (n~ 348; de 
1993, na Cãmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 27, de 1994 (n" 
348, de. 1993, na Câmara dos Deputados), que apro- · 
va o ato que renova a pennissão outorgada à Rádio 
Sociedade Catarinense Lida, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina 

··Sala de Reuniões, 30 de novembro. de 1995. -
José Samey, Presidente - Levy Dias, Relator -
AntOnio Carlos Valadares -.Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECERN~ 799, DE '1995 . 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art 48, item 28, do Regimento lnter
nopromulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N~ , DE 1995 

-Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Sociedade Catari
nense Ltda, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modula- . 
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da na cidade de Joaçaba, Estado de San- O SR. FíOEiERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
ta Catarina. peço a palavra pela ordem. 

O Congres5<2. Nacional decreta: 
Ar!. 1" É aprovado o ato a que se refere a Por

taria nQ. 92, de 22 de junho de 1992, que renova a 
permissão õutorgada à Rádio Sociedade Catarinen
se Ltda, para explorar, por dez anos, a partir de 5 de 
maio de 1991, sem dire~o de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina 

Ar!. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
À promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3: . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"-28, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nQ. 28, de 1994 (nQ. 
286193, na Cãmara dos Deputados), . que . 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Morro Verde Lida. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média de ãm- · 
bito local na Cidade de Mairi, Estado da Ba
hia. (Dependendo de parecer da Cómissão 
de Educaçao) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck 
Omelas para proferir Parecer, não havendo minuta 
no processo a esse reapeito. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Se
nadores, trata-se de outorga de permissão à Rádio 
Morro Verde para explorar serviço de radiodifusão 
em onda média de ãmb~o local na cidade de Mairi. 

O processo '!tende a todos os requis~os técni
cos e legais. 

É o Parecer 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare

cer é favorável. 
Em discussão. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é 
para levantar a questão que se encontra na mesa 
um requerimento que fiz em relação a esse item e 
ao item que se refere, parece-me, a uma emissora 
do Paraná - e quero deixar isso bem claro, porque 
não há nada, como ontem se fez uma brincadeira, 
em relação à Bahia. Apenas desejo esclarecer que 
nesse caso trata-se de uma outorga e não de uma 
renovação. Como significa outorga, seria interessan
te que sobres1ássemos a matéria e aplicássemos 
sobre~ novas outorgas já a nova sistemática na 
questão d<l5 concessões, inclusive tomando-as não 
!"lll!is graçiosas, mas que sejam feitas a partir de pro: 
cesso de licitação. Parece-me que seria o mais con
veniente para esta Casa: sobrestar e se aplicar so
bre essa nova outorga uma nova sistemática de con-
cessão. . . . . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Senador 
Roberto Freire. infelizmente, a Mesa não submeteu 
ao Plenário o requerimento de V. Ex• em face do art. 
279 do Regimento Interno conjugado com o artigo 
da Constituição, que dizem que esses projetas não 
podem ser adiados, em viriude de se constituírem 
matéria de urgência e preferida a· qualquer outra .. 
Sendo assim, o que o Plenário pode fazer é votar 
contra a aprovação do Projeto. 

0 SR. ROBERTO FREIRE- Voto contra. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Srs. S~ 

nadares, queiram ocupar os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(ProcedErSe à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

. Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antonio Carlos Valadàres - Bello Parga - Beni Va
ras - Bernardo Cabral - Carlos Patrocínio - Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares - Gersldo 

_ Melo - !ris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson · 
Peres- João França- João Rocha-Joel de Hollan· 
da - José Alves- José Roberto Arruda - José Foge· 
ça - Júlio Campos - Levy Dias - Lúcio Alcãntara -
Lúdio Coelho - Mariuce Pinto - Mauro Miranda -
Ney Suassuna - Osmar Dias - Pedro Simon - Ra
mez Tebet- Roberto Requião- Romero Jucá- Ro· 
meu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sérgio Macha
do - Valmir Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck 
Omelas. · 
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ABSTI!M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: · médill de ãmbita local na cidade de Malrl, 
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Casildo Estado da Bahla. ' 

Maldaner - Eduardo Suplicy - Emflia Fernandes -
Aaviano Melo - Gerson Camata - José Bianco -
José lgnãcio. 

VOTAM "NÃO' OS SRS. SENADORES: 
Esperidião Amin - José Outra- Marina Silva

Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra-
da a votação. 

Votaram "Sim" 38 Srs. Senadores, e "Não", 4. 
Houve 9 abstenções. 
Total de volos: 51. 
A matéria foi aprovada 
À Comissão Redalora para a redação final. 
Sobre a mesa, redação. final que será lida pelo 

Sr. 1 ~ Secrelário em exercício; Senador Antonio Car-
los Valadares. · 

É lido o seguinte~ 

PARECER~ SOO, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo ~ 28, de 1994 (~ 286, de 
1993, na camara dos Deputados). 

A Comissão Direlora apresema a redação final 
do Projelo de Decrelo Legislativo n2 28, de 1994 (nº-
286, de 1993, na Cãmara dos Deputados), que 
•aprova o alo que oulorga permissão à Rãdio Morro 
Verde Lida. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média de âmbito local na cidade de 
Mairi, Estado da Bahia". 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Samey, Presidente - Levy 
Dias. Relator - AntOnio Carlos Valadares - Júlio 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N~ 800, DE 1995 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 28, de 1994 (n~ 286, de 
1993, na camara ·dos Deputados). 

Faço· saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Samey, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art 48, item 28, do Regimen1o 
Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1995 
/ 

Aprova o ato que outorgaÍ>ermissão 
à Rádio Morro Verde Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1• É aprovado o alo a que se refere a Por

taria n2 92, de 9 de março de 1990, que outorga per
missão à Rádio Morro Verde Lida para explorar, por 
dez anos, sem direilo de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média de ãlnbito local 
na cidade de Mairi, Estado da Bahia 

Ar!. 20 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer semados. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria-vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO . 
N•46, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 64, § 20, da Constilúção Federal, combinado 

com o art 375, VIII, do Regimen1o Interno) 

Discussão, em turno único, do Projelo de De
cre1o Legislativo n2 46, de 1994 (n2 352193, na Ga
mara dos Deputados), que aprova o alo que renova 
a outorga deferida à Rádio Princesinha do Norte 
L TOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Miracema, Estado do· 
Rio de Janeiro. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

Nos termos do art. 140, a , do Regimen1o Interno, 
designo o nobre Senador Leomar Ot.intanüha para pro
ferir parecer em substituiçã:l à Comissão de Edl.ClÇào. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO. Para 
eni!ir parecer)-Sr. Presklente, SRA.s e Srs. Senadores, 

I - Relatório 

Chega-nos para apreciação, o Projelo de De
cre1o Legislativo nº- 46, de 1994 (n2 352-B, de 1993, 
na Câmara dos Deputados), que •aprova o alo que 
renova concessão à entidade Rãdio Princesinha do 
Norte Lida, para explprar canal de radiodifusão so
nora de onda média ·na cidade de Mi~êma, Estado·· 
do Rio de Janeiro•. . . 

Por meio da Mensagem Presidencial no 450,_ 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o alo constante do Decrelo 
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de 4 de agosto de 1992, que renova concessão para Srs. Senadores, queiram ocql8J' os seos lugares. 
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter- Peço aos Srs. Senadores que se encontram 
mos do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 12 do em seus gabinetes que compareçam ao plenário, 
arl 223 da Consti!Ução Federal. pois estamos procedendo à votação nominal com 

É a seguinte a composição acionária do em- quorum qualificado. 
preendimento Rádio Princesinha do Norte Ltda.: Os Srs. Senadóres já podem votar. (Pausa.) 

Nome do Sócio Cotista QllasdePali i e a• 
36.000 

José Mercanti 24.000 

Total de Cotas 60.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Cãmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Ribeiro 
Tavares, e aprovação unãnime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado 
juridico, constitucional e vazado em boa técnica le
gislativa 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n2 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à nossa análise. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n2 46, de 1994 evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n2 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Princesinha do Norte Lila., atendeu a to
dos os requisilos técnicos e legais para habifl!ar-se à 
renovação da concessão, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo ~ 
46, de 1994, originário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 

(Procede-se à votação.) 

.. VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães

Antonio Carlos Valadares - Bello Parga - Bani Ve
ras- Casildo Maldaner- Edison Lobão- Emma Fer
nandes - Esperidião Amin - Fernando Bezerra -
Flaviano Melo - Géraldo Melo :... !ris Rezende - João 
França - João Roclia - Jonas Pinheiro - José Arru
da- José Fogaça -,.Júlio Campos- Levy Dias- Lú
cio Alcantara - Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Mau
ro Miranda- Ney Suassuna- Osmar Dias- Ramez 
Tebet - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu 
Tuma- Ronaldo C. Lima- Sérgio Machado- Valmir 

· Campelo- Vilsen Kleinfbing- Waldeck Omelas. 

ABSrt:M-sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da snva - Bernardo Cabral - Carlos 

Bezerra - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - GerSon 
Camata- Jefferson Peres -José Bianco - José Ou
tra- José lgnácio- Pedro Simon. 

VOTA "NÃO" A SRA. SENADORA: 
Marina Silva 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra-
da a votação. 

Votaram SIM 35 Srs. Senadores e NÃO 01. 
· Houve 11 abstenções. 
Total de votos: 47. 
A matéria foi aprovada 
A Comissão Diretora para redação final. 
Sobre a mesa redação final que será roda pelo 

Sr. 1.~ Secretário em exerci cio, Senador Antonio Car
los Valadares. 

É lida a seguinte: 

PARECER N"-801, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final· do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 46, de 1994 (n2 352, de 
1993, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora àpresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo ~ 46, de 1994 (~ 
352, de 1993, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a outorga deferida à Rãdio Prin
cesinha do Norte Ltda para explorar serviço de ra-
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diodifusão sonora em oilda média na cidade de Mi- so Fundo, Estado do Rio Grande do Su. 
racema, Esll;do do Rio de Janeiro. (Dependendo de parecer da Comissão de 

Sala de Reunão da Comissão, 30 de novembro Educação) 
de 1995.- José Samey, Presidente- Levy Dias, Re- Nos termos do art 140, a, do Regimento lnter-
lator-AntonioCsr1osValadares-JúlioCampos. no, de::igno o nobre Senadora Emma Fernandes 

ANEXb AO PARECER N2 801, DE 1995 para proferir parecer em substituição à Comissão de 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter· 
mos do art 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1995 

Aprova o ato que renova a outorga 
deferida ã Rádio Princesinha do Norte 
Ltda. para explorar serviço de radlodifu
sao sonora em onda média na cidade de 
Miracema, Estado do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 t: aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n2, de 4 de agosto de 1992, que renova a ou· 
torga deferida ã Rádio Princesinha do Norte Lida 
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 22 
de fevereiro de 1989, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Miracema, Estado do Rio de Janeiro. 

Arl 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecersentados.(Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

. O SR. PRESIDENTE {José Samey) -Item 5 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 50, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
. art. 64, § 22, da Constituição Federal, 

combinado com o art 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decre!o Legislativo n2 50, de 1994 (n2 
363/93, na Câmara dos Daputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da 
Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Pas-

Educação. 
A SRA. EMILIA FERNANDES {RS - PTB. 

Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs Se
nadores 

1 - Relatório 

Chega-nos, para parecer, o Proje!o de Decreto 
Legislativo 50, de 1994 (n2 363-8, de 1993, na Câ
mara dos Deputados), que •aprova o ato que renova 
permissão à entidade Fundação Cultural Planalto de 
Passo Fundo, para explorar canal de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Passo 
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul". 

Por meio -da Mensagem Presidencial n2 291, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o alo constante da Portaria 
n2 78, de 22 de junho de 1992, que renova permis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos· do art. 49, inciso Xfl, combinado com 
o § 12 do art 223 da Constituição Federal. 

t: o seguinte o quadro diretivo da Fundação 
Cultural Planalto de Passo Fundo: 
• Urbano José Allgayer Presidente 
• Darcy Treviso Membro do Conselho 
• Elido Alcides Guareschi Membro do Conselho 
• Otávio José Klein Membro do Conselho 
• Ivo Barth Membro do Conselho 
• Anacleto João Zâffare Diretor Executivo 
• Daltro José Wesp Superintendente 

O presente proje!o foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Paulo 
Silva, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso'Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe-
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decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA • Sr. Presi-
critérios estabelecidos pela Resolução SF no. 39, de dente, pediria a V. Ex~ que fizesse constar o meu 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor- voto, que foi de abstenção. 
mações e exigências a serem cumpridas pela enti- O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
dade pretendente, bem como pelo Minsistério das José lgnácio Ferreira, a Ata registrará o seu voto. 
Comunicações, e que devem instruir o processo Sobre a mesa redação final que será lida pelo 
submetido à análise. Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antônio Car-

Tendo em vista que o exame da documentação los Valadares. 
que acompanha o PDL no. 50, de 1994 evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n" 39192, ficando caracterizado que a em
presa Fundação Cultural PlanaRa de Passo Fundo 
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para 
habilitar-se à renovação da permissão, opinamos 
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer é f<~Vorável. Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. ~ ~ 

Em votação:· 
Srs. Senadores, queiram ocupar os seus lugares. 
os sr5. Senadores já podem votar. (Pausa) 
(Procede-se à votação.) · 

. VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade.- Antonio Cartas Magalhães -

Antonio Cartas Valadares - Bello Parga - Bani Va
ras - Bernardo Cabral - Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Emilia Fernandes - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo - Geraldo Melo - lris 
Rezende- .Jader barbalho- Jeffersord'eres~ João 
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro- José Agripino - José Alves -José Arruda
José Fogaça -, Júlio Campos - Levy Dias - Mauro 
Miranda- Ney Suassuna - Osmar Dias- Pedro Si
mon - Ramez Tebet-: Roberto Requião - Romero 
Juca - Romeu Tuma - Ronaldo C. Lima - Valmir 
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

ABST&sE DE VOTAR OS SRS. SENAOORES: 
Benedita da Silva-:- Cartas Bezerra - Eduardo 

Stiplicy - Elcio Alvares - Esperidião Amin - Gerson 
Camata.: José Bianco - José Outra- Roberto Freire. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Ludio Coelho. -· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra
da a votação. Votaram SIM 38 Srs. Senadores e 
NÃ001. ~ -

Houve 09 Abstenção. 
Total de votos: 48. 
A matéria foi aprovada 

t lida a seguinte: 

PARECER N" 802, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 50, de 1994 (n• 363, de 
1993, na Cãmara dos Deputados): 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo no. 50, de 1994 (nQ 
363, de 1993, na Câmara dos Deputados), que 
"aprova o alo <Jue renova a permissão da Fundação 
Cultural Planalto de Passo Fundo para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande 
do Sul". · 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José 5amey, Presidente - Levy 
Dias, Relator - AntOnio Carlos Valadares - Júlio 
campos. . .. 

ANEXO AO PARECER N" 802, bE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro- . 
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1995 

Aprova o ato que renova a penmis
são da Fundação Cultural Planalto de 
Passo Fundo para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modula
da na cidade de Passo Fundo, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 1" t aprovado o ato a que se refere a Por

taria n" 78, de 22 de junho de 1992, que renova a 
permissão outorgada à Fundação Cultural Planalto 
de Passo Fundo para explorar, pelo prazo de dez 
anos, a partir de 22 de setembro de 1990, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Passo Fundo, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Sr5. Senadores que a aprovam queiram 

permanecersentados.(Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N0-11, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 64, § ~. da Constituição Federal, 

combinado com o art 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Decreto Legislativo n" 11, de 1995 
(n" 366/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Jornal de lndaiatuba L TOA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de 
lndaiatuba, Estado de São Paulo. (De
pendendo de parecer da Comissão · de 
Educaçlio) 

Nos termos do art 140, a , do Regimento Inter
no, designo o nobre Senadora Emma Fernandes 
para proferir parecer em slbstituição à Comissão de 
Educação. 

A SRA. EMiLIA FERNANDES (RS-PTB
Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Sras e Srs 
Senadores· · 

I. Relalório 

Chega-nos, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo 11, de 1995 (n" 366-B, de 1993, na Câ
mara dos Deputados), que "aprova o ato que renova 
permissão à entidade Rãdio Jornal de lndaiatuba 
Ltda, para explorar canal de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de lndaiatuba, Esta
do de São Paulo": 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 293, 
de 1992, o então Presidente da República slbmete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
nº- 85, de 22 de junho de 1992, que renova permis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do art 49, inciso XII, combinado com 
o § 1 do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Jornal de lndaiatuba Lida: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participaçao 
- Aldo José Fantelli 
-Antonio Maria Virginelli Prado 
- Antonio Reginaldo Geiss 
-José de Arimaléia Virginelli Prado 
- José Costa de Mesquita 
- Méôo Paulo Rlho 
TOTAL DE COTAS 

22.600 
11.300 
22.600 
11.300 
22.600 
2.2 600 

113.000 

· O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Teénologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Edson 
Silva, e-aprovaÇão llnãnime daquela Comissão. 

---Na -Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra os votos dos Deputados José Dirceu, 
Hélio Bicudo e José Genoíno. 

.11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter· 
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer,. nesta Casa do Legislativo, às forrnaiidade e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF .n" 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor-. 
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que- devem instruir o processo 
submetido à nossa análise. . · 

Tendo em vista que o exame da documenta
ção que acompanha o PDL n" 11, de 1995, eviden
cia o cumprimento das formalidade estabelecidas 
na Resolução n" 39/92, ficando caracterizado que 
a empresa Rádio Jornal de lndaiatuba Lida, aten
deu a todos os requisitos técnicos e legais para 
habilitar-se à renovação da permissão, opinamos 
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo originário da Câmara _dos 
Deputados. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à votação) 
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VOTAM "S[M' OS SRS. SENADORES: nal de lndaiatuba Lida., para explorar serviço de rs-
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos dioclifusão sonora em freqüência modulada na cida-

Valadares- Bello Parga- Beni V eras- Casildo Mal- de de lndaiatuba, Estado de São Paulo". 
danar - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Emflia Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem-
Fémandes - Esperidião Amin - Fernando Bezerra- bro de 1995. - José Samey, Presidente - Levy 
Raviano Melo - Geraldo Melo - lris Rezende - Ja- Dias, Relator - AntOnio Carlos Valadares - Júlio 
der Barbalho - João França - João Rocha- Joel de Campos. 
Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino - José 
Alves -José Arruda - José Fogaça - Jüio Campos 
- Leomar Quintanilha- Levy Dias - Lúcio Alcantara 
- Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Ney Suassuna- Osmar Dias- Ramez Tebet- Ro
berto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ro
naldo Cunha Uma- Sérgio Machado- Valmir Cam
pelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

ABSTtMsE DEVOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos 

Bezerra - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Gerson 
Camata- José Bianco- José Outra- José lgnãcio 
- Marina Silva- Pedro Simon - Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Encerra
da a votação. Votaram SIM 40 Srs. Senadores; não 
houve voto contrário. 

Houve 12 abstenções. 
Total de votos: 52. 
A matéria foi aprovada 
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 

desejo registrar o meu voto, que não apareceu no 
painel, que foi de abstenção. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Senador 
Jefferson Péres, seu voto será registrado em Ata 

O SR. ADEMAR ANDRADE - Sr. Presidente, 
desejo registrar o meu voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Senador 
Ademir Andrade, seu voto será registrado em Ata 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

Sobre a mesa redação final que será lida pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antônio Car
los Valadares. 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 803, DE 1995 
{Da Comissão Diretora) 

Redaçllo final do Projeto de Decreto 
Legislativo nQ 11, de 1995 (n2 366, de 
1993, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçllo final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 1 1, de 1995 (n2 
366, de 1993, na Câmara dos Deputados), que 
•aprova o alo que renova a permissão da Rádio Jor-

ANEXO AO PARECER N2 803, DE 1995 

Redaçllo final do Projeto de Decreto 
Legislativo nQ 11, de 1995 (nQ 366, de 
1993, na camara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, ·item ·28, do Regimento Interno, pro- . 
mulgo o seguinte 

DECFjETO LEGISLATIVO N2 , DE 1995 

Aprova o ato que renova a permis
são da. Rádio Jornal de lndaiatuba Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade 
de lndalatuba, Estado de São Paulo. . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 2 É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n2 85, de 22 de junho de 1992, que renova a 
permissão outorgada à Rádio Jornal de lndaiatuba 
Uda., para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir 
de 7 de fevereiro de 1990, sem direito de exclusMda
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de lndaiatuba, Estado de São Paulo. 

Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - Em dis
cussão a redaçllo final. {Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) ·- • 
Aprovada . . 
A matériá vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE {José Samey) -Item 7 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 15, DE 1995 

{Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2", da Constituição Federal, 

combinado com o art 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 15, de 1995 (n2 
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414/94, na Câmara dos Deputados), que O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Encerra-
aprova· o ato que renova a permissão outor- da a votação. 
gada à Rádio Emissora da Barra Ltda para Votaram "Sim" 41 Srs.. Senadores; n~ houve 
explorar serviço de radiodtlusão sonora em voto contrário. . 
freqüência modulada na Cidade de Barra Houve 12 abstenções. 
Boriíta, Estado de São Paulo (Dependendo Total de votos: 53 
de parecer da Comissão de Educaç:lo) A matéria foi aprovada 

À Comissão Diretora para a redação final. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

Não havendo parecer escrtto, designo o nobre 
Senador Osmar Dias para proferir parecer pela Co
missão de Educação. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Osmar Dias para proferir 
parecer em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDL n" 15, de 1_995, evidencia o cum
primento das formalidades eslabelecidas na Resolu
ção no 39, de 1992, ficando Cl;lracterizado que a em
presa Rádio Emissora da Barra Uda. atendeu a to
dos os requisttos técnicos e legais para habilitar-se à 
renovação da permissão, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do projeto de decreto legislativo ori
ginário da Câmara dos Deputados. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare

cer é favorável. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à votação) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antonio Carlos Valadares - Bello Parga - Beni Va
ras - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Emília 
Fernandes - Esperidião Amin - Femilndo Bezerra -
Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - !ris 
Rezende --Jãder Barbalho - Joã:> França - João Ro
cha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -José Agripi
no - José Alves - Jos€ Arruda - José Fogaça - Jüio 
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lúcio 
Alcantara - Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Mm.ro Mi
randa- Ney Suassuna- Osmar Dias- Ramez Tebet 
- Roberto Requião- Romero Juca- Romeu Tuma
Ronaldo Cunha Uma - Sérgio Machado - Valmir 
Campala- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. . 

. ABSTfiM.SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva - Canos Bezerra - Edison 

Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Gérson 
Camata - Jefferson Peres - José Bianco -José Ou
tra- José lgnácio- Pedro Simon- Roberto Freire. 

É lida a seguinte: 

PARECER N"- 804, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo no. 15, de 1995 (n"- 414, de 
1994, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo no. 15, de 1995 (n" 
414, de 1994, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Emissora da Barra Lida, para explorar serviço de 
radiodifusão sonoa em freqüência modulada na ci
dade de Barra Bonita, Estado de São Paulo. 

Sala de. Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Sarne"y, Presidente - Levy 
Dias, Relator - Antonio car1os Valadares - Júlio 
campos. 

ANEXO AO PARECER N"- 804, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter- · 
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N"-, DE 1995 

Aprova o ato que renova a pennissao 
OU1Drgada à Rádio Emissora da Barra Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusao so
nora em freqüência modulada na cidade de · 
Barra Bonita, Estado de Sllo Paulo. 

'o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"- E aprovado o ato a que se refere a Por

taria no 126, de 9 de julho de 1992, que renova a 
· permissão outorgada à Rádio Emissora da Barra 

Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir 
de 14 de novembro de 1989, sem direito ·de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqOên
cia modulada na cidade de Barra Bonita, Estado de 
São Paulo. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em dis- .!;N,om=e,_,d,o,_,S,óc=io<..:Co=li,·s,ta.___Colas==-de,_Pa,_,rtiC_,",ipaç!!.,""'-o 
cussãNoãa rehdaçãndo final. (Pausa) paJ Wilson Maximino Mânica 1.503.000,00 

o ave o quem peça a avra, encerro a 
discussão. Matilde Salete Mãnica 83.500,00 

Em votação. Silvio El!gênio Mãnica Neto 41.750,00 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram Enzo Luiz Mãnica 41.750 oo 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada TOTAL DE COTAS 1.670.000,00 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 8: 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N'-16, DE 1995 

(lndúdo em Qtlem oo Diá, nos tenros oo 
art 64, § 2'-, da Corsliúr;ã:l FOOEml, CXliTbinai:l 

com o art 375, VIII, oo Regi ooeo iiD lnlemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n"" 16; de 1995 (n" 
415194, na Câmara dos Depulados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor
gada à Rádio Repórter Lida para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na Cidade de ljuí, Estado do 
Rio Grande do Sul. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

Nos termos do· art. 140, a, do Regimento ln
terno, designo o nobre Senador José Fogaça para 
proferir parecer em substituição à Comissão de . 
Educação. · · ' · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (RS - PMDB. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Si% e Srs. Sena
dores: 

I - Relatório · 

Chega-nos, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo 16,-de 1995 (n" 415-B, de 1994, na Câ
mara dos Deputados); que "aprova o ato que renova 
permissão à entidade Rádio Repórter Lida., para ex
plorar canal de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de ljuí, Estado do Rio Grande 
do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidencial nº 332, 
de 1992, o então Presidente da República subme
te ao Congresso Nacional o ato constante da Por
taria nº 66, de 22 de junho de 1992, que renova 
permissão para exploração de canal de radiodifu
são sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, com
binado com o § 12 do art. 223 da Constituição Fe
deral. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Repórter L Ida.: 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado José 
Mendonça Bezerra, e aprovação unânime daquela 
Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela casa. o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra os votos dos Deputados Mendes Ribei
ro, José Genoí~o e Hélio Bicudo. 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF nº 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das . 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à nossa análise. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n" 16, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
Rádio Repórter Lida, atendeu a todos os requisitos 
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da 
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
CârnaradosDep~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favoráveL 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à votaçijo.) 
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: termos do ar!. 48, ~em 28, do Regimento- Interno, 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - promt.igo o seguinte 

Bello Parga- Bani V eras- Casildo Maldaner- Cou- DECRETO LEGISLATIVO Nº- , DE 1995 
linho Jorge - Emma Fernandes - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Neto -
Geraldo M'elo - lris Rezende - Jader Barbalho -
João França - João Rocha - Joel de Hollanda -
José Agripino - José Arruda - José Fogaça ~ Júlio 
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lúcio 
Alcântara- Marluce Pinto - Ney Suassuna - Osmar 
Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet- Roberto Re
quião- Romero Jucá- Romeu 'fuma- Ronaldo Cu
nha Lima- Sérgio Machado - Valmir Campelo- Vil
san KleinObing- Waldeck Omelas. 

ABSTi!M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Edison 

Lobão - Elcio Alvares - Gerson Camata - Jefferson 
Peres - Jonas Pinheiro - José Bianco - José Outra 
- José lgnácio - Lúdio Coelho - Marina Silva- Mau
ro Miranda - Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
"Sim" 37 Srs. Senadores; não houve voto contrário. 

Houve 14 abstenções. 
Total de votos: 51. 
A matéria foi aprovada 
À Comissão Diretora para a redação final. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

É lida a seguinte: 

PARECER N"- 805, DE 1995 
(Da Comissão Diretera) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo no. 16, de 1995 (no. 415, de 
1994, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a reclação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº- 16, de 1995 (nº-
415, de 1994, na Câmara dos Deputados), que 
•aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Repórter Lida. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de ljuí, Estado do Rio Grande do StJ. 

Sela de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Samey, Presidente - Levy 
Dias, Relator - Antonio Car1os Valadares - Júlio 
Campos. 

ANEXO AO PARECER Nº- 805, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprova, 
e eu, Presidente do Senado Federal, nos 

Aprova o ato que renova a pennls
sao outorgada à Rádio Repórter Ltda. 

~~~ para explorar serviço de radfodftusao so
nora em freqüêncfa modulada na cidade 
de ljuf, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 o. É aprovado o ato a que se refere a Por

taria no. 66, de 22 de junho de 1 992, que renova a 
permissão outorgada à Rádio Repórter Ltda para 
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 14 de 
setembro de 1987, sem dire~o de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de ljuí, Estado do Rio Grande do StJ. 

Art 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. . 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço que seja registrado o meu voto fa-
vorável à proposição anterior. . · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Antonio Carlós Valadares, o seu voto será registrado 
em Ata 

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 sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Semey) - Item 9: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAll\10 
N'23, DE 1995 

Qnch.ído em Ordem do Dia, nos lermls do 
at 64, §2>, daConstib.içã:l Fedelá, 
COI t ii ta:lo oom O at 375, VIII, do 

Regirnerlo ltietro) 

. Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo ri' 23, de 1995 (n2 

~ 335/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor
gada à Rádio Felilê de Santo AntOnio de Pá
dua Uda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na Cidade de 
Santo AntOnio de Pádua, Estado do Rio de 
Janeiro. (Dependendo de parecer da Cernis- · 
são de Educação) 
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Noslermos do alt. 140, a. do Regimen10 lni:er- rios estabelecidos pela Resoluçao sr n". 39, de 
no, designo o nobre Senador Ney Suassuna para 1992. Essa norma interna elenca uma série de infor-
proferir parecer em substituição à Comissão de Edu- mações e exigências a serem cumpridas pela enü-
cação. . dada pretendente, bem como pelo Ministério das 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Para Comunicações, e que devem instruir o processo 
emitir pareeer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: submetido à nossa análise. 

Tendo em viste que o exame da documentação 
I - Relatório que acompanha o PDL n"- 023, de 1995, evidencia o 

Chega-nos, para parecer, o Proje10 de Decre10 cumprimen10 das fonnalidades estabelecidas na Re-
Legislativo 023, de 1995 (n" 335-B, de 1993, na Câ- solução 39192, ficando caracterizado que a empresa 
mara dos Deputados), que •aprova o a10 que renova Rádio Feliz de San10 AntOnio de Pãdua Ltda, aten-
concessão à entidade Rãdio Feliz de Santo AntOnio deu a 10dos os requisitos técnicos e legais apra ha-
de Pãdua Uda, para explorar canal de radiodifusão bilitar-se à renovação da concessão opinamos pela 
sonora em onda média na cidade de Sanfo AntOnio aprovação do a10, na forma do Projeto de Decre10 
de Pãdua, Estado do Rio de Janeiro". Legislativo n"- 335-B, de 1993, elaborado pela Cama-

Por meio da Mensagem Presidencial n"- 385, ra dos Deputados. 
de 1992, o então Presidente da República submete O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O Pare-
ao Congresso Nacional o a10 constante do Decre10 cer é favorãvel. Em discussão. (Pausa) 
s/n de 29 de julho de 1992, que renova concessão Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
para exploração de canal de radiodifusão 5onora, discussão. Em votação. 
nos termos do arl49, inciso XII, combinado com o§ OS Srs. S'enadores já podem votar. (Pausa.) 
12 do arl 223 da Constituição Federal. (Procede-se à votação) 

É a seguinte a composição acionária do em- VOTARAM SIM OS SRS. SENADORES: 
preendimen10 Rãdio Feliz de Santo AntOni'> de Pá- Ademir Andrade - Anfonio Carlos Magalhães -
d••a Ilda· An10nio Carlos Valaélares - BeiJo Parga - Beni Ve-
Nome do Sócio Cotista Cotas de Particl!:!*lio ras - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Emma 
Carolina Pinesi 20,5 Fernandes - Epitácio Cafeteira - Esperidião Arnin -
Frederico de Alvim Padilha S,2 Fernando Bezerra - Aaviano Melo - Freitas Neto -

Geraldo Melo - lris Resende - Jader Barbalho -
João França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jo
nas Pinheiro - Jose Alves - José Fogaça - J1ílio 
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lúcio 
Alcântra - Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Rernez · 
Tebet- Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu 
Tuma - Sergio Machado - Valmir Campelo - Vilson 
Kleinübing- Waldeck Omelas. 

Renato de Alvim Padilha 8,2 

Uzandro Aguiar Serrão 4.1 

TOTAL DE COTAS 41,00 

O presente proje10 foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara:· dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorãvel de seu relator, Deputado Eraldo 
Trindade, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra os vo10s dos Deputados Hélio Bicudo e 
José Genoíno. 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Naiconal, dos aios que outorgam e renovam 
permissão ou autorização para que se executem 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos 
do arl 223 da Constituição Federal, deve obedecer, 
n:sta Casa do Legislativo, às fonnalidades e crité-

ABS~E DEVOTAR OS SR$. SENADORES: 
Carlos Bezerra - Edison Lobão - Eduardo Su

plicy - Elcio Alvares - Gerson Camata - Jefferson 
Peres - José Bianco - José Outra - José lgnácio -
Mauro Miranda - Osmar Dias - Pedro Simon - Ro
berto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
Sim 36 Srs. Senadores e abstenção 13. 

Total de votos: 49 
A matéria foi aprovada. 
À Comissão Diretora para redação final. 
Sobre a Mesa redação final que serã lida pelo 

Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Anto.ni9 Car
los Valadares. 

É lida a seguinte: 
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PARECER 1110-806, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçlio final do Projeto de Decreto 
Leg islalivo n• 23, de 1995 (n~ 335, de 
1993, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 23, de 1995 (n2 
335, de 1993, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Feliz de Santo Anlílnio de Pádua Lida para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Santo Anb'lnio de Pádua, Estado do Rio de 
Janeiro. 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Samey, Presidente - Levy 
Dias, Relator - AntOnio Carlos Valadares - Júlio 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N• 806, DE 1995 

Redaçlio final do Projeto de Decreto 
Legislativo ~ 23, de 1995 (~ 335, de 
1993, na Câmara dos Deputados). 

FaçO saber o Congreso Nacional aprovou, e 
eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do 
arl 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o 
segui~e 

DECRETO LEGISLATIVO N•, DE 1995 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Feliz de Santo An
tOnio de Pádua Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Santo Antônio de Pádua, 
Estado do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 • t aprovado o ato a que se refere o De

creto de 29 de julho de 1992, que renova a conces
são outorgada à Rádio Feliz de Santo Antônio de 
Pádua Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
a partir de 16 de outubro de 1988, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 

média na cidade de Santo Antônio de Pádua, Estado 
do Rio de Janeiro. 

Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor · 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
·Aprovada 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 10 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NO- 52, DE 1995 

(lnclui'élo em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 64, § 22, da Constituição Federal, 

combinado com o art 375, V111, do_ 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 52, de 1995 (n2 
417/94, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a outorga deferida 
à Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Gara
zinho, Estado do Rio Grande do Sul (De- · 
pendendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

Nos termos do arl 140, a , do Regimento Inter
no, designo o nobre Senadora Emília Fernandes 
para proferir parecer em substituição à Comissão de 
Educação. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (RS - PTB. 
Para emftir parecer.) -Sr. Presidente Sr% e Srs. Se
nadores: 

1 - Relatório 

Chega-nos, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo n2 52, de-1995 (n2 417-8, de 1994, na· 
Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que re
nova concessão à entidade Rádio e Televisão Gaze-. 
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ta de Carazinho Lida, para explorar canal de radio- T ando em vista que o exame da documentação 
difusão sonora em Õnda média na cidade de Carazi- que acompanha o PDL n2 52, de 1995, evidencia o 
nho, Estado do Rio Grande do Sul". cu~mento das formalidades estabelecidas na Re-

Por meio da Mensagem Presidencial n" 442; solução n2 39/92, ficando caracterizado que a em-
de 1992, o então Presidente da República submeta presa Rãdio e Televisão Gazeta de Carazinho Uda 
ao CongreSso Nacional o ato constanta do Decreto atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para 
sfn de 4 de agosto de 1992, que renova concessão habilitar-se à renovação da concessão, opinamos 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, pela aprovação do alo, na forma do Projeto de Decreto 
nos termos do art 49, inciso XII, combinado com o § legislativo originário da Câmara dos Deputados. 
1~do art 223 da Constituição Federal. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O pare-

É a seguinta a composição acionária do em- cer é favorável. 
preendimento Rádio e Televisão Gazeta de Carazi- Em discussão. (Pausa) 

nho Uda: Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

Nome do Sócio CoUsta 

Orion Vargas Albuquerque 

lonaraAb.quelque de Azevedo 

Karine Vargas Albuquerque 

Thaise Vargas Albuquerque 

lron Lotro Baldo AI!Ju!uerque 

Rubens Claudio Setli 

TOTAL DE COTAS 

60.000 

60.000 

60.000 

60.000 

8.000 

2.000 

250.000 

O presenta projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado José Dio
go, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à nossa análise. 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
{Procedf!-Se à votaç;W) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhães - Anlônio Carlos 

Valadares- Bel lo Parga- Bani Varas- Casildo Mal
danar'- Coutinho Jorge - Emma Fernandes - EPitá
cio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra 
- Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - !ris 
Rezende - Jáder Barbalho - João França - João 
Rocha - Joel de Hollanda - José Agripino - José Al
ves - José Arruda- José Fogaça ;., Júlio Campos -
Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lúcio Alcãntara -
Lúdio Coelho- Marluce Pinto- Ney Suassuna- Pe
dro Simon- Ramez Tebet- Roberto Requião- Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma- . 
Sérgio Machado - Vilson Kleinübing - Waldeck Or
nelas. 

ABS~E DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Edison Lo

bão - Eduardo Sl.4lficy - Elcio Alvares - Gerson Ca
mata - Jefferson Peres - Jonas Pinfieiro - José 
Bianco - José Outra - José lgnácio Ferreira - Mari
na Silva - Mauro Miranda - Osmar Dias - Roberto 
Freire- ValmirCampelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra
da a votação. 

Votaram "Sim" 38 Srs. Senadores; não houve 
voto contrário. 

Houve 16 abstenções. 
Total de votos: 54. 

A matéria foi aprovada 

À Comissão Diretora para a redação final. 
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Sobre a me~ redação final que será lida pelei 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

É lida a seguinte: 

PARECER 111!'807, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 52, de 1995 (n~ 417, de 
1994, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 52, de 1995 (n" 
417, de 1994, na Cãmara dos Dejjutados), que apro
va o ato que renova a outorga .deferida à Rádio e 
Televisão Gazeta de Carazinho Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Carazinho, Estado do Ri'! Grande do Sú. 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. -José Samey, Presidente- Levy 
Dias, Relator - Antonio Carlos Valaclares - JiJIIo 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N•807, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1995 

Aprova o ato que renova a outorga 
deferida ã Rádio e Televisão Gazeta de 
Carazinho Lida, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Carazinho, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 • É aprovado o ato a que se refere o· De

creto s/n" de 4 de agosto de 1992, que renova a ou- · 
torga deferida ã Rádio e Televisão Gazeta de Cara
zinho Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, a 
parür de 3 de agosto de 1991, sem direito de exclu-

sividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Carazinho, Estado do Rio Gran
de do Sul. 

Art 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação: -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 11 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
' Nº- 57, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2", da Constituição Federal, 

combinado com o art 375, VIII, do· 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 57, de 1995 (n" 
380/93, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor
gada à Rádio e Televisão Gazeta de Garazi
nho Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na Ci- · 
dade de Garazinho, Estado do Rio Grande 
do Sul (Dependendo de parecer da Comis
são de Educaçao) 

Nos termos do art 140, a , do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador José Fogaça para profe
rir parecer em sul:lstituição à Comissão de Educação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para emitir 
parecE!!) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 

1 - Relatório 

. Chegá a esta Comissão, para parecér, o Proje
to de Decreto Legislativo no 57, de 1995 (n" 380, de 

· 1993, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato 
que renova permissão à entidade Rádio e Televisão 
Gazeta de Carazinho Ltda, para explorar canal de . 
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radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci- solução 39192, ficando caracterizado que a empresa 
dade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Su". Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Uda, aten-

Por meio da Mensagem Presidencial no. 324, deu a todos os requisitos técnicos e legais para ha-
de 1993, o então Presidente da República submete bilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto 
no. 57, de Z1 de junho de 1992, que renova permis- Legislativo ordinário dá Câmara dos Deputados. 
são para exploração de canal de radiodifusão sono- o SR. PRESIDENTE (José Sarney) - o para-
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com cer é favorável. 
o § 12 do art. 223 da Constituição Federal. Em discussão. (Pausa) 

10 a seguinte a composição acionária do em- Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
preendimento Rádio e Televisão Gazeta de carazi- discussão. 
nho Ltda: 

Nome do Sócio Cotista 

Orion Vargas Abuquerque 

lonara Albu:juerque de Azevedo 

Karine Vargas Albuquerque 

Thaise Vargas Albuquerque 

lron Louro Baldo Albuquerque 

Rubens Cláudio Setti 

TOTAL DE COTAS 

60.000 

60.000 

60.000. 

60.000 

8.000 

2.000 

250.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Alufzio 
Alves, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra os votos dos Deputados Hélio Bicudo e 
José Genoíno. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos a!os que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF no. 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem isntruir o processo su
metido à nossa análise. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL no. 57, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-

Eni votação. 
Os Srs. Senador<!S já podem votar. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - .Sr. Presidente, 
peço a palavra pela oidem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, não há superposição? Um 
ato não invalida o outro? 

Ô SFÍ~ PRESIDENTE (José Sarney) -A aSses
Só~ria da Mesa esclarece que um processo trata de 
onda média e o outro de freqüência modulada 

Infelizmente, a burocracia no nosso País ainda 
é grande. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

Todos os Srs. Senadores jã votaram? 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - AntOnio Carios Magalhães

An!Onio Carlos Valadares - Beni Veras - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Emflia Fernandes -
Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin - Fernando Be
zerra- Raviano Melo- Freitas Neto - Geraldo Melo 
- !ris Rezende - Jáder Barbalho - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jose Agripino -
José Alves- Jose Fogaça- JWo Campos- Leomar 
Quintanilha- Levy Dias- Lúdio Coelho - Marluce 
Pinto - Pedro Simon - Ramez Tébet - Roberto Re
quião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Valmir Cam
pelo- Vilson Kleinübing- Wa!deck Omellas. 

ABSTtM.sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Bello Parga·- Bernardo Cabral - CarloS Bezer

ra - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - !Õicio ÁlvareS 
- Gerson Camata- Jefferson Peres- Jonas Pinhei
ro - José Bianco - José Outra- José lgnácio - Mari
na Silva - Mauro Miranda - Osrnar Diàs - Roberto 
Freire. ' 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra- Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
da a votação. Votaram SIM 34 Srs. Senadores; não na data de sua publicação. 
houve votos contrários. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis-

Houve 16 abstenções. cussão a redação final. (Pausa) 
Total: 50 votos. Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
A matéria foi aprovada discussão. 
À Comissão Diretora para a redação final. Em votação. 
Sobre a mesa redação final que será fida pelo Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

Sr. 1" Secretário em exercício. Senador Antônio Car- permanecer sentados. (Pausa) 
los Valadares. Aprovada 

É lido o seguinte O projeto vai à promulgação. 
PARECER N2 soa, DE 1995 O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 12: 

(Da Comissão Diretora) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Redação final do ProJeto de Decreto 
Legislativo n"- 57, de 1995 (n"- 380, de 
1993, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n"- 57, de 1995 (n"-
380, de 1993, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
e Televisão Gazeta de Carazinho Lida para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande 
doSu. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de novem
bro de 1995.- José Samey, Presidente, Levy Dias, 
Relator, AntOnio Carlos Valadares - Júlio Cam
pos. 

ANEXO AO PARECER N"-808, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do arl 48, item 28, do Regime11to Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA'riVO N"- , DE 1995 

Aprov;~ o ato que renova a pennis
sao outorgada à Rádio e Televisao Gaze. 
ta de Carazinho Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Carazinho, Esta
do do Rio G;lrande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n" 57, de 22 de junho de 1992, que renova, por 
·dez anos, a partir de 12 de novembro de 1989, a 
permissão outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de 
Carazinho Uda. para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Carazinho, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

N" 73, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2", da Constill.ição Federal, combinado 

com o art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2. 73, de 1995 (n" 24/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o alo que renova a 
concessão outorgada à Televisão Cruz Alta Lida 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na Cidade de Cruz Alta, Estado do 
Rio Grande do· Sul (Dependendo de parecer da Co
missão de Educação) 

Nos termos do art 140, a , do Regimento Inter
no, designo o nobre Senadora Emma Fernandes 
para proferir parecer em substituição à Comissão de 
Educação. · 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi- . 
dente, Srªs e Srs. Senadores, chega-nos o Projeto 
de Decreto Legislativo ri'- 73 para sobre ele proferir 
parecer. Inclusive temos conhecimento da composi
ção acionária do empreendimento. É um projeto que 
passou pela Câmara dos Deputados, com aprova
ção da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática e da Comissão de Constituição, 
Justiça e de Redação. 

Tendo ém vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n" 73, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n"- 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Televisão Cruz Alta Lida atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à reno
vação da concessão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto legislativo origi
nário da Câmara dos Deputados. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare

cer é favorável. 
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Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa) 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Sr. Presi

dente, peçó a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 

palavra V. Exª 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 

Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, antes de V. Ex• proclamar o resultado, eu pedi
ria apenas - certamente a Mesa vai fazê-lo - que ati
vesse à questão do quorum, que é um quorum 
qualificado de 2/5. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
jâ esclareceu ao Plenãrio que a votação é qualifica
da com o quorum de 2/5. 

Todos os Srs. Senadores jâ votaram? 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães
An!õnio Carlos Valadares - Bello Parga - Beni Ve
ras - Bernardo Cabral - Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Emília Fernandes - Epi
tâcio Cafeteira- Esperidião Amin - Fernando Bezer
ra - Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo -
lris Rezende- Jader Barbalho- João França- João 
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José 
Agripino - José Alves - José Arruda - José Fogaça 
- Júlio Campos - Leomar Quintanilha- Levy Dias -
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Pedro Simon -
Ramez Tebet- Roberto Requião- Romero Jucâ
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sérgio Ma
chado - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Ornelas. 

ABSTt:M-sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Carlos Bezerra - Eduardo Suplicy - Elcio Alva

res - Gerson Camata - Jefferson Peres - José Bian
co - José Outra - José lgnãcio - Lúdio Coelho -
Marina Silva- Osmar Dias- Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
encerrada 

Votaram "Sim" 41 Srs. Senadores; não houve 
volos contrãrios. 

Houve 12 abstenções. 
Total: 53 volos. 
A matéria foi aprovada 
À Comissão Diretora para a redação final. 
Sobre a mesa, redação final que serã lida pelo 

Sr. 1" Secretãrio em exercício, Senador Antônio Car
los Valadares. 

É lido o seguinte: 

PARECER III" 809, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 73, de 1995 (~ 24, de 1995, 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Direlora apresenta a redação final 
do Projelo de Decreto Legislativo no. 73, de 1995 (00. 
24, de 1995, na Gamara dos Deputados), que •apro
va o alo que renova a concessão oulorgada à Tele
visão Cruz Alta L1da. para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 
Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Sarney, Presidente - Levy 
Dias, Relator - AntOnio Carlos Vataclares - Júlio 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N~809, DE 1995 

Reclação final do Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 73, de 1995 (~ 24, de 1995, na Câmara 
dos DeputadQS). 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos 'ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nl! , DE 1995 

Aprova o alo que renova a conces
são outorgada à Televisão Cruz Alta Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na cidade de 
Cruz Alta, Estadia dio Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1"- É aprovado o ato a que !le refere o De

creio s/n de- 30 de julho de 1992, que renova, por 
quinze anos, a partir de 17 de setembro de 1991 , a 
concessão outorgada à Televisão C rui: Alta Ltda 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (tel;~vi~o) na ci
dade de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art 2"- Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennaneoersentados.(Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Item 13: 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"- 76, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 20-, da Constituição Federal, combinado 

com o-art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únioo, do Projelo 
de Decrelo Legislativo ri' 76, de 1995 (ri' 
359/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o alo que renova a ooncessão outor
gada à rãdio TV do Amazonas S. A. para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na Cidade de Macapá, 
Estado do Amapá (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

Nos termos do art 140, a , do Regimenlo Inter
no, designo o nobre Senador Coutinho Jorge ·para 
proferir parecer em substituição à Comissão de Edu
cação. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, SP" e Srs. Senado
res 

1 - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decrelo Legislativo ri' 76, de 1995 (ri' 359, de 
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o alo 
que renova ooncessão à Rádio TV do Amazonas 
S/ A, para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Macapá, Estado 
do Amapá. 

Por meio da Mensagem Presidencial ri' 359-A, 
de 1993,"õ então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o alo oosntante do Decrelo 
de 30 de julho de 1992, que renova ooncessão para 
exploração de canal de radiodifusão de sons e ima
gens, nos termos do arl 49, inciso XII, oombinado 
oom o § 12 do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a oomposição acionária do ern
preendimenlo Rádio TV do Amazonas SI A: 
Nome do Sócio Cotista Cotas dEl Participaçao 
Phelippe Daou · · 60:379.680 
Jorge Lima Daou 9.500.932 
Joaquim Margarida 2.520.429 
Millon de M. Cordel ro 1.978.839 
Nivelle Daou Jr. 321.627 
Aluísio José Daou 50.316 
Magdalena Arce Daou 20.000 
Maria Edi S. Cordeiro 20.000 
Déa R. Margarida 20.000 

TOTAL DE COTAS 74 811 823 

O presente projelo foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relalor, Deputado Rubem 
Benlo, e a aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa o projelo foi oonsiderado ju
rídioo, oonstitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF ri' 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exi!)"ências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem oomo pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que aoompanha o PDL n2 76, de 1995, evidencia o 
cumprimenlo das formalidades estabelecidas na Re
solução rP 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio TV do Amazonas SIA atendeu a lodos 
os requisilos técnioos e legais para habilitar-se à re
novação da ooncessão, opinamos pela aprovação 
do alo, na forma do Projelo de Decrelo Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O pare-· 
cer é favorável. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
T odes os Srs. Senadores já votaram? 

(Procede-se à votaçilo.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antonio Carlos Magalhães
Anlonio Carlos Valadares - Bello Parga - Beni Ve

- ras - Bernardo Cabral - Casildo Maldaner - Edison 
Lobão - Emma Fernandes- Epitácio Cafeteira- Es-
peridião Amin- Fernando Bezerra- Raviano Melo
Freitas Nelo - Geraldo Melo - I ris Rezende- Jeder 
Barbalho - Jefferson Peres - João França - Joel de 

. Hollanda - José Agripino - José Alves - José Ro
berlo Arruda - José Bianoo - José Fogaça - Júlio . 
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Campos- L~mar Quintanilha- Levy Dias - Lúcio PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Alcànlara - Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Mauro NQ. 91, DE 1995 
Miranda- Ney Suassuna- Ramez Tebet- floberto 
Requião - Romero Jucá- Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Uma - Sérgio Machado- Valmir Campelo -
Vilson Kleinlbing - Waldeck Ornelas. 

ABSTI!M-8E DE VOTAR OS SRS. SENADO. 
RES: 

Carlos Bezerra- Eduardo Suplicy- Elcio Alva
res - Gerson Camata - Jonas Pinheiro - José Outra 
- José lgnácio - Osmar Dias - Pedro Simon - Ro
berto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
Sim 42 Srs. Senadores; não hotNe votos contrários. 

HotNe lO abstenções. 
Total: 52 votos. 
A matéria foi aprovada 
À Comissão Diretora para redação final. 
Sobre a mesa redação final que será lida pelo 

Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Antônio Car
los Valadares. 

~ lida a seguinte 

PARECER N!' 810, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo 11"- 76 de 1995 (n" 359, de 1993 
na Cãmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 76, de 1995 (n" 
359, de 1993, na Cãmara dos Deputados), que 
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio TV do Amazonas S. A. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na ci
dade de Macapá, Estado do Amapá 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Sarney, Presidente - Levy 
Dias, Relator - AntOnio Carlos Valadares - Júlio 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
ãiSCUSSão. 

Em votação. 
Os Srs.- Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -_Item 14: 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com o ar!. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 91, de 1995 (n" 
25/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor
gada à RÁDIO E TELEVISÃO TAROBÁ 
L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação) 

Nos termos do art 140, a, do Regimento-Inter
no, desig,no o nobre Senador Roberto Requião para 
proferir .parecer em substituição à Comissão de Edu-
cação. • 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, SI% e Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Chega-nos, para parecer, o Projeto de Decreto 
LE!flislativo n" 91, de 1995 (n" 25, na Câmara dos 
Deputados), que "aprova o ato que renova conces
são à entidade Rádio e Televisão Tarobá Lida, para 
explorar canal de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na cidade Cascavel". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 420; 
de 1992, o então Presidente da República submete . 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
de 30 de julho de 1992, que renova concessão para 
exploração de canal de radiodifusão de sons e ima
gens, nos termos do art 49, inciso XII, combinado 
com o § 1 ~ do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio e Televisão T arobá Lida: 

Pedro Muffato 
José Carlos Muffato 
Hennjnjo Bento Vieira 

TOTAL DE COTAS 

1.235.600 
789.200 
4,460QP 

4.000.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Tilden 
Santiago, e aprovação unânime daquela Comissão. 
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Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacicnal, dos atos que outorgam e renovam 
-:-.oncessão, permissão ou autorização para que- se 
executem serviços de radiodi!usão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Reslução SF nº- 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à nossa análise. 

Tendo .em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nº- 91, de 1995 evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
sol~ção n" 39/92, ficando caracterizado que a em
pre~a Rádio e Televisão Tarobá Ltda atendeu a to
dos os requisitos técnico e legais para habilitar-se à 
renovação, concessão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo no. 
91, de 1995, originário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} -0 pare
cer é favorável. 

Em discussão. {Pausa} 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

dicussão. 
Os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa} 
Todos os Srs. Senadores já votaram? 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães

Antônio Carlos Valadares - Bello Parga - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Emília 
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra --Flaviano Melo- Freitas Neto
Geraldo Melo - !ris Rezende - Jader Barbalho -
João França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jo
nas Pinheiro- José Agripino- José Alves- José Ar
ruda- José Fogaça - Júlio Campos - Leomar Quin
tanilha- Levy Dias- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho 
- Mariuce Pinto - Mauro Miranda- Ney Suassuna
Osmar Dias- Ramez Tebet- Roberto Requião
Romero Jucá - Romeu- Tuma - Ronaldo Cunha 
Lima --Valmir Campelo- Vilson Kleinübing- Wal
dec!{ Ornelas. 

ABST~-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Carlos Bezerra- Eduardo Suplicy- Elcio Alva
res- Gerson Camata- Jefferson Peres- José Bian
co- José Outra- José lgnácio- Pedro Simon- Ro
berto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
·~im" 41 Srs. Senadores; não houve votos contrá-
rios. -

Houve 1 O abstenções. 
Total: 51 votos. 
A màtéia foi aprovada 
À Comissão Diretora para a redação final. 
Sobre a mesa redação final que será lida pelo 

Sr. 1• Secretário em exercido, Senador Antônio Car
los Valadares. 

É lidà a seguinte: 

PARECER N" 811, DE 1995 
{Da Comissão Diretora} 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 91, de 1995 (nº- 25, de·1995, 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Projero de Decrero Legislativo nº-91, de 1995 {nº-
25, de 1995, na Cãmara dos Deputados}, que apro
va o aro que renova a collCiissão outorgada à Rádio 
e Televisão T arobá Uda., para explorer serviço de 
radiodifusão de sons e imagens {televisão) na cida
dedeCascave,EstadodoPararuL 

Sala de Reunião da Comísão, 30 de novembro 
de 1995. - José Samey, Presidente -· Levy Dias,· 
Relator - Antonio carias Valadares - Jlllio cam
pos. 

ANEXO AO PARECER Nº-81, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•, DE 1995 

Aprova o ato -qlle reoova a con<:esao 
outorgada à Rádio e Televisão Tarobá 
Ltda., para explorar serviço de radloãlfu
são de sons e imagens (televisão) na ci
dade de cascavel, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• É aprovado o aro a que se retere o De

creto s/n, de 30 de julho de 1992, que renova, por 
quinze anos, a partir de 17 de setembro de 1991 , a . 
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concessão outorgada à Rádio e Televisão Tarobá de22dedezembrode 1993,queoutorgqpermissão 
Lida, para explorar, sem direito de exclusividade, para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem dh 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi- reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
são) na cidade de Cascavel, Estado do Paraná ra em fl:eqüência modulada, na ciadade de Viçosa 

Art 2~ Este Decreto legislativo entra em vigor Estado de Minas Gerais. 
na data de 'Sua publicação. A documentação anexada à Mensagem Presi-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis- dencial informa que o processo foi examinado pelos 
cussão a redação final. (Pausa) orgãos técnicos do Ministério das Comunicações, 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a constatando-se estar devgidarnente instruído e em 
discussão. conformidade com a Jegisção pertinente 

Em votação. O presente projeto, examinado pela Comissão 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram de Ciência e Tecnologia, Comunicação e ln!orrnãtica 

permanecer sentados. (Pausa) da Câmara dos Deputados, recebeu parecer lavará-
Aprovada vel de seu relator; Deputado João Almeida, e apro-
O projeto vai à promulgação. . vação unânime dafluela Comissão. Já na Comissão 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 15: de Constituição e .. Justiça e de Redação daquela 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Casa, o Projeto fo~considerado jurídico, constitucio-

W 92, DE 1995 nal e vazado em boa técnica legislativa 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2"-, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto legislativo ~ 92, de 1995 (~ 26/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação rádio e televisão educativa e 
cuttural de Viçosa - FRA TEVI para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na Cidade de 
Viçosa, Estado de Minas Gerais (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

Nos termos do art 140, a , do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Arlindo Porto para pro
ferir parecer em substituição à Comissão de Educa
ção. 

O SR. ARLINDO PORTO (MG - PTB. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

I - Relatório 

Chega-nos para parecer, o Projeto de Decreto 
legislativo~ 92, de 1995 (~26, de 1995, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à entidade Fundação Rádio e Televisão 
Educativa e Cultural de Viçosa- FRA TEVI, para ex
plorar canal de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Viçosa, Estado de Minas 
Gerais. · 

Por meio da Mensagem Presidencial n2 351; 
de 1994, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional, nos termos do art 49, inciso 
XII, combinado com o§ 12 do artigo 223 da Consti
tuição Federal, ato, constante da Portaria~ 1.956, 

11 ..., Voto do Relator 

ReguladO' pelo Decreto ~ 52.795, de 31 de ou
tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n2 
91.637, de 25 de outubro de 1985, o processo de 
autorização, pelo Poder Executivo, para execução 
de serviço de radiodifusão educa tiva, condiciona-se 
ao cumprimento de exigências distintas daquelas 
observadas nos casos de concessões ou permissõ
es para exploração de canais comerciais de rádio e 
televisão. A legislação citada, em seu art 13, esta
belece que a outorga para exploração desse tipo dEl 
serviço não depende de edital. Também não se apli
cam à radiodifusão educativa as exigências da Re
solução do Senado Federal ~ 39192 que 'dispõe so
bre formalidades e critérios para a apreciação dos· 
atas de utorga e renovação de concessão, permis
são e autorização para o serviço de radiodifusão so-
nora de sons e imagens'. · 

_ Note-se que, por sua especificidade, os canais 
de radiodifusão educativa são reservados à explora
ção da União, Estados e Municípios, Universidades 
e Fundações constituídas no Brasil, com fina6dade 
educativa, conforme preceitua o art 14 do Decreto 
~ 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complemen
tou e modificou a Lei ~ 4.117, de 27 de agosto de 
1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações). 

Tendo em vista, a natureza do serviço a ser 
prestado, a autorização recebeu parecer favorável 
da Fundação Roquel!e Pinto, órgão do Millislério da 
Educação e do Desporto, responsável pelo juga
mento sobre a conveniência da execução de serviço 
de radiodifusão educativa 

Diante da regularidade dos procedimentos e do 
cumprimento da legislação pertinente, opinamos 
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pela aprovação do ato de outorga em exame, na for- o-Total: 53 votos. 
ma do Projeto de Decreto Legislativo elaborado pela A matéria foi aprovada 
Câmara dos Deputados. A Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare- Sobre a mesa, redação ·final que serã lida pela 
cer é favorãvel. Sr. 1~ Secretãrio em exercício, Senador Antônio Car-

Em discussão. (Pausa) los Valadares. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, É lida a seguinte: 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Têm V. 

Ex• a palavra 
O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas para manter o meu voto, emõora entenda-que, 
em se tratando de uma emissora educativa, podería
mos mudar, mas penso que devo manter o princípio 
de que com a lei nova seria importante que todas as 
outorgas tivessem já a sua tramitação com a nova 
sistemãtica 

Portanto, votarei contra 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Não haven

do mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antonio Carias Valadares - Bello Parga - Beni Ve
ras - Bernardo Cabral - Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares - Epitácio 
Cafeteira - Fernando Bezerra - Freitas Neto - Ger
son Camata ~ Íris Rezende - Jader Barbalho - Jef
ferson Peres- João França- João Rocha- Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - José 1.\gripino - José 
Alves - José Arruda - José Bianco ..: José Fogaça -
José lgnácio- Júlio Campos- Leomar Quintanilha
Levy Dias - Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho - Mauro 
Miranda - Ney Suassuna - Pedro Simon- Ramez 
Tebet- Roberto Requião - Romero Jucã- Romeu 
Tuma- Ronaldo C. Uma- Sérgio Machado- Valmir 
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: .. 

Carlos Bezerra - Eduardo Suplicy - Emma Fer
nandes- Flaviano Melo- José Outra- Osmar Dias. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Esperidião Amin - Marina Silva- Roberto Frei-
re. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
Sim 44 Srs. Senadores e Não 3; houve 6 abstençõ
es. 

PARECER NO- 812, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do ProJeto de Decreto 
- -Legislativo n2 92, de 1995 (n" 26, de 1995, 

na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 92, de 1995 (n2 
26, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Fundação Rãdio e 
Televisão Educativa e Cullural de Viçosa- FRATEVI 
para executar ~erviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais. 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Sarney, Presidente - ievy 
Dias, Relator - AntOnio Carlos Valadares - Júlio 
campos. 

ANEXO AO PARECER N"-812, DE 1995. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art 48, item 28, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO- , DE 1995 

Aprova o ato que outorga pennissao 
à Fundação Rádio e Televisão Educativa 
e Cultural de Viçosa - FRATEVI para exe-

-- cutar serviço de raãrodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Viçosa, 
Esta!lo de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
- -- Art 1 Q É aprovado o ato a que se refare a Por

taria ri2 1.956, -de 22 de dezembro de 1993, que ou
torga permissão à Fundação Rádio e Televisão Edu
cativa e Cullural de Viçosa - FRA TEVI para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, sérviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais. 

Art 2~ Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis- Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação 
cussão a redação final. (Pausa) -----------------

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O proje!o vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 16: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N293, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2º-, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje!o 
de Decre!o Legislativo n'- 93, de 1995 (n" 
51/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o aiO que renova a concessão outor
gada à Rãdio Imigrantes de Turvo Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Turvo, Estado de 
Santa Catarina (Dependendo de parecer da 

. Comissão de Educação) 

Nos termos do art 140, a , do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Esperidião Amin para 
proferir parecer em substituição à Comissão de Edu
cação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, 

I - Relatório 

Chega-nos para parecer, o Projeto de Decre!o 
Legislativo n" 93 de 1995 (n'- 93, na Câmara dos 
Deputados), que •aprova o ato que renova conces
são à entidade Rãdio Imigrantes de Turvo Ltda., 
para explorar canal de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Turvo, Estado de Santa 
Caterina•. 

Por. meio da Mensagem Presidencial n"-
975, de 1994, o então Presidente da República 
submete ao Congresso Nacional o ato constante 
do Decreto de 4 de agosto de 1992, que renova 
concessão para exploração de canal de radiodifu
são sonora, nos termos do art 49, inciso XII, com
binado com o § 1"- do art. 223 da Constituição Fe
deral. 

É a seguinte a composição acionãria do em
. oreendimenlo Rãdio Imigrantes de Turvo Ltda: 

Manoel Dilor de Freitas 
AdolfoAms 
Nereu Mario Milanez 
Humberto Ronaldo Grechi 
Ari Pessi 
Moacir Mario Rovaris 
Vinícios Maragno 
Nelson Cecconi 
TOTAL DE COTAS 

2.028.600 
2.028.600 

703.800 
703.800 
703.800 
703.800 
703.800 
703.800 

8.280.000 
O presente projeto foi examinado pela Comis

são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor
mãtica da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorãvel de seu relator, Deputado Jerônimo 
Reis, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11 -Voto do Relator 

Oprocesso de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das· 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido ~ nossa anãlise. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nO- 93, de 1995 evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
Rãdio Imigrantes de Turvo Ltda. atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à reno
vação, opinamos pela aprovação do alo, na forma 
do Proje!o de Decreto Legislativo n" 93, de 1995, ori
ginãrio da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é tavorãvel. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores jã podem vótar. (Pausa) 
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(Procede-se à votaç;'Jo.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antonio Carlos Valadares - Bello Parga - Beni Va
ras - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison 
Lobão- Ernma Fernandes- Epi1ácio Cafeteira- Es
peridião Amin- Fernando Bezerra- Flaviano Melo
Freitas Neto - Geraldo Melo - lris Rezende - Jader 
Barbalho - João França- João Rocha- Joel de 
Hollanda - José Agripino - José Alves - José Foga
ça- José Roberto Arruda- Júlio Campos- Levy 
Dias - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marluce 
Pinto - Mauro Miranda- César Dias - Pedro Simon 
- Ramez T ebet- Roberto Requião - Romero Jucá -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sérgio Ma
chado - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

ABST~M-$E DE VOTAR OS SRS. SENADo
RES: 

Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Gerson 
Camata - Jefferson Peres - Jonas Pinheiro - José 
Bianco - José Outra - José lgnãcio Ferreira - Mari
na Silva- Ney Suassuna - Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
encerrada 

Votaram "Sim" 41 Srs. Senadores; houve 14 
abstenções .. 

Não houve votos contrários. 
Total: 55 votos. 
A matéria foi aprovada 
À Comissão Diretora para a redação final. 
Sobre a mesa, redação final que serâ lida pelo 

Sr. 1º Secretârio em exercício, Senador Antônio Car
los Valaaares. 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 813, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo no. 93, de 1995 (R" 51, de 1995, 

. na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo no. 93, de 1995 (00. 
51, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Râdio 
Imigrantes de Turvo Lida, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Turvo, Estado de Santa Catarina 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Sarney, Presidente - Levy 

Dias, Relator - AntOnio cartas Valadares - Júlio 
campos. 

ANEXO AO PARECER Nº 813, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, aem 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2. , DE 1995 

Aprova o ato que renova a conces
sao outorgada à Ràdio Imigrantes de Tur
vo Ltda, para explorar serviço de radiodl
tusao sonora em onda média na cidade 
de Turvo, Estado de Santa catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
· · Art 1 º t: aprovado o ato a que se refere o De

creto slnº, de 4 de novembro de 1994, que renova 
por dez anos, a partir de 3 de junho de 1992, a con
cessão outorgáda à Râdio Imigrantes de Turvo Lida, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodHusão sonora em onda média na cidade de 
Turvo, Estado de Santa Catarina 

Art 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem queira fazer uso da pala
vra,. encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 17: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 95, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2º, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no. 95, de 1995 {00. 16/95, na Câma
ra dos DepLJI?clos), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Radiodifusora Seriema Lida 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Guaíra, Estado do 
Paraná (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Osmar Dias para pro-
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ferir parecer em substituição à Comissão de Educa
ção. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. 

I - Relatório 

Chega-nos, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº- 95, de 1995 (nº- 16, na Câmara\ dos 
Deputados), que aprova o ato que renova permissão 
à entidade Radiodifusão Siriema Lida, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Guaíra, Estado do Paraná 

Por meio da Mensagem Presidencial nº- 390, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
n" 125, de 9 de julho de 1992, que renova permissão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, 
nos termos do art49, inciso XII, combinado com o§ 
1" do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Radiodifusão Siriema Lida: 
Nome dõ SOC10 Cotistã Cotas de Partlc1paçao 
Albino Guzelia í4.SOí 
Mildo Ari Vendruscolo 11.398 
Ermínio Vendruscolo 7.397 
Fabian Persi Vendruscolo 13.702 
Jacson Vendruscolo 3.702 
TOTAL DE COTAS 41.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Arolde 
de 06veira, e aprovação unânime daquela Comis
são. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos aios que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF nº- 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma seríe' de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à nova análise. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n" 95, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução nº- 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Radiodifusão Siriema Lida, atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à re
novação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, ori
ginário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer é favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da pala

vra, encerro a diScussão. 
Em votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os·seus lugares. 
Os qrn. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM 0SIM" OS SRS. SENADORES: 
, Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães

Antonio Carlos Valadares - Bello Parga - Beni Ve
ras - Casildo Maldener - Coutinho Jorge - Edison 
Lobão - Emilia Fernandes - Epitacio Cafeteira- Es
peridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Freitas Neto-_ Geraldo Melo.,. I ris Rez~nde- Jader 
Barbalho - João França - João Rocha - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Jo5é Agripino - José 
Arruda - José Fogaça - Júlio Campos - Leomar 
Quintanilha- Levy Dias - Lúdio Coelho - Mauro Mi
randa- Osmar Dias- Ramez Tebet- Roberto Re
quião - Romero Jucá - Romeu Tuma- Ronaldo C •. 
Uma- Valmir Campelo- Waldeck Omelas. 

ABST~-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Gerson 
Camata - Jefferson Peres - José Bianco -José Ou
tra - José lgnacio - Marina Silva - Ney Suassuna -
Pedro Simon- Roberto Freire. 

O SR. P.RESIDENTE (José Samey) - Encerra
da a votação. Peço aos Srs. Senadores que não 
abandonem o recinto. Votaremos em seguida três 
indicações de autoridades - Ministros de Tribunais 
Superiores - neste plenário. 

Votaram "Sim" 37 Srs. Senadores; não houve 
votos contrários. 

Houve 14 abstenções. 
Total: 51 votos. 
A matéria foi aprovada. 
O SR. VILSON KLEINüBING (PFL-SC) - Sr. 

Presidente, peço que conste em ata meu voto "sim". . 
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A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR) - Sr. Pre- Em votação. 
sidente, peço que conste em ata meu velo "sim". Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pois não. permanecer sentados. (Pausa.) 
À Comissão Diretora para redação final Aprovada 
Sobre a mesa redação final que será üda pelo O projeto vai à promulgação. 

Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Antônio Car- O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 18: 

los Valadares. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
É lida a seguinte: N9. 96, DE 1995 

PARECER N9.814, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do ProJeto de Decreto 
Legislativo n" 95, de 1995 (n" 16, de 1995, 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projelo de Decrelo Legislativo n" 95, de 1995 (n'l 
16, de 1995, na Câmara dos D!'lputados), que apro
va o ato que renova a permissão oulllrgada à Radio
difusora Siriema Ltda, para el(plorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Guaíra, Estado do Paraná. 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro dé 1995. - José Samey, Presidente - Levy 
Dias, Relalor - AntOnio Carlos Valadares - Júlio 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N" 814, DE 1995 

Faço Saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, nem 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que renova a pennis
são outorgada à Radiodifusora Siriema 
Lida., para explorar serviço de radiodifu
.são sonora em freqüência modulada na 
cidade de Guarra, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" É aprovdo o alo a que se refere a Porta

ria n2 125, de 9 de julhp de 1992, que renova, por 
dez anos, a partir de 18 de agoslo de 1992, a per
missão outorgada à Radiodifusora Siriema Lida., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 

. cidade de Guaíra, Estado do Paraná 
Art 2" Este decrelo legislativo entra em vig9r 

na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis

cussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da pala

vra, encerro a discussão. 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2", da Consti!Lição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projelo de De
crelo Legislativo n'! 96, de 1995 (n'! 47195, na CâJna. 
ra dos Deputados), que aprova o alo que renova a 
permissão outorgada à Gazeta Comunicações Lida 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Santa Cruz do Su, 
Estado do Rio Grande do Sul (Dependendo de pare-

. · · cer da Comissão de Educação) 
Nos termos do art 140, a , do Regimenlo Interno, 

designo o nobre Senador José Fogaça para proferir 
parecer em s~ção à Comissão de Educação. 

O SR. J•.)SÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo no 96, de 1995 (n" 47, na 
Câmara dos Deputados), que "aprova o alo que re
nova permissão à entidade Gazeta Comunicações 
Ltda, para explorar canal de radiodifusão sonora em . 
freqüência modulada na cidade de Santa Cruz do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidencial no 4, de 
1994, o então Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional o alo constante da Portaria no 
999, de 30 de julho de 1993, que renova permissão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, 

· nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
12 do art. 223 da Constituição Federal. 

r; a seguinte a composição acionária do em
preendimenlo Gazeta Comunicaeões Lida: 
Nome do Sócio Cotista Cotas de Partlclpacao 
Nelly Emma Frantz 155.448 
André Luiz Jungblut 130.048 
Beatriz Frantz Jungblut 75.000 
Angela Frantz 55.048 
Guido Emani Kuhn 35.417 
Emani Aloísio lser 35.417 
Benno Bernardo Kist 13.622 
TOTAL DE CQTAS 5QO.OOO. 
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O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Vadão 
Gomes, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na COmissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
crilérios estabelecidos pela Resolução SF n2 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão_de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que aco~ha o PDL n2 96, de 1 !!95, evidencia o 
cul'\l)rimento das formalidades est3belecidas na Re
solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
Gazeta Comunicações Lida. atendeu a todos os req
uisitos técnicos e legais para habilitar-se à renova
ção da permissão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo n2 96, de 
1995, originário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votaç;!lo.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães

AnlOnio Carlos Valadares - Bel lo Parga- Beni V e
ras - Bernardo Cabral - Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Emília Fernandes -
EpitáCio Cafeteira- Esperidião Amin - Fernando 
Bezerra - Freitas Neto - Geraldo Melo - !ris Re
zende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França --João Rocha - Joel de Hollanda - José 

Agripino- José Alves -José Arruda- Júlio Campos 
- Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lúdio Coelho -
Marluce Pinto - Mauro Miranda- Ney Suassuna-

· Pedro Simon - Ramez Tebet- Romero Jucá - Ro
meu Tuma- Ronaldo Cunha Lima- Sérgio Macha
do- Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck 
Orne las. 

ABST~-8E DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Elcio Alvares - Gerson Camata - Jonas 
Pinheiro - José Bianco - José Outra - José lgnácio 
- Marina Siiva- Roberto Freire. 

O SR. PRESIQENTE (José Samey) Votaram 
Sim 40 Srs. Senadores; não houve votos contrários. 

Houve 11 absteAções. 
Total: 51 votos. 
A matéria foi aprovada 
À Comissão Diretora para redação final. 
Sobre a roesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 1~ Secretário em exerci cio, Senador Antônio Car
los Valadares. 

É lida a seguinte: 

PARECER ~815, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do ProJeto de decreto 
Legislativo n• 96 de 1995 (n2 47, de 1995, 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal do Projeto de Decreto Legislativo n2 96, de 
1995 (n2 47 de 1995, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Gazeta Comunicações Lida, para explorar 
serviço de Radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Sala de Reunião, da Comissão 30 de novem
bro de 1995. - José Samey, Presidente - Levy 
Dias - Relator, - Antônio Carlos Magalhães -
Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N•815, DE 1995 

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

DECRETO LEGISLATIVO N~ DE 1995 

Aprova o ato que renova a pennis
são outorgada à Gazeta Comunicações 
Ltda., para explorar serviço de raãiOdifu
sao sonora em freqüência modulada na 
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ci~de de Santa Cruz do Sul, Estado do ra dos Deputados), que aprova o ato que qutorga 
R1o Grande do Sul. concessão à entidade Fundação Pioneira de Radio-

O CongrêSS6 Nacional decreta: difusão Educativa do Paraná, para explorar canal de 
Art. 1~ É aprovado 0 ato a que se refere a Por- sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente 

taria ~ 999, de 30 de julho de 1993, que renova por educativos, na cidade de Guarapuava, Estado do 
dez anos, a partir de 1 O de setembro de 1992, a per- Paraná 
missão outorgada à Gazeta Comunicações Uda., Por meio da Mensagem Presidencial ~ 873, 
para explorar sem direito de exclusividade, serviço de 1993, o então Presidente da República subm~te 
de radiodifusão sonora em freqüêricia modulada na ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso 
cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande XII, combinado com o § 1Q do artigo 223 da Consti-
do Sul. tuição Federal, ato, constante do Decreto de 15 de 

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor junho de 1993, que outorga concessão para execu· 
na data de sua publicação. tar, pelo prazo de 1 O (dez) anos, sem direito de ex·· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis- clusividade, serviço de sons e imagens (televisão) 
cussão a redação final. (Pausa) na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a A documentação anexada à Mensagem Presi-
discussão. dencial informa que o processo foi examinado pelos 

Em votação. órgãos técnicos do Ministério das Comunicações, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram constatando-se estar devidamente instruído e em 

permanecer sentados. (Pausa) conformidade com a legislação pertinente. 
AProvada O presente projeto, examinado pela Comissão 
A matéria vai à promulgação. de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnformálica 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 19: da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorá-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO vel de seu relator, Deputado Wemer Wanderer, e 

aprovação unânime daquela Comissão. Já na Co-
Nº 99, DE 1995 · missão de Constituição e Justiça e de Redação da-

(lncluído em Ordem do Dia, nos termos do quela Casa, o Projeto foi considerado juridico. cons-
art. 64, § 2~. da Constituição Federal, combinado titucional e vazado em boa técnica legislativa 

com o ar!. 375, VIII, do Regimento Interno) 11 _Voto do Relator 

Discússão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo ~ 99, de 1995 (~ 
46/95, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Fun
dação pioneira de radiodifuSão educativa dó · 
Paraná para exec\Jiar serviço de sons e ima
gens (televisão) na Cidade de Guarapuava, 
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer· 
da Comissão de Educação) 

O requerimento do Senador Roberto Freire dei
xará de ser lido pela Mesa em virtude de a matéria 
não poder ser adiada uma vez que está em pauta 
por dispositivo constitucional. 

Nos termos do art. 140, a • do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Osmar Dias pára pro
ferir parecer em substituição à Comissão de EduCa
ção. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Para emitir 
parecerj -O Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega-nos, para parecer, o Projeto de Decreto 
. Legislativo ~ 99, de 1995 (~ 46, de 1995, na Cãma-

Regulado pelo Decreto ~ 52.795, de 31· de ou
tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n" 
91.637, de 25 de outubro de 1985, o processo de· 
autorização, pelo Poder Executivo; para execução 
de serviço de radiodifusão educativa condiciona-w 
ao cumprimento de exigências distintas daquelas 
observadas nos casos de concessões ou permissõ
es para exploração de canais comercias de rádio e 
televisão. A legislação citada, em seu art. 13, esta
belece que a outorga para exploração deste tipo de 
serviço não i:lepende de edital. Também não se apli
cam à radiodifusão educativa as exigências da Re
solução do Senado Federal ~ 39192 que "dispõe so
bre formalidades e critério"s para a apreciação dos 
ates de outorga e renovação de concessão, permis
são ê autorização para o serviço de radiodifusão so
nora de sons e imagens". 

N~te-se que, por sua especificidade, os canais 
de radiodifusão educativa são reservados à explora
ção da União, Estados e Municípios, Universidades 
e Fundações constituídas no Brasil, com finaUdade 
educativa, conforme preceitua o ar!. 14 do Decreto 
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n!! 236; de 28 de fevereiro de 1967, quE! complemen
tou e modificou a Lei n!! 4.117, de 27 de agosto de 
1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações). 

Tendo em vista, ainda, a nab.Jreza do serviço a 
ser prestadp, a autorização recebeu parecer favorá
vel da Fundação Róquette Pinto, órgão do Ministério 
da Educação e do Desporlo, responsável pelo julga
mento sobre a conveniência da execução de serviço 
de radiodifusão educativa 

Diante da regularidade dos procedimentos e do 
cumprimento da legislação pertinente, opinamos 
pela aprovação do ato de outorga em exame, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo elaborado pela 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Passa-se à discussão. · 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1"- Secretãrio em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N~1.541, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Decreto Legislativo n!! 99/95. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1995. -
Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)
O requerimento vai à publicação. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

discussão., 
Em votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-sftà votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães -

Antonio Carlos Valadares- Bello Parga - Beni Ve
ras - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison 
Lobão- Em ma Feriiandes- Epitácio Cafeteira- Es
peridião Amin - Freitas Neto - Geraido Melo - lris 
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França-João Rocha- Joel de Hollanda -Jonas Pi
nheiro- José Agripino- José Fogaça- José Rober
to Arruda - Júlio Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Marlu-

ce Pinto- Mauro Miranda- Ney Suassuna -·Osmar 
Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Roberlo Re
quião- Romero Jucá- Romeu Tuma..;. Ronaldo Cu
nha Lima- Sérgio Machado - Valmir Campelo - Vil
san Kleinilbing- Waldeck Omelas. 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO. 
RES: 

Bernardo Cabrai - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Elcio Alvares - Flaviano Melo - Gerson 
Camata- José Bianco- José lgnácio Ferreira- Ma
rina Silva 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
José Outra. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra-

da a votação. 
Votaram "Sim' 42 Srs. Senadores; e "Não' 01. 
Houve 9 abstenções. 
Total: 52 votos. 
A matéria foi aprovada 
A Comissão Diretora para a redação final. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 1"- Secretãrio em exercício, Senador Antonio Car-
los Valadares. · 

É lida a seguinte: 

PARECER N'> 816, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final do ProJeto de Decreto 
Legislativo 11" 99, de 1995 (11" 46, de 1995, 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n!! 99, de 1995 (n!! 
46, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro- · 
va o ato que outorga concessão à Fundação Pionei
ra de Radiodifusão Educativa do Paraná para execu
tar, sem direilo de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão), com fins exclu
sivamente educativos, na cidade dé Guarapuava, 
Estado do Paraná 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro ue 1995. - José Samey, Presidente - Levy 
Dias, Relator - Antonio Carlos Valadares - Júlio 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N"816, DE 1995 

Faço o saber- que o Congresso NaciOnal apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federai, nos ter
mos do art 48, item 28, do Regimento lntemo, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1995· 

Aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Pioneira de Radiodifusão Educati-
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va do Paraná para executar, sem direilo de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Guara
puava, Estado do Paraná. 

o Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 Q É aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n, de 15 de junho de 1993, que outorga, por 
quinze anos, a concessão à Fundação Pioneira de 
Radiodifusão Educativa do Paraná para exeCutai, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), com fins exclusiva
mente educativos,. na cidade de Guarapuava, Esta
do do Paraná. 

Arl 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
OS Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 20 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
~ 104, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2Q, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo f12. 1 04, de 1995 (f12. 83195, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à TV Jornal do Commércio 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na Cidade de Recife, Estado de Pernam
buco (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

Nos termos do art 140, a , do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Carlos Wilson para 
proferir parecer em substituição à Comissão de Edu
cação. 

O SR. CARLOS WILSON (PE - PSDB. para 
emitir Parecer.) - Sr. Presidente, Sras e Srs Sena
dores: 

I - Relatório 

(;nega-nos, pata parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo f12. 1 04, de 1995 (f12. 83, na Câmara dos 
Deputados), que "aprova o ato que renova conces-

são à entidade TV Jornal do Commércio Ltda, para 
explorar canal de televisão na cidade de Recife, Es
tado de Pernambuco". 

Por meio da Mensagem Presidencial f12. 776, 
de 1994, o então Presidente da República m.lbmete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
de 16 de setembro de 1994, que renova concessão 
para exploração de canal de radiodifusão de sons e 
imagens, nos termos do art 49, inciso XII, combina
do com o§ 1g do art. 223 da ConstitUiÇão Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento TV Jornal do Commércio Ltda 
Nome do Acionista Ações Ord./Preferenciais 
José lvanildo Cavalcanti de Morais 46.795/11.200 
An1ônio ArrudadeFaias 45.420/10.871 
Carias Alberto Carvalho Gaivão 45.420/1 0.871 
2.500 acionistas diversos 365/29.058 
TOTAL DE ACOES 138.000/62.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Depuados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado José 
Mendonça Bezerra, e merecido a aprovação· unâni
me daquela Comissão. 
. Na Comissão de Constituição e Justiça e ele 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

li -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Naiconal, dos aJos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se . 
executam serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios esatbelecidos pela Resolução SF f12. 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações que devem instruir o processo stb
metido à análise. 

O exame da documentação que acompanha o 
PDL f12. 1 04, de 1995, evidencia o cumprimenlo das 
formalidades estabelecidas na Resolução f12. 39/92, 
ficando caracterizado que a empresa TV Jornal do 
Commércio Ltda. atendeu a todos os requisitos téc
nicos e legais para habilitar-se à renovação da con
cessão. 

Ademais, o Grupo Jornal do Commercio, fui
dado há setenta e seis anos pelo Senador F. Pessoa 
de Queiroz, faz parte integrante da história de Per- · 
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nambuco e é hoje liderado pelo empresário João 
Carlos Paes Mendonça. empresário do maior con
ceito não apenas no Estado mas, lambém. no Pais, 
razão pela qual opino pela aprovação do alo, na ror
ma do Projelo de Decreto Legislativo nº- 104, de 
1995, originaria da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Ein discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu

gares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Proceqe-seà vo~o). 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães

Anlonio Carlos Valadares- Bello Parga- Beni V e
ras - Bernardo Cabral - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Emília Fernan
des - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin -
Flaviano. Melo- Freitas Neto- Geraldo Melo
lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres 
-.João França - João Rocha - Jo~l de Hollanda 
-Jonas Pinheiro- José Agripino --José Fogaça 
- José Rqberto .Arruda ~-Júlio Campos - Leomar 
Quintanilha - Levy Dias - Lúcio Alcântara - Lú
dici Coelho - Marluce Pinto - Osmar Dias - Ra
mez Tebet - Roberto Requião - Romero Jucá
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sérgio 
Machado - Valmir Campelo - Vilson Kleii'lübing 
- Waldeck Ornelas. · · · · 

ABS"ft:M-5E DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: · 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - EdUardo 
Suplicy - Elcio Alvares - Gerson Camata - José 
Bianco - José Outra - José lgnácio Ferreira- Mari
na Silva- Ney Suassuna- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)-- Encerra-
da a votação. __ . 

Votaram "Sim" 41 Srs. Senadores; não houve 
volos contrários. 

Houve 11 abstenções. 
Total: 52 volos. 
A matéria foi aprovada. 
A Comissã9: Direlora para a redaçào final. So

bre a Mesa, redação final que será üda pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Antônio Carlos Vac 
ladares. 

É lida a seguinte: 

PARECER N"-817, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final ProjeiD de Decreto Le
gislativo n~ 104, de 1995 (nº- 83, de 1995, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decrelo Legislativo nº- 104, de 1995 
(nº- 83, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o alo que renova a concessão outorgada à 
TV Jornal do Commércio Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Re
cife, Estado de Pernambuco. 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. :- J~ Sarney, Presidente - Levy 
Dias, Relator - Antonio Carlos Valadares - Júlio 
campas. 

ANJ=XOAO PARECER ~817, DE 1995 

Faço sabér que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do RegimeniD Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO , DE 1995 

Aprova o aiD que renova a conces
sáo outorgada à TV Jornal do Commércio 
Lida. para explorar serviço de racfJOdifu
sao de sons e imagens na cidade de Re
cife, Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 Q É aprovado o alo a que se reter o De- . 

crelo s/n, de 16 de setembro de 1994, que renova, 
por quinze anos, a partir de 5 de outubro de 1992, a 
concessão outorgada à TV Jornal do Commércio 
Lida. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidfr
de de Recife, Estado de Pernambuco. __ .. 

Art 2Q Este decrelo Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

. O Sl'l. 'PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão aredação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. --

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 21: 
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PR·~ TO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"- 1 08, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
arl 64, § 22, da Constiltição Federal, combinado 

com ô art. 375, VIII, do Regimento I ntemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 1 08, de 1995 (n2 
1 0/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza o Governo do Es
tado da Parruba a executar, por intermédio 
da Rádio T abajara - Superintendência de 
Radiodifusão, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na Cidade de 
João Pessoa 'ado da Paraíba (Depend-
endo de pa <a Comissão de Educa-
ção) 

Nos termos do arl 140, ii , do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Ney Suassuna para 
proferir parecer em substituição à Comissão de Edu
cação. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Sr-" e Srs. Senado
res. 

I - Relatório 

Por meio da Mensagem Presidencial n2 340, 
de 1993, o Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional os termos do arl 49, inciso 
XII, combinado com o § 12 do artigo 223 da Consti
tuição Federal, ato constante da Portaria n2 616, de 
20 de maio de 1993, que autoriza o Governo do Es
tado da Paraíba a executar, por intermédio da Rádio 
T abajara - Superintendência de Radiodifusão, pelo 
prazo de 1 O (dez) anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba 

Nos termos do § 42 do arl 16 do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decre
to n2 52.795, de 31 de outubro de 1963, a outorga 
será concedida mediante autorização do Senhor 
Presidente da República e formalizada sob a forma 
de convênio, após a aprovação do Congresso Na
cional, conforme disposto no § 32 do arl 223 da 
Constituição Federal. 

A documentação anexada à Mensagem Presi
dencial informa que o processo foi examinado pelos 
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações, 
constatand<H>e estar devidamente instruído e em 

· conformidade com a legislação pertinente. 

O presente projeto, examinado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados recebeu parecer favorá
vel pelo seu relator, Deputado Humberto Souto, e 
aprovação unânime daquela Comissão. Já na Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, da
quela Casa, o Projeto foi considerado.jUIÍdico, cons
titucional e vazado em boa técnica legislativa 

11 -Voto do Relator 

Regulado pelo Decreto n252.795, de 31 de ou
tubro de 1963, com a redaçi!o data pelo Decreto n2 
91.837, de 25 de outubro de 1985, o processo de 
autorização, pelo Poder Executivo, para execução 
de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se 
ao cumprimento de exigências distintas daquelas 
observadas nos casos de concessões ou permissõ
es para exploração de canais comerciais de ráqio e 
televisão. A legislação citada, em seu arl 13, esta
belece que a outorga para exploração deste tipo de 
serviço não depende de 9ditai. Também não se apli
cam à radiodifusão educativa as exigências da Re
solução do Senado Federal n2 39/92 que •dispõe so
bre formalidades e critérios para a apreciação dos. 
aios de outorga e renovação de concessão, permis
são para o serviço de radiodifusão sonora em sons e, 
imagen.s•. . .. 

Devido à sua especificidade, os canais de ·..a-: 
diodifusão educativa são reservados à eXÍJior'ação, 
da União, Estados e Municípios, Universidades e . 
Fundações constituídas no Brasil, com finalidade· 
educativa, conforme preCeitua o arl 14 do Decrelri 
n2 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complemen- · 
tou e modificou a lei n2 4.117, de 27 de agosto .dEi 
1962 (Código Brasileiro de Te.lecomunlcaçiões). 

Tendo em vista a natureza do serviço .a ser 
prestado, a autorização recebeu parecer faVorável 
da Fundação Roquette Pinto, órgão .do Mini~ério da 
Educação e do Desporto, responsável pelo julga· 
mento sobre a conveniência da execução de serviçO· 
de radiodifusão educativa . . . . 

·--Diante da regularidade dos procedimentos e. do, 
CUI)1Primento da legislação pertinente, ·opinamos 
pela aprovação do ato de outorga em exame, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O pare
cer é favorável. 

O SR. NEY SUASSUNA -Sr. Presidente, peço 
apalavra . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Ney Suassuna · 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape-
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nas para registrar que o parecer é favorável e dizer 
que foram locutores dessa rádio Humberto Lucena, 
ex-Presidente desta Casa, que também foi diretor, e 
o nosso Ministro Abelardo Jurema. É uma rádio es
tadual que tem 58 anos de existência 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Ata re
gistrará as informações valiosas de V. Ex•. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antonio Carlos Valadares- Bello Parga- Beni Va
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Seio Alvares - Emília 
FernandeS - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - lris Rezende - Ja
der Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
José Agripino - José Alves - José Arruda - José 
Bianco - José Fogaça - José lgnácio - Júlio Cam
pos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lúcio Al
cântara - Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Mauro· Mi
randa- Ney Suassuna- Pedro Simon - Ramez Te
bet - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sérgio Machado -
Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Or- · 
nelas. 

ABST~M-8E DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - José 
Outra - Marina Silva 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra
da a votação. Votaram SIM 48 Srs. Senadores. Não 
houve votos contrários. ·-

Houve 4 abstenções. 
Total: 52 votos. 
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pela ordem.) 

- Sr. Presidente, esclareço que, embcra não tenha 
votado no momento oportuno, meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re
gistrará o voto de S. Exa. 

Aprovado o projeto. 
A Comissão Diretora para redação final 
Sobre a mesa redação final que será lida pelo 

-Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antônio Car
los Valadares .. 

É lida a seguinte: 

PARECER N2 818, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 108, de 1995 (n2 10, ce 
1995, na camara dos Deputados). 

A Comissão Oiretora apresenta a rectação íinal 
do Projeto de Decreto Legislativo nº- 1 08, (nº- 1 O, de 
1995, na Cãmara dos Deputados), que aprova o-ato 
que autoriza o Governo do EStado da Paraíba a exe
cutar, por intermédio da Rádio T abajara - Superin
tendência de Radiodifusão, serviço de radiodifusão 
sonora em fregüência modulada na cidade de Jofuo 
Pessoa, Estado da Paraíba 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Sarney, Presidente - Le\J'j 
Dias, Relator - AntOnio Carlos Valadares - Jtii;o 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N• 818, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional &l)TO· · 

vou, e eu, Presidente do Senado Federal, ncs tar
mos do art. 48, frem 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2, DE 1995 

Aprova o ato que autori2a o Go·;t>r- · 
no do Estado da Paraiba a executar, por 
intarrnédio da Rádio Tabajara- Supad;1-
tendência de Radiodifusão, serviço de ra
diodifusão sonora em treqüência modula
da na cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n2 615, de 20 de maio de 1993, que autoriza o 
Governo do EStado da Paraíba a executar, por inter
médio da Rádio Tabajara- Superintendência de Ra
diodifusão, pelo prazo de dez anos, sem direito a ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de João Pessoa, ESta
do da Paraíba 

Art 22 ESte Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Passa-se 
à imediata apreciação da redação final. 
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Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a 

discussão. 
Em votação 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 22 

·pROJETO DE DECRETO [EGISLATIVO 
N2128, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 22, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo ri' 128, de 1995 (ri' 
85/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o atn que renova a concessão outor
gada à Rádio Cultura de Maringá Uda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Maringá, Estado 
do Paraná. (Dependendo de parecer da Co
missão de Educação) 

Nos termos do art 140, a , do Regimentn Inter
no, designo o nobre Senador Osrnar Dias para pro
ferir parecer em substituição à c,. ::c!~são de Educa
ção. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 

1. Relatório 

Chega-nos para parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo ri' 128, de 1995 (n• 85, de 1995, na 
Câmara dos Depufados), que aprova o ato que re
nova concessão à Rádio Cultura de Maringá Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Maringá, Estado do Pa
raná. 

Por. meio da Mensagem Presidencial· ri' 
977, de.1994, o então Presidente da República 
submete ao Congresso Nacional o ato constante 
do Decreto de 4 de novembro de 1994, que re
nova concessão para exploração de canal de ra
diodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso 
XII, combinado com o§ 1• do art. 223 da Consti
tuição Federal. 

~ a seguinte a composição acionâria do em
preendimentn Rádio Cultura de Maringá Lida.: 

NomedoSóçioCotjs!a Cotas de par11elp!Go 
Samuel Silveira . 
Joaquim Outra 

· Carlos Piovezanilho 
Reginaldo Nunes Ferreira 
TOTAL DE COTAS 

11.800 
4.000 
2.200 
2.000 

20000 

O presente projetn foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relatnr, Deputdo Rommel 
Feijó, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o Projeto foi considerado juridi
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, ~rmissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF ri' 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à nossa análise. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL ri' 128, de 1995, evidencia o 
cumprimentn das formalidades estabelecidas na Re-. 
solução n2 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Cultura de Maringá Ltda atendeu a to
dos os requisitos técnicos e legais para habilitar~ à 
renovação da concessão, opinamos pela aprovação 
do atn, na forma do Projeto de Decretn Legislativo, 
originário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer é favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

disctíSSão. 
Em votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à vota~o.) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antnnio Carlos Valadares - BeiJo Parga - Bani Ve- · 
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ras - Bernardo Cabral - Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Emília Fernalldes - Epi
tácio Cafeteira- Esperidião Amin - Fernando Bezer
ra - Raviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Jáder Barbalho - João França - João Rocha - Joel 
de Hollandà- Jonas Pinheiro- José Agripino- José 
Alves -José Arruda- José Fogaça - Júlio Campos 
- Leomar Quintanilha - Levy Dias- Lúdio Coelho -
Marluce Pinto - Mauro Miranda- Osrnar Dias - Pe
dro Simon - Ramez Tebet- Roberto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Sérgio Machado- Val
mir Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

ABSTi!:M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO-
RE& . 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Élcio Álvares - Gerson Camata - lris Re
zende - Jefferson Péres - José Bianco - José Outra 
- José lgnácio - Lúcio Alcântara - Marina Silva -
Ney Suassuna 

O SR. PRESIDEN1- (José Samey) - Encerra-
da a votação. Votaram "Sim" 41 Srs. Senadores. 

Não houve votos contrários. 
Houve 13 abstenções. 
Total: 54 votos. 
A matéria foi aprovada - · 
À Comissão Diretora para a redação final. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Antônio Car-
los Valadares. · 

É lida a seguinte: 

PARECER N!' 819, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 128 de 1995 (n" 85, de 1995, 
na Câmara d01> ,Dii'putados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 128, de 1995 
(n" 85, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
eprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Cultura de Maringá Ltda para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
MaMnga, Estado do Paraná 

Sala de Reunião da Comissão, 30 de novem
bro de 1995. - José Sarney, Presidente - Levy 
Dias, Relator - AntOnio Carlos Valadares - Júlio 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N"819, DE 1995. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N!' , DE 1995 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cultural de Marin
gá Ltda., para explorar serviço de radlocfl. 
fusão sonora em onda média na Cidade 
de Maringá, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" É aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n", de 4 de novembro de 1994, que renova, 
por dez anos, a partir de 1" de novembro de 1993, a 
concessão outorgada à Rádio Cultura de Maringá 
Ltda para explorar, sem direito de exclusMdade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Maringá Estado do Paraná 

Art 2<> Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado 
o projeto, passa-<le à imediata apreciação da reda
ção final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
- Em votação. 

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

Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

-O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo 
com a deliberação do Plenário, apreciaremos agora os 
Itens 36 a 38 da Ordem do Dia da presente sessão. 

De acordo com o disposto no art. 383, alíneas 
"g" e "h", do Regimento interno, a apreciação do Se
nado sobre escolha de autoridades deve ser feita 
em sessão pública, procedendo-se à votação por es- · 
crutinio secreto. 
Item 38: 

MENSAGEM N!'382, DE 1995 
Escolha de autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n" 
780, de 1995, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 
382, de 1995 (n" 1.292195, na origem), de 22 
de novembro do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Doutor 
José Augusto Delgado, Juiz do Tribunal Re
gional Federal da 5' Região, com sede em 
Brasília- DF, para compor o Superior Tribu
nal de Justiça, na vaga reservada a juizes 
dos Tribunais Regionais Federais, decorren
te da aposentadoria do Ministro Pedro da 
Rocha Acioli. 
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A matéria constou da Ordem do dia de ontem, 
quando teve a sua discussão encerrada 

Em votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carias Magalhães -

Antonio Carias Valadares - Bello Parga - Benedita 
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge- Edi
son Lobão- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares- Emí~ 
lia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin 
- Fernando Bezerra - Raviano Melo - Freitas Neto 
-·Geraldo Melo- Gerson Camata- !ris Rezende-
Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
José Agripino - José Alves -José Amxla -José Ou
tra - José Fogaça - José lgnácio - Júlio Campos -
Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lúcio Alcântara -
Lúdio Coelho - Marina Silva - Mariuce Pinto - Mauro 
Miranda - Ney Suassuna - Osmar Dias - Pedro Si
mon- Ramez Tebet- Romero Jucá- Romeu Tuma
Ronaldo Cunha Uma - Sérgio Machado - Valmir 
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR; PRJ:SIDENTE (José Samey) - Eneerra
da a votação. Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e 
NÃ001. .. . .. 

Houve 02 abstenções. 
Total: 54 votos. · '~.,-------

A indicação foi aprovada e será feita a comuni
cação deviEla ao Senhor Presidente da República 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 37: 

MENSAGEM Nº-374, DE 1995 
J:scolha de autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n" 
781, de 1995, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n2 

. 374, de 1995 (n" 1.211/95, na origem), de 10 
de novembro do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da RepCblica submete à 
deliberação do Senado o nome do Doutor 
José Luciano de Castilho Pereira, Juiz do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1 Ol' Re
gião, com sede em Brasma- DF, para com
por o Tribunal Superior do Trabalho no car
go de Ministro Togado, na vaga decorrente 
da apcsentadoria do Ministro Ney Proença 

Doyle e reservada a juízes de carreira de 
magistratura trabalhista 

Em votação o parecer. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carias Magalhães -
Antonio Carias Valadares - Bello Parga - Beni Ve
ras - Bernardo Cabral - Carias Bezerra - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduar
do Suplicy- Bcio Alvares- Emma Fernandes- Epi
tácio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezer
ra - Flaviano Melo - Freitas Neto - Gerson Camata 
- !ris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres -
João França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jo
nas Pinheiro :- José Agripino - José Alves -José Ar
ruda -José Bianco - José Outra- José Fogaça
Júlio Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias -
Lúcio . Alcãntaiá - Lúdio Coelho - Marina Silva -
Mar1uce Pinto - Mauro Miranda - Ney Suassuna -
Osmar Dias- Pedro Simon - Ramez Tebet- Rome
ro Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima -
Sérgio Machado - Valmir Campelo - Vilson KleinO
bing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra
da a votação. Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e 
NÃ002. 

Houve 05 abstenções. 
Total de votos: 52. 

. A indicação foi aprovada e será feita a devida 
comunicação ao Senhor Presidente da República 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -llem n"36: 

MENSAGEM Nº- 373, DE 1995 
Eseolha de Autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer 11"' 
779, de.1995, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n2 
373, de 1995 (n" 1.210/95, na origem), de 22 
de novembro do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da RepCblica submete à 
deliberação do Senado o nome do Doutor 
Rider Nogueira Brito, Juiz do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 8ª Região, com sede em 
Belém - PA, para compor o Tribunal S~ 
rior do Trabalho no cargo de Ministro Toga
do, na vaga decorrente da apcsentadoria do 
Ministro Hylo Bezerra Gurgel e reservada a · 
juízes de carreira de magistratura trabalhis
ta. 
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A matéria constou da Ordem do Dia de ontem 
quanto teve a sua discussão encerrada. 

Em votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que oeu

pem os sevs lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Peço perdão ao Plenário, está ocorrendo um 

erro. Peço que liberem as teclas para repetir a vota
ção. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antonio Carlos Valadares- Bello Parga- Benedita 
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edi
son Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epi
tácio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezer
ra - Raviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gers<in Camata - lris Rezende - Jader Barbalho -
Jefferson Peres- João França- João Rocha - Joef 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino - José 
Alves - José Biarico :... José Fogaça - José. lgnácio 
Ferreira - Júlio Campos - Leomar Quintanilha - Lú
cio Alcântara- Lúdio Coelho.,. Marina Silva- Marlu
ce Pinto - Ney Suassuna - Osmar Dias - Ramez 
Tebet- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cu
nha Uma- Sérgio Machado - Valmir Campelo-
Waldeck Ornelas. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra
da a votação. Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e 
NÃ02. 

Houve '! abstençõEl5. . · · ·: 
Total: 48 votos. 

A indicação foi aprovada e será feita a devida 
comunicação ao Senhor Presidente da República. 

O SR. LEiiY DIAS (PPB-MS) - Sr. Presidente, 
quero apenas ·registrar meu voto "sim";'· 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presi
dente,,registro meu voto "sim" .. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - Sr. 
Presidenta, quero tegistrar meu voto "sim". 

A SRª EM[LIA FERNANDES (PTB-RS)_- Sr. 
Presidente, para registrar meu voto "sim". 

O SR. VILSON KLEINOBING (PFL-8C) - Sr. 
Presidente, desejo registrar meu voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A vota
ção é secreta, mas a presença de V. Ex's constará 
da Ata, Senador Levy Dias, Senador José Eduardo 

Outra, Senador Pedro Simon, Senadora Emília Fer
nandes e Senador Vilson Kleinrbing. 

Lembro aos Srs. Senadores qU6 depois desta 
haverá outras votações secretas. 

O Sr. José Eduardo Outra - Sr. Presidenta, 
peço a palavra pela ordem. 

OSR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, já que V. Exl! informou que 
ainda haverá votação nominal, avisamos ao Plenário 
que pretendemos pedir verificação de votação no 
item 28, para quê depois não digam que saíram an" 
tes e perderam a votação. 

Portarto, estou informando que no item 28 pe
diremos· verificação de votação e fazemos um apelo 
para que os'Srs. Senadores penmaneçam na Casa. 

. Era~ qué tinha a dizer, Sr. Presidenta. · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - As vota

ções .subseqüentes serão simbólicas~ salvo pedido 
de ~rerificação, como .o anúnciado pelo Senador José 
Eduardo Outra, da votação do item n" 28. 

-26-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"-129, DE 1995 

· (Em regime de urgênciâ, nos termos do · · 
Requerimento n" 1.518, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 129, de 1995 (n" 
517/95, na Casa de origem), que prorroga a· 
vigência da Lei n" 8.989; de 24 de fevereiro 

.. de 1995, que dispõe sobre isenção do Im
posto sobre Produtos- Industrializados- IPI 
na aquisição de automóveis para utilização 
no transporte autõnomo de passageiros, 
bem como por pessoas portadoras de defi
ciência física, e dá outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) · 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo· o Senador Bernardo Cabral para proferir 
parecer em substituição à Comissão de Assuntos 
Econõmicos. · 

O SR. BERNARDO CABRAL (AM- Sem Par
tido. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores. 

I - Relatório 

É submetido à apreciação do Plenário desta 
Casa, através do Requerimento n" 1.518, de 28 de 
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novembro próximo passado, o exame do Projeto de 
Lei da Câmara nº 129/95, de ementa em epígrafe. 

O PLC em questão, de autoria do nobre Depu
tado Francisco Domelles, objetiva prorrogar até 31 
de dezembro de 1996 o benefício fiscal estabelecido 
até 31 de ·dezembro de 1995 pela Lei nº 8.989, de 
24 de fevereiro de 1995, que isenta do IPI a aquisi
ção de veículos por taxistas e pessoas portadoras 
de deficiência física. Referida lei resultou da aprova
ção da Medida Provisória nº 851 , de 26 de janeiro de 
1995. 

O autor aponta obstáculos à aquisição de veí
culos ocorrida no primeiro quadrimestre do ano, a 
saber, a falta de automóveis para pronta entrega pe
las montadoras e a não- renovação da isenção do 
ICMS. Com isso a demanda por táxis ficou reprimida 
naquele período, ocasionando concentração de ven
das no final do ano. Justificà ainda a proposta pelo 
seu alcance social 

11 -Voto do Relator 

A proposição é de constitucionalidade indiscutí
vel. Versa sobre matéria de competência da União 
(arts. 24, inciso I; 48, inciso I; e 153, inciso III, da 
Constituição Federal) e a iniciativa é legitima, nos 
termos do art 63. Ademais, não afronta o ordena
mento jurídico pãtrio e está lavrada em boa técnica 
legislativa · . 

Trata-se de prorrogar benefício fiscal tradicio
nalmente concedido a partir de 1 O de dezembro de 
1985, pela Lei nº 7.146. Desde então, sua vigência 
vem sendo dilatada quase que ininterruptamente pe
las Leis nº 7.500/86, nº 8.000/90, nº 8.199/91 e nº-
8.843194, pela Medida Provisória nº 790194 prede
cessores da atual Lei. Neste sentido, é correto pre
sumir que o montante da renúncia de receita tributá
ria correspondente jã foi levado em conta, na elabo
ração da proposta orçamentária de 1996. Assim 
sendo, seria lícito dispensar a exigência contida no 
art 40 da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, 
para o próximo ano (Lei nº 9.082, de 25 de julho de 
1995). 

Quanto ao mérito, é de se ressaltar o carãter 
de serviço de utilidade pública inerente ao transporte 
autõnomo de passageiros. A renovação da frota, in
centivada pela dilatação do benefício, propiciarã me
lhores condições de segurança e conforto aos ~uã
rios, o que é igualmente vãlido para os deficientes fí
sicos. 

Por outro lado, a eventual cobrança do IPI re
percutiria pesadamente sobre o instrumento de tra
balho de centenas de milhares de taxistas, cujos veí-

culos se desgastam rapidamente no exercício de 
sua 2tividade profissional. 

Pelas razões expostas. votamos pela constitu
cionalidade e juridicidade e, quanto ao mérito, so
mos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº-
129, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer é favorãvel. 

Informo ao Plenário que poderão ser ofereci
das emendas até o final da discussão. 

Em discussão o parecer. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Sr. Presidente, peço 
apalavra 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra o nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, apresento emen
da ao item III, do art. ·12 da Lei .nº- 8.989 para que 
cooperativas de trabalho que sejam constituídas 
por requisição de permissão outorgada pelo Poder 
Público ou constituídas por aglutinação de pe.rmis
sionários autônomos que operam o transporte pú
blico de passageiros, na categoria de aluguel 
(táxi), desde que tais veículos se destinem à utili
zação nessa atividac:je. 

.. . O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Solicito a 
V. Ex" que justifique a emenda, nos termos regimen
tais. 

· O SR. JÚLIO CAMPOS -Sr. Presidente, Sri!s e 
Srs. Senadores, a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995, dispõe sobre a isenção do Imposto sobre· 
Produtos Industrializados - IPI - na aquisição de au
tomóveis para utilização no transporte autônomo de 
passageiros (táxi), cooperativados ou não. 

· Considerando que hoje a totalidade das coope
rativas em atividade no Município do Rio de Janeiro 
são constituídas por aglutinação de motoristas autô
nomos permissionários do serviço público, obedien
tes à Resolução n• 72/88, modificada pela Lei nº-
1 09/89, cujo teor, na prãtica, revoga o benefício da 
isenÇão do I P f, previsto na Lei Federal, para as coo
perativas permissionárias formadas por requisições 
de placas;. 

Considerando que continuamos contnbuindo 
com as causas cooperativistas, vindas .do princípio 
da lei, como nos ensina o arl 17 4, § 2•. da Constitui
ção brasileira ("A lei apoiará e estimularã o coopera~ 
tivismo e outras formas de associativismo"), coloca
remos em evidência que as cooperativas de trabalho 
dos motoristas de tãxi devem imediatamente dispor· 
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das prerrogativas que lhes assegura a Lei n"- 8.989, 
de fevereiro de 1995, e outras que vierem substituí
la e que tratem de isenção de IPI; 

Considerando que a União, na forma da Lei n"-
8.989, declara isentas do IPI as cooperativas de mo
toristas, na forma do § 1º do item III, sugerimos diri
mir-se, para que na cidade do Rio de Janeiro, onde 
há inúmeras cooperativas desse nível, que as leis 
estaduais não possam modificar uma lei federal; 

Considerando também o que nos ensina o De
creto n"- 3.858/70, em que é facultado aos motoristas 
autõnomos, titulares de permissões, transferir a pro
priedade de seus veículos às empresas permissio
nárias desses serviços, bem assim a outros motoris
tas profissionais, desde que não aumentem a trans
ferência do veículo do motorista autônomo já exis
tente; 

Como podemos verificar, podem os motoristas 
autõnomos transferir suas respectivas autonomias 
às empresas de táxi, mas não podem transferir as 
suas respectivas cooperativas e vice-versa, apesar 
do fato de que o cooperado e sua cooperativa são 
um ente só, ainda que a Lei Federal n"- 5.764, no seu 
art 79, parágrafo único, nos ensina que "ato· coope
rativo não implica operação de mercado nem contra
to de compra e venda do produto ou mercadoria. O 
ato cooperativo é praticado entre os cooperados e 
sua cooperativa, entre esta e aquela e entre as coo
perativas para a consecução dos objetivos sociais". 

Considerando, Sr. Presidente, que os esforços 
são necessários para o aperfeiçoamento das coope
rativas de trabalho dos motoristas de táxi, objetivan
do garantir a renovação de suas respectiva !notas, à 
luz do benefício previsto na Lei 8.989/95, o art 1º 
diz: "fica isento de imposto sobre IPI". O item 2º: "os 
motoristas autônomos, titulares de autorização_ou de 
permissão", e o item 3º: "as cooperativas de trabalho 
que sejam permissionárias". 

Por isso, estamos atendendo ao apelo dos mo
toristas das cooperativas do Rio de Janeino, apre
sentando emenda a este projeto. 

É a seguinte a Emenda oferecida pelo Sr. Júlio 
Campos:· 

EMENDA N' 1- PLEN- PLC 129/95 

Dê-se ao item III, do art. 1 º da Lei n"- 8.989 
para "Cooperativas de Trabalho que sejam constituí
das por requisição de permissão outorgada(s) pelo 
Poder Público, ou constituídas por aglutinação de 
permissionários autônomos que operam o transporte 
público de passageiros, na categoria de aluguel 

(táxi), desde que tais veículos se destinem à utiliZa
ção nessa atividade. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Na forma 
do art 348 do Regimento Interno, peço ao Senador 
Bernardo Cabral' que profira parecer sobre a emen
da 

O SR. BERNARDO CABRAL - ( -AM. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, o eminente Senador 
Júlio Campos talvez tenha laborado num equívoco, 
porque estamos prorrogando, inclusive, a lei que tra
ta da matéria, que diz no seu art. 1º, inc. III: _ 

•._.cooperativas de trabalho que sejam 
_ permissionárias ou . concessionárias de 
transportes públicos de passageiros, na ca

!egoria de aluguel, táxi, desde que tais veí
culos se destinem à utilização nessa alivida
de." 

Sr. Presidente, é praticamente isso o que o 
eminente Senador apresenta na sua emenda Tenho 
a impressão de que seria um bis in idem. Quero di
zer ao Senador Júlio Campos que a sua emenda já 
está contemplada pela prorrogação. Assim, só· me 
cabe_ registrar a cautela que o Senador Júlio Cam
pos quis ter com as cooperativas de trabalho. Mas 
será prorrogad?- por esta nova legislação. 

O SR. JULIO CAMPOS - Muito obrigado, no
bre Senador Bernardo Cabral. 

Retiro a minha emenda, Sr. Presidente, espe
rando .que, realmente, sejam contempladas as coo
perativas de trabalho •. 

· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O autor. 
da emendâ a retira 

Em discussão o parecer do Senador Bernardo 
Cabral. (Pausa) 

· · Não havendo quem peça à palavra, encerro a 
discussão. 

Não tendo sido o projeto emendado, vou sub
metê-lo a votos. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado •. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 129, DE 1993 
(Nº4.499/89, na Casa de origem) 

Institui o piso salarial, dispõe sobre 
a jornada e condiçõeS de trabalho dos 
enfermeiros e determina outras providên
cias. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ O piso salarial dos enfermeiros diploma

dos por escola de nível superior, qualquer que seja a 
fonte pagadora, será, em março de 1992, de 
Cr$1.450.000,00 (hum milhão, quatrocentos e cin
qilenta mill:ruzeiros). 

Parágrafo único. O valor expresso neste artigo 
será reajustado pela variação do Indica Nacional de 
Preços ao Consumidor-INPC, ocorrida~ o mês 
de março de 1992 e o mês de promulgação desta 
lei. 

Art 2" Ao enfermeiro é assegurado um adicio
nal de insalubridade correspondente a 40% (quaren
ta por cento) do piso salarial da categoria 

Art 3" A jornada de trabalho do enfermeiro não 
excederá a 6 (seis) horas diárias e a 30 (trinta) ho
ras semanais, salvo o previsto nos arts. ~ e SO 
desta lei. 

Ar!. 42. As horas excedentes à jornada de tra
balho de 30 (trinta) horas semanais serão pagas à 
razão de 100% (cem por cento) sobre o salário
hora. 

Ar!. ~ O trabalho durante feriados civis e reli
giosos será pago na mesma razão da hora extra 

Art 6º- Os enfermeiros, quando sujeitos a regi
me de plantões diurnos, não poderão trabalhar mais 
de 12 (doze) horas consecutivas, nestas incluídas 2 
(duas) horas para repouso e alimentação, as quais 
serão consideradas horas trabalhadas, respeitando
se o intervàlo mínimo de 60 (sessenta) horas entre 
cada jornada e a subseqüente, e ainda os demais 
preceitos trabalhistas. 

Art 7º- O trabalho notumo terá remuneração 
superior em pelo menos 50% (cinqüenta por cento) 
sobre a hora diurna 

Art 8º- Os plantões notumos serão compreen
didos entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 
as 6 (seis) horas do dia seguinte. 

§ 1QSerá incluído na jornada de trabalho a que 
se refere o caput um período de 2 (duas) horas para 
alimentação e repóuso, as quais serão consideradas 
horas trabalhadas. 

§ 2º- Os plantões notumos, em casos excepcio
nais, poderão exceder de 8 (oito) horas e não pode
rão ultrapassar 12 (doze) horas. 

§ 3" Os servidores com 50 ( cinqüenta) anos ou 
mais de idade e/ou 20 (vinte) anos ou mais de exer
cfcio profissional poderão ser dispensados das esca
las de plantão notumo. 

- - Art so Os equipamentos de proteção i[KfiVidual 
serão fornecidos pelo empregador em quantidade 
suficiente e com qualidade adequada para o desem
penho das alividades de que trata esta lei. 

Parágrafo único. Inclui-se nos equipamentos 
de proteção o uniforme de uso diário. 

Art 1 o. A alimentação será fornecida gratuita
mente aos profissionais. 

Art 11. A liberação da jornada de trabalho do 
enfermeiro, tanto no setor plblico, como no setor prii
vado, quando diretor de entidade de classe (Asso
ciação Brasileira de Enfermagem - ABEn, Conselho 
Federal de Enfermagem - COFEn, Conselho Regio
nal de Enfermagem - COREn, Federação Nacional 
de Enfermeiros - FNE e Sindicatos) dar-5e-á sem 
perda salarial. 

§ 1~ Será garantida a liberação de 100% (cem 
por cento) da jornada para 5 (cinco) membros da di
retoria de qualquer das enfidades de classe acima 
referidas. 

§ 2"- Será garanfida a liberação de 50% (cin
qüenta por cento) da jornada para outros membros 
de dire10ria e para os delegados sindicais. 

Art 12: Para uma unidade de 30 (trinta) leitos 
de Clínica Médica e de Clínica Cirúrgica, com pa
cientes que não necessitem de cuidados intensivos. 
é assegurado um total de 9.1 (nove ponto um) enfer
meiros para as 24 (vinte e quatro) horas, repre
sentando 20% (vinte por cento) do total do pessoal 
de enfermagem. 

§ 1 º- Para unidades de serviços especializados,. 
os cálculos devem ser feitos a partir do número de 
horas de atenção de enfermagem determinada· pela 
necessidade do paciente e a variação do percentual 
de distribuição de pessoal de enfermagem, por es
pecialidade, por grau de risco do paciente e grau de 
complexidade da alividade executada 

Art 13. Assegura-se, para os serviços de Sa(l
- de Pública, 1 (um) enfermeiro para cada 5.000 (cin

co rniQ habitantes. 
Art 14. É assegurada, para o caso de enfer

meiros docenles, em disciplinas que exigem estágio 
de alunos em serviços, a proporção de 1 (um) pro
fessor para cada 5 (cinco) alunos na área hospitalar 
e 1 (um) professor para cada 1 O (dez) alunos na 
área de saúde da comunidade. 

Art 15. Constituem atividades específicas de 
enfermeiro a assistência de enfermagem direta e in
direta aos pacientes/clientes e suas tarnmas. a do
cência, a administração e a gerência dos serviços de · 
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enfermagem e de saúde, a produção do conheci
menlo científico específico e demais atribuições le
gais. 

Art 16. A aplicação desta lei não poderá ser 
motivo de redução de salário, nem poderá prejudicar 
a situação de direito adquirido. 

Arl 17. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Arl 18. Revogam-se as disposições em contrá-

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 28: 

Votação, em turno únioo, do Requeri
menlo n2 1.403, de 1995, do Senador José 
Eduardo Outra, solicitando, nos termos do 
art172, inciso I, do Regimenlo Interno, a in
clusão em Ordem do Dia do Projelo de Lei 
do Senado n2 161 , de 1995, de sua aub:lria, 
que aHera a Lei n2 8.031, de 12 de abril de 
1990, e dá outras providências. 

Sobre a mesa, requerimento qüe será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador José Alves. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N21.542, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 315, combinado com a alí

nea c do art 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamenlo da votação do Requerimento n2 1.403/95, 
a fim de ser feita na sessão, de 5 de. dezembro de 
1995... . . . . . . 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 19!jl5 .. .,... 
Élcio Alvares- Sérgio-Machado - Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção. 

O SR. JOsÉ EDUARDO' OUTRA - Sr. Presi~ 
dente, peço a palavra pela ordem. . . 

()SR. PRESIDENTE (José Sarney)- V. Exª- vai 
encaminhar a votação? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não, Sr. 
Presidente. Peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tetn V. 
Exª a palavra · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, al
guns dias atrás, em uma sessão do Senado, o Se
nador Anlonio Carias Magalhães, muito justamente 
angustiado com a sucessão de requerimenlos de 
adiamento de votação sem justificativa, reclamou. 

A partir da sua reClamação, foi feito um aoordo 
de cavalheiros no sentido de que todos os requeri

. menlos de adiamento seriam justificados. Portanto, 

em nome desse acordo de cavalheiros - sei que re
gimentalmente não é obrigatória a justificação - eu 
gostaria de ouvir a justifiCativa das Lideranças do 
Governo para o seu requerimenlo de adiamenlo. É o 
que peço, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De aoor
do com o parágrafo único do art. 31 O do Regimenlo 
Interno, o requerimenlo pode ser encarninhad.,, sen
do que o encaminhamenlo é limitado ao signatário e 
a um representante de cada partido ou bloco parla
mentar, salvo nas homenagens de pesar. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, regimentalmente, os aub:lres não estão obri
gados a justificar, mas a partir da reclamação do Se
nador Anlonio Carlos Magalhães, os Srs. Senadores 
são testemunhas de que houve um acordo de cava· 
lheiros no sentido de que todos os requerimenlos d6 
adiamenlo seriam justificados. Eslou ansioso para 
ouvir a justifica,liva da Liderança do Governo com re
lação ao seu requerimento de adiamento. Sei que 
não é uma questão de ordem, mas um apelo que 
faço porque eslou ansioso para ouvir a justificativa 
do requerimenlo de adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex. 
está falando pela ordem. Creio que o Senador Elcio 
Alvares e os outros que subscreveram o requeri
menlo não se negarão a justificá-lo. 

. Ó SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para Um 
explicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
eu gósfaria apenas de registrar, oomo Líder do Go
verno, que o Senador Ney Suassuna tem tido um 
desempen.hg .. admirável nesse trabalho de procurar· 
uma posição consensual. 

Com a máxima vênia, solicito ao eminente Se
nador Ney Suassuna que apresente as razões do 
Pedido de adiamento. 

O SR. NEY SUASSUNA(PMDB-PB. Para uma 
explicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
em relação a esse assunto, se tivéssemos colocado 
em votação em um primeiro momento, com 1oda a 
certeza seria uma proposta- derrotada Buscamos, 
exatamente, fazer uma negociação com as aub:lrida
des governamentais de forma a que a aspiração do 
autor do processo, o Senador José Eduardo, e de 
muilos outros Senadores, tivesse a possibilidade de 
aprovação. Dentro dessa abordagem, estamos ne
gociando paulatinamente com o Presidente do 
BNDES, com o Ministro do Planejamento e co-m ou
tras aub:lridades. 

Sr. Presidente, eu· gostaria de informar que ti
vemos que renegociar com o novo Presidente do 
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BNDES. HotNe, nesta última semana, argumentaçõ
es dos Srs. Senadores dos 9 estados em que a Vale 
do Rio Doce tem instalações - isso signifiCa 27 dos 
Srs. Senadores - e muitos deles recomendaram que 
deveria ser poslo à disposição dos Estados um per
centual dessas ações para que estes, se tivessem 
condições, comprassem as ações, de lorma que ti
vessem ações de um papel valoroso, que daria divi
dendos. Essa proposição ainda não foi negociada 
com o BNDES nem com o Ministro do planejamento. 
Estamos em tratativas. 

Por esses motivos, fazemos essa comunicação 
à Liderança do Governo, que hoje, ao invés de ape
nas determinar uma data para fazer a inserção na 
pauta, oplou que fizéssemos em 15 dias .. 

Essas são as nossas considerações e a nossa 
justificativa . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Justifica
do o requerimento, vou submetê-lo a volos. 

Em votação. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra a V. Exª 

O SR. ADEMIR ANDRADE {PSB-PA. Para en
caminhar. Sem· revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, a companhia Vale do Rio 
Doce é uma das maiores companhias de mineração 
do mundo, aluando em nove Estados deste Pais. Eu 
gostaria que todos os Srs. Senadores conhecessem 
o trabalho da Companhia Vale do Rio Doce, espe
cialmente no Estado do Pará, onde é proprietária de 
400 mil hectares de terra, legalmente cedidos e 
aprovados por este Senado Federal, e administra 
uma ál'ea de 1.160.000 hectares de terra. Sem falar 
do seu potencial mineral e de outras coisas tão co
mentadas aqui neste Congresso Nacional. 

Seria bom, Sr. Presidente, que todos conhe
cessem, pudessem visitar e perceber que um projelo 
daquela magnitude, de uma companhia que, perma
nentemente, tem dado lucro, nunca poderá ser exe
cutado por uma empresa privada, e muito menos por 
uma multinacional ou por banqueiros internacionais. 
Evidentemente, estes poderiam comprar a Compa
nhia Vale do Rio Doce, haja vista que os capitalistas 
brasileiros não disporiam de recursos para esse tipo 
de aquisição. 

Eu gostaria de chamar a atenção dos Srs. Se
nadores para o falo de que o projelo do Senador 
José Eduardo outra não proíbe a privatização, em
bora o nosso ponlo d~ vista seja radicalmente con

, trârio a essa privatização. 

Trata-se, no entanlo, de um projelo que, basi
camente, atribui ao Congresso Nacional a responsa
bilidade pela autorização da privatização. Quere
mos, bem como o Senador José Eduardo outra, que 
a Companhia Vale do Rio Doce não seja privatizada 
sem a anuência do Congresso Nacional. 

Ora, ·esse projeto já está tramitando nesta 
Casa há bastante tempo. Já é a segunda vez que o 
Senador José Eduardo Outra pede que seja aprova
do requerimenlo de urgência para a tramitação des
se projeto, já adiado em determinado momento. Por 
que vamos adiá-lo mais uma vez? O Senador Ney 
Suassuna diz que está negociando com o Governo, 
conversando com o BNDES e com os ministros para 
chegar a um entendimenlo sobre o assunlo. 

Será que temos de negociar para lomar a deci
são de que a privatização só pode ocorrer com a 
nossa concordância? Negociar o quê? Negociar é 
saber se a privatização ou não da Companhia Vale 
do Rio Doce é boa para o Pais. Só vamos ter esse 
poder de negociar quando a decisão estiver em nos
sas mãos. 

Não vejo o que possa estar sendo discutido, 
analisado, pensado, negociado, no momenlo em 
que o Congresso sequer reivindica seu legítimo di
reito e se coloca em seu devido lugar para decidir 
sobre questão de tamanha relevância 

As avaliações que fazem da Vale do Rio Doce 
em lorno de US$12 a US$16 bilhões, Sr. Presidente, 
são insignificantes diante dos recursos que o Gover
no paga por serviço da dívida interna e externa aos . 
banqueiros nacionais e internacionais. Dizem os 
grandes comentaristas, jornalistas e articulistas que 
o dinheiro que se está pretendendo receber pela 
Companhia Vale do Rio Doce não dá para pagar 
quatro meses de juros da dívida interna e da dívida 
externa brasileira 

Como podemos pensar em entregar um patri
mõnio desse tamanho, que pertence ao Estado bra
sileiro, pelo menos em 51 o/o, a empresas privadas e, 
principalmente, a empresas privadas multinacionais? 

Queremos, Sr. Presidente, pelo menos, ter o 
direito de aprovar essa matéria É isso que visa o 
projeto do Senador José Eduardo Dutra Portanto, 
não vejo nenhuma razão para mais uma vez se 
adiar o requerimenlo de urgência de tão iJ'lllOrtante 
projeto. 

Daí por que o Partido Socialistá Brasileiro se 
manifesta contrariamente ao adiamento da votação 
desta matéria 
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden- Vale do Rio Doce é afirmo claramente: não precisa-
te, peço a palavra para encaminhar. mos escamotear o voto, escondendo na gaveta o 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo projeto com o qual definiríamos os rumos desta Na-
a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira para enca- ção. 
minhar a votação. É preciso que todos tomemos posições firmes. 

O SR, EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para Votarei favoravelmente este requerimento de autoria 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. do Senador José Eduardo Outra que - repilo - não 
Presidente, não quero dizer que sou um dos mais precisava ser votado se o relator, na Comissão de 
assíduos. A minha presença é permanente neste Constituição, Justiça e Cidadania, o nobre Senador 
plenário. Faltei a três sessões no correr deste ano. Ney Suassuna, tivesse sido informado do compro-

Lembro-me quando se votou aqui o pedido de misso estabelecido, neste plenário, de que em 20 
remessa desse projeto à Comissão de Constituição, dias úteis, o projeto retornaria Aceitou S. Exª o pro-
Justiça e Cidadania. De forma terminativa já estava jeto para relatar, sem saber do compromisso, aqui 
aprovado, já estava na Ordem do Dia. Votamos o assumido. A demcra resullou no aparecimenlo das-
projeto para ir à Comissão de Constituição, Justiça e se novo requerimento. 
Cidadania, porque o próprio Presidente daquela co- Sr. Presidente, volo "sim" ao requerimento do 
missão, o nobre Senador lris Rezende, assegurou Senadof José Eduardo Outra e faço um apelo aos 
que no prazo de vinte dias úteis devolveria o projelo Srs. Senaderes, bem como ao Senador Ney Suas-
ao Plenário. Também o líder do Governo, o nobre suna, no $en!ido de que dê o parecer; apelo esse 
Senador Elcio Alvares, comprometeu-se em devei- extensivo ao n.obre Senador lris Rezende para que 
ver o projelo. coloque esse projeto em votação na Comissão de 

No entan1o, decorridos dois meses ou mais, é Co~stituição, Justiça e Cidadania e o traga à delibe-
de se estranhar que a palavra aqui dada pelos Srs. ração do Plenário. Estamos aqui para votar,· não 
Parlamentares não foi cumprida. Foi preciso um para negociar. Não podemos negociar cada projelo 
novo requerimenlo do autor do projeto, pedindo que que colocamos em votação. 
o mesmo seja colocado em pauta para votação. Ali- O meu voto, Sr. Presidente, é a favor de que, 
nal de contas, o Senado da República sempre foi por um lado, votemos a matéria e, por outro, saiba-
uma Casa ·de homens de palavra. Se o projeto vai mos sempre cumprir com a nossa palavra empenha-

~ ser derrotado, vamcs fazê-lo. O que não podemos é da. 
dar despacho, fazer recurso de gaveta e guardar um 
projeto que o próprio líder do Governo e o Presiden
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
prometeram que retomaria ao Plenário em vinte 
dias. 

Não sei, Sr. Presidente, fazer esse tipo de polí
tica. O que volo sim, declar<K> e voto; o que voto 
não, declaro-o e o defendo também com o voto não, 
corno fiz no caso da emenda da Contribuição sobre 
Movimentação Rnanceira para a Saúde. Fui o único 
Senador a encaminhar voto contrário. Entendo que 
não se pode mudar a Constituição apenas porque o 
Ministro é um homem de bem. Todos os ministros 
devem ser homens de bem. 

O meu ponto de vista é que se vote esse re
querimento, de autoria do Senador José Eduardo 
Outra, que nem deveria existir. Isso se os homens 
que têm assento no Senado da República cumpris
sem com a palávra empenhada, aqui, no plenário, 
de colocar em votação esta matéria. 

O Governo não terá o meu velo para privatizar 
a Companhia Vale do Rio Doce. Tenho votado com 
o Governo, mas votarei contra a privatização da 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Edison Lobão. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para enca. 

minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, a minha posição é 
conhecida do Plenário do Senado Federal. Sou intei
ramente a favor da privatização de quase todas as 
empresas estatais. Digo quase todas, porque sou 
contrário, pessoalmente contrário, à privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce, pelas razões que 
também já expliquei. 

EntendÓ que o projeto do Senador José Eduar
do Outra está redigido em termos perfeitamente 
aceitáveis. Todavia, o que nós, líderes, estamos soli
citando agora é o adiamento por apenas quinze dias 
da urgência requerida por S. Exª, a fim de que o re
lator possa ter, nesse período, o prazo de que ne
cessita para emitir o seu parecer em plenário. 

Poderíamos, pura e simplesmente, rejeitar o 
requerimento do Senador José Eduardo Outra Não 
o fizemos. Protelamos apenas um pouco a sua vota
ção. Daí a explicação que estou dando, neste mo- . 
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mento, no plenário do Senado Federal. Voto pelo 
adiamento do requerimento do Senador José Eduar
do Outra, o que não quer dizer que eu me inscreva 
entre aqueles que desejam a privatização da Com
panhia Vale do Rio Doce. 

Esta é a minha posição. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES ·Sr. 

Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo 
a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Valada-
res. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) • Sr. Presidente; Sr's e Srs. Senadores, 
com todo respeito que tenho pela bancada governis
ta, quero crer que o Presidente da República, saben· 
do da importância, para alguns senadores da banca
da que o sustenta. a permruiência na vida nacional, 
na vida econõmica do Brasil da empresa Vale do Rio 
Doce, como um democrata que o é, poderia fiberar o 
Senado Federal, na parte que apóia o Governo, para 
dar prioridade à votação dessa matéria 

Parece que existem cordões invisfveis que 
atropelam determinadas matérias em andamento 
nesta Casa. De repente, quando se vislumbra o in
teresse do Palácio do Planalto, a matéria ou vai ao 
arquivo, ou é adiada, ou é rejeitada Não pode
mos, Sr. Presidente, ficar ao sabor tão-somente 
dos interesses do Presidente da República, pois 
se Sua Excelência tem interesses ou razões de 
Estado, os Senadores também os tem, uma vez 
que o Senado Federal é uma Casa composta de 
homens públicos da maior competência, da maior 
responsabilidade, que têm uma mensagem a tr&
zer à Nação e, acima de tudo, um compromisso 
com o povo que os elegeu. 

A Companhia Vale do Rio Doce está na pauta 
dos interesses nacionais, está no foco dos interes
ses do Brasil. E o projeto de autoria do nobre Sena
dor José Eduardo Outra, em vez de enfraquecer, for· 
talece o Congresso Naêional, a Instituição que é, por 
excelência, representativa dos interesses do Brasil. 

Por esta razão, Sr. Presidente, lamento que o 
líder do Governo nesta Casa, Senador Elcio Alvares, 
um cidadão que tem a estima e o respeito de todos 
os seus companheiros no Senado Federal, tenha 
dado a palavra. como deu, de que a matéria seria 
resolvida em 20 dias. Já se passaram 60 dias! E o 
Senador Ney Suassuna, um homem capaz de dar 
parecer em 24 horas, não teve condições de fazê-lo 
em 60 dias. I 

Tenho certeza absoluta de que S. Ex", como é 
um homem que apóia o Governo de forma aberta. 
de forma leal, recebeu um pedido, uma reivindicação 
no sentido de que o projeto de lei do Senador José 
Eduardo Outra não fosse votado agora 

De sorte, Sr. Presidente, que voto favoravel
mente ao requerimento do Senador José Eduardo 
Outra, para que se dê seguimento à matéria e louvo 
a atitude do nobre Senador Edison Lobão., vice-líder 
do Governo, que, como aqui afirmou peremptoria
mente, não só agora mas também em outras oportu
nidades, votará "sim" à matéria 

Digo a V. Exª. Senador Edison Lobão, que há 
60 dias houve a palavra de que em 20 dias o projeto 
seria votado, o que não aconteceu. Agora pedem 
mais 15 dias. Se V. Exª, como v ice-líder do Gover
no, der a palavra, como fez o Senador Elcio Alvares 
-quero dizer que confio em V. Ex" e confio no Sena
dor Elcio Alvares •• pode ser que por razões de Esta
do venha um oovo pedido do Presidente da Repúbli
ca e V. Exª sé renda ao mesmo, o que é natural 
como aliado leal que é do Governo Federal. 

De sorte que, entre sua palavra em que aéredi· 
to, entre o interesse do Presidente da República e a 
intenção do requerimento do nobre Senador José 
Eduardo Outra, fico com a intenção do requerimento. 
Votarei favoravelmente. 

Muito obrigado. ~ 
O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, peço 

apalavra 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Antes de 
V. Exª havia pedido a palavra o Senador José 
Eduardo Outra, aUtor do requerimento. 

O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, só 
gostaria de ponderar que fui citado nominálmente 
em dois pronunciamentos.· Dentro do meU espírito 
de examinar com muita tranqüilidade e serenidade a 
matéria, caso V. Ex" me ceda a preferência - pois o 
Senador José Eduardo Outra é o autor do requeri· 
menta -, prestaria o esclarecimento figeiro para evi
tar qualquer dúvida 

,O SR. PRESIDENTE (José Samey) • V. Ex" 
poderá a ter a palavra como líder. Como explicação 
por ter sido citado, não porque se trata de um deba
te. E o Regimento fala nas citações ofensivas. 

O SR. ELCIO ALVARES ·Como líder, Sr. Pre
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • V. ExB 
tem a palavra como líder. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES.Corrio líder. 
Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, eminentes 
colegas. esse assunto foi apresentado com a convo:-. 
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cação do meu nome por dois eminentes Senadores: 
o Senador Epitacio Cafeteira e o Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

Seria inteiramente desnecessário dizer do meu 
apreço a esses dois eminentes colegas; mas a con
vocação qae foi feita, Sr. Presidente e nobres Sena
dores, não faz justiça ao comportamento que adotei 
no encaminhamento desta matéria 

Na ocasião, Sr. Presidente, assumi a tribuna e 
falei, em virtude da importância da matéria, que se
ria licito dar-se um prazo de 20 dias, e era o nosso 
comprometimento. Ocorre que essa matéria foi para 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e 
lá o Presidente lris Rezende, em decisão inteiramen
te aplaudida, indicou o Senador Ney Suassuna para 
examiná-la e, se possível, encontrar uma fórmula de 
consenso que nos permitisse votar o requerimento e 
o projeto com toda a tranqUilidade possível. 

No entanto, Sr. Presidente, as observações 
que estão sendo feitas no plenário - e quero neste 
momento, como líder do Governo, assumir um posi
cionamento - são no sentido de oobrança. que às 
vezes extrapola a linguagem parlamentar e extrapo
la a realidade dos pronunciamentos. 

Sr. Presidente, democracia, desde que o mun
do é mundo, é maioria e minoria. Existe uma maioria 
nesta Casa, Sr. Presidente, que timbra pelo oompor
tamento ético; existe uma maioria que procura os Ir
deres de oposição para conversar e ponderar. In
cluo-me nessa maioria No entan1o, não posso acei
tar, Sr. Presidente, que a qualquer posicionamento 
da maioria venha logo uma série de pronunciamen
tos afirmando que existe escamoteamento, que exis
te sentido procrastinalório. 

Não é assim! O que estamos fazendo no Con
gresso Nacional, eminentes colegas, é aqllllo que é 
oompatível oom a índole do Senado. É a negocia
ção, é o diálogo. Uma democracia em que o Con
gresso dialoga oom o Governo só tem a ganhar. Nos 
regimes totalitários, existe somente uma vontade. 
Não é o caso do Presidente Fernando Henrique Car
doso nem dos membros que integram a maioria do 
Governo. 

Com o maior respeito aos colegas, mantenho a 
palavra quando assumo palavra, mantenho o posi
cionamento porque é da minha índole. Mas, de ma
neira alguma, Sr. Presidente, posso declinar daquilo 
que é uma postura do regime democrático. A maio
ria tem o direito de ditar os caminhos, de determinar 
as diretrizes. Se em algum momento elas se chocam 
com as diretrizes da minoria, compete à minoria, 
dentro de um regime racional, fazer a sustentação. 

O Senador Epitacio Cafeteira, por quem tenho 
uma amizade especial, cobrou-me a palavra. Fica 
uma situação muito difícil para o líder do Governo se 
ele disser que não pode sustentar a palavra dada 

A conotação· do Senador Ney Suassuna foi 
tranqüila, serena, correta. Quero até declarar que a 
paralisação do Senador Ney Suassuna foi para be
neficiar os Estados que, como o meu, têm a Compa
nhia Vale do Rio Doce praticando alividades dentro 
deles, respeitando o percentual, que foi uma aspira
ção do Senador José Samey. 

Falei com o Senador Ney Suassuna, oom 1oda 
tranqüilidade, que· jria advogar, juntamente com S. 
Ex .. , o aumento desse percentual porque, evidente
mente, quero advogar em favor do meu Estado, as
sim como o Senador Jader Barbalho quer advogar 
em favor do Pará e·todos os outros senadores repre
sentantes de outros Estados. 

Peço aos eminentes oolegas, principalmente 
ao Senador JQSé Eduardo Outra, que oompreendam 
que ninguém está adotando medida procrastinalória 
como também um sistema de maioria que seja impe
ditivo de qualquer debate ou de qualquer diálogo: 

O Sr. Epitacio cafeteira - Senador Elcio Alva
res, permite-me V. Exã um aparte? 

O SR. ELCIO ALVARES - Senador Epitacio 
Cafeteira, estou fazendo uma intervenção oomo líder 
e não sei se poderei conceder-lhe este aparte. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Mas, quero me justi
ficar oom V. Exâ 

O SR. ELCIO ALVARES- V. Exâ não precisa, 
porque nossa amizade é mtito grande. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador, 
gostaria de esclarecer um ponto a V. Exª. A cobran
ça que fiz foi em razão de pensar que o projeto ain
da estava na Comissão de Constituição, Justiça e. 
Cidadania Mas o nobre Senador Ney Suassuna dis
se-me que ele já se enoontra na Mesa Então, é da 
Mesa a responsabilidade por não o colocar em vota
ção. Votei a favor da ida do projeto à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, embora já estives
se, de forma terminativa, aprovado na Comissão de 

. Assuntos Econõmicos. Conoordei e votei a favor do 
requerimento- V. Exª sabe disse-, pois o importante 
era saber se era constitucional o projeto; e era so
mente isso que a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania deveria fazer. Entrar no mérito é o que 
estamos fazendo com o Projeto SIVAM, querendo 
deelc:lír se um -radar é bom ou não, se o sonar do 
submarino é melhor etc. Isso não- compete a nós. 
Penso que a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania tem que se pronunciar sobre aquilo que é 
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da sua competência. Ao que me parece, essa ques
tão derivou, porque, hoje, todas as comissões que
rem negociar cada projeto que passa por elas. Mas, 
em nenhum momento, tive desapreço por V. Ex". 
Pelo contrário, o que cobrei não foi do Senador Elcio 
Alvares, foi do líder do Governo, que disse que o 
projeto voltaria Com esse compromisso votei para 
que ele fosse à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, e agora estou nesta dificuldade porque 
entendo que não precisaria do requerimentO do no
bre Senador José Eduardo Dutra. Em nada mudou o 
apreço que tenho por V. E~. a admiração. Mas não 
posso deixar de registrar que, em outra oportunida
de, quando aparecer um requerimento semelhante, 
terei dúvidas em votar, porque não sei se o projeto 
voltará ou não. Sei que não depende de V. Exª. Diz 
o Senador Ney Suassuna que já saiu da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania e que se en
contra na Mesa Então, o Presidente deve dizer por 
que motivo não o coloca em pauta. Quero esclarecer 
a verdade. Ainda está na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania? O Presidente, o nobre Senador 
I ris Rezende, disse que há 80 projetes na pauta des
sa comissão. Então, se o Presidente diz que está lá, 
e o relator diz que não está mais, passo a não en
tender mais nada Mas quero deixar claro que conti
nuo a ter o maior apreço por V. Exª 

O SR. ELCIO ALVARES - Senador Epitacio 
Cafeteira, tenho a impressão de que seria redundan
te dizer da nossa amizade e admiração recíprocas. 

Quero esclarecer a V. E~ que fiz essa colo
cação em relação à oposição, porque foi o próprio 
Senador José Eduardo Outra que entrou com o re
querimento, chamando novamente o projeto, que 
estava na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, à Mesa, e seria 'votado e discutido por 
nós. Mas há uma vontade imensa de que haja ve
locidade numa matéfia de tão grande importância 
como esta. 

Em face disso, evidentemente, a liderança do 
Governo usou um dispositivo que assiste à maioria, 
ou seja, pediu a prorrogação do prazo, para que o 
Senador Ney Suassuna realize um trabalho, que 
considero muito importante, em favor do País. S. Ex" 
está encontrando, exatamente, a conciliação entre 
os interesses desta Casa, que são manifestos, e os 

· interesses do Governo. 
Em virtude de um requerimento do Senador 

José Eduardo Outra, a matéria veio novamente à 
Mesa. Mas a matéria estava seguindo a sua tramita
ção, já com desfecho anunciado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Portanto, reitero a V. ~ todo o meu apreço. 
Apenas quis me pronunciar a respeito disso porque 
é do meu dever como líder do Governo e porque V. 
Ex• me conhece muito bem. Se eu der a minha pala
vra e me empenhar em favor dela, vou lutar. Entre
tanto, sou como todos os parlamentares desta Casa. 
ou seja, um homem de diálogo. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Permite-me 
V. Exª um aparte, já que V. ~concedeu ao Sena
dor Epitacio Cafeteira? 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, po
deria conceder o aparte ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares, com todo o prazer, se V. Ex' as
sim me permitir. (Pausa.) 

Ouço V. Ex• com prazer. 
O Sr. Antonio Carlos Valadares- Senador El

cio Alvares, não tive nenhum objetivo, nenhuma in~ 
tenção de fazer uma crítica ao seu comportamento e 
muito menos áe tirar a legitimidade de que se reves
te V. Ex", como líder do Governo, para conduzir o 
pensamento do Presidente da República ·nesta 
Casa Já fui líder do Governo na Assembléia Legis
lativa de Sergipe e sei o quanto representa essa res
ponsabilidade. Por isso, compreendo a sua posição. 
O que quis dizer é o que acontece de fato, ou seja, 
que o Presidente da República pode pedir, é natural, 
Sua Excelência é o Presidente da República, V. Ex• 
é o líder, representa, pois, o seu pensamento. Por
tanto, de um momento para o outro, o líder pode se 
comprometer dizendo que em 20 dias uma determi
nada matéria será votada, mas o Presidente da Re- . 
pública pode lhe pedir que negocie o seu adiamento. 
Isso é legítimo! E, apesar de achar legítimo, não 
concordo neste momento, porque não estou em seu 
lugar. Estou em outro lugar e vou votar a favor do re
querimento. Muito obrigado. 

O SR. ELCIO ALVARES - Agradeço o aparte 
ao eminente Senador Antonio Carlos Valadares, por 
quem também. tenho grande admiração. 

E ficou claro que, nessa questão, não se tratou 
de um pedido do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso; foi um ajuste entre colegas, do líder da 
maioria e o relator da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Senador Ney Suassuna, no 
sentido de obtermos uma solução comum. 

- Tive o cuidado, como é de meu feitio, de OlNir 
os líderes que dão sustentação e apoio ao Governo. 
S. Ex"s concordaram. Evidentemente não foi uma 
posição isolada do líder do Governo; foi uma posi
ção consensual. Portanto, quando falei em maioria, 
falei estribado no apoio que recebi dos seus líderes._ 
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Acredito, sinceramente, e confio no Senador 
Ney Suassuna; sei do seu cuidado. S. Ex• tem sido 
o relator. permanente de projetes importantes aqui 
nesta Casa. E nós vamós ter um desfecho favorável. 

Apenf!S faço este registro com a minha maior 
homenagem ao Senador Epitacio Cafeteira, de 
quem sou admirador e amigo, ao Senador Antonio 
Carlos Valadares. que tem tido um procedimento 
parlamentar até certo ponto insusceptível de qual
quer tipo de crítica, sempre elegante, sempre corre
to, patriota nas suas posições. Mas não poderia so
mente ouvir que o líder do Governo não está cum
prindo com sua palavra, sem dar minhas explicaçõ
es, porque, senão, ficaria ruim para a minha pessoa 
como parlamentar. 

Apenas quero deixar isto claro. Manifesto mais 
uma vez nossa posição, dando um tempo ao Sena
dor Ney Suassuna. E pela posição, quero fazer este 
registro em homenagem ao Presidente José Sarney, 
que, inclusive, tomou uma posição inteiramente fa
vorável aos Estados· ohâe a Companhia Vale do Rio 
Doce tem a sua atividade. 

Eu, como representante do Espírito Santo, 
onde a Companhia Vale do Rio Doce tem uma gran
de expressão, só teria um caminho: dar apoio à co
locação que o Presidente José Samey fez. E estou 
envidando, agora, esforços, juntamente com o Sena
dor Ney Suassuna, para obtermos um resultado que 
venha a ser o denominador comum 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
Elcio Alvares, gostaria de fazer um apelo a V.Ex• no 
sentido de votarmos, na próxima terça-feira, este re
querimento de adiamento que V. Ex• está apresen
tando hoje, porque o Senador José Eduardo Outra já 
disse que vai pedir a verificação da votação. Sendo 
assim, evidentemente, não teremos número no ple
nário e colocaremos em prejuízo a votação do proje
to das enfermeiras que vieram de tão longe e estão 
aqui para assistir a esta votação. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, con
cordo inteiramente com V. Exª. Sua sensibilidade é 
notável e nós não iríamos ·de maneira alguma preju
dicar as enfermeiras que estão aqui. Agora, quero 
fazer também uma colocação de liderança: descon
tamos, em favor do Senador José Eduardo Outra, 
este dia de adiamento. Então, ao invés de pedirmos 
15 dias, deduzimos o número de dias, ouvidos os lí
deres que assinaram, para dizer que a nossa inten
ção não é procrastinar indefinidamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
agradece a colaboração de V. Exª 

Em votação o requerimento de adiamento feito 
pela liderança do Governo. 

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

Aprovado. 
A matéria a que se refere o Requerimento rf'. 

1.403 voltará à Ordem do Dia na data prevista pelo 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa,requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Antonio Carlos Valada-
res. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N~1.543, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 311, alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei 
da Câmara rf'. 29/95, a fim de ser apreciado antes da 
matéria conslqslte do item rf'. 23, da Ordem do Dia 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1995. -
Benedita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção. 

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

Aprovado. · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item ~24 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA~ 29, DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento rf'.''1.509, de 1995) 

(Tramitando em conjunto com oProjeto. 
de Lei da Câmara rf'.129, de 1993.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara rf'. 29, de 1995 (rf'. 407/91, 
na Casa de origem), que acrescenta disposi
tivo à Lei rf'. 2.604, de 17 de setembro de 
1955, que "regula o exercício da enferma
gem profissional", estabelecendo limite para 
a jornada normal de trabalho, tendo 

Parecer sob rf'. 195, de 1994, da Co
missão 

- de Assuntos EconOmicos: 12 pro
nunciamento: favorável ao Projeto, nos ter
mos de substitutivo que oferece. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais, nos termos do Re
querimento rf'. 248, de 1995.) 

Nos termos do art 140, alínea "a", do Regi
mento Interno, designo a nobre Senadorà Marina 
Silva para proferir parecer, em substituição à Comis
são de Assuntos Sociais. 
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A SRª MARINA SILVA (PT-AC. Para emitir pa- . O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para en-
recer.) - Sr. Presidente, da Comissão de Assuntos caminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Cãmara nQ 29/85, Presidente, em nome do Partido Socialista Brasnei-
com o propósito de aprovar uma lei que ofereça con- ro, gostaria de registrar essa conquista dos profissio-
dições dignas de trabalho e jornada de trabalho ade- nais de saúde em todo o Brasil, um desejo que vem 
quada a e5ses profissionais que são os responsá- de longo tempo e que demorou bastante para ser 
veis pela assistência de saúde de inúmeras pessoas realizado. 
é que é apresentada a proposição. A categoria dos enfenneiros é praticamente a 

Ba tem o objetivo de melhorar as condições de 
trabalho. da Enfennagem, definindo uma jornada de 
trabalho de, no méximo, trinta horas semanais. 

Este projeto atende melhor às reivindicações 
da categoria, razão péla qual somos favoráveis ao 
PLC 29/95, rejeitando, por conseguinte, o PLC 
129/93, por inconstitucionaiidade. 

Quero apenas esclarecer que esse projeto é 
resultado de um entendimento entre as lideranças 
dos partidos, em razão de que o PLC n'l129 tratava 
da questão do piso salarial. Hé um entendimento da 
maioria da Comissão de que o estabelecimento de 
um piso salarial seria inconstitucional, desde que se 
estaria decidindo sobre matéria financeira e seria, 
portanto, da competência do Poder Executivo e não 
do Poder Legislativo fazê-lo. 

Por isso, a nossa opção pelo PLC nQ 29/95, 
que trata da questão da jornada de trabalho, o que é 
justo, pois esses profissionais muitas vezes têm ex
cedido essa jornada de trabalho, com prejuízo para 
a sua saúde e para a saúde dos pacientes que mui
tas vezes podem sofrer as conseqüências de serem 
atendidos por pessoas trabalhando estressadas. . __ 

Pelas razões que acabo de apresentar, somos 
favoréveis à aprovação do PLC nQ 29/95, rejeitando, 
por conseguinte, o Projeto de Lei do Câmara nQ 
129/93, por inconstitucionalidade. 

É o Parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer conclui pela aprovação do Projeto de Lei da Câ
mara nQ 29195. . 

Concluída a fase de instrução, passa-se à dis
cussão da matéria, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

O SR. ADEMIR ANDRADE • Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • V. Ex" 
tem a palavra, Senador Ademir Andrade, para enca
minhar a votação. 

última que vê regulamentada a sua jornada de traba
lho. Quanto ao piso salarial, queria dizer que torce
mos para que os trabalhadores a obtenham na préti
ca, na organização nos seus sindicatos, nas suas fe
derações e nas suas confederações. 

Na luta popular, na luta da organização, na luta 
da categoria, espero que os profissionais da áréa ai· 
cancem um salério digno do trabalho que exercem. 
O nosso Partido esté solidério com o acordo que foi 
feito nesse momento. 

Muito obrigado. 
O SR. V,ALMIR CAMPELO · Sr. Presidente, 

peço a paiavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Concedo 

a palavra ao Senador Valmir Campelo para eneami
nhar a votação. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en
caminhar. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, 
também desejo manifestar o nosso apelamento ao 
citado projeto e pedir a nossa Bancada que vote fa
voravelmente ao projeto, porque entendemos que é 
de inteira justiça para os profissionais da saúde. 

Dessa forma, o PTB encaminha favoravelmen-
te. 

O SR.-PRESIDENTE (José Sarney)- Foi jüSta- · 
mente com o espírito de que se trata de uma catego
ria realmente merecedora de todo o apoio desta 
Casa, pois tem prestado muitos serviços ao povo 
brasileiro, que a Mesa encaminhou a maléria de 
modo que pudéssemos voté..Ja nesta tarde e não 
frustrássemos todos aqueles que aqui esperavam 
uma decisão do nosso Plenário. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a paiavra ao Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, desejo manifestar, em nome do PMDB, o nosso 
apoiamento ao parecer da Senadora Marina Silva, 
como também aos argumentos que jé foram esposa
dos, por considerar que efetivamente a categoria 
merece esse direito, jé que categorias análogas, hé 
muito, conquistaram o mesmo direito. 
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A recomendação da Uderança do PMDB é Ficam prejudi~dos os Projeto de L~i ~a Cãma-
pela aprovação do projeto. ra dos Deputados 11"5 129/93 e o substitutivo a ele 

o SR. EDISON LOBÃO _ Sr. Presidente, peço apresentado pela Com!ssão de ~ntos ~ais. 
a palavra para encaminhar. É o segumte o proJetO aprovado. 

O SR •• PRESIDENTE (José Samey} - Concedo PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 29, DE 1995 
a palavra a v. Ex•. (N2 407/91, na Casa de origem} 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para enca- Acrescenta dispositivo à Lei ~ 
minhar. Sem revisão do orador.} -Sr. Presidente, a 2.604, de 17 de setembro de 1955, que 
Liderança do PFL recomenda o voto favorável, con- "regula o exerclcio da enfermagem pro-
~ _ ,cJO que se trata de uma categoria que presta fissional", etabelecendo limite para a Jor-
excmentes e relevantes serviços à sociedade. nada normal de trabalho. 

Quem quer que tenha ido a um hospital sabe o O Congresso Nacional decreta: 
quanto são importantes as enfermeiras na vida so- Art 12 A lei n2 2.604, de 17 de setembro de 
cial de todas as pessoas. 1955 passa a vigorar acrescida do seguinte art 1 0: 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presi- •Art. 10. A jornada normal de trabalho 
dente, peço a palavra para encaminhar. para-o exercício da enfermagem, em qualquer 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Concedo das modalidades previstas nesta lei, será de, 
a palavra a V. Ex"- no máximo, 30 (trinta} horas semanais." 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. Art 2" ESta lei entra em vigor na data de sua 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.} - Sr. Pra- publicação. 
sidente, gostaria de encaminhar, não só em nome Art. 32 RevogarrH>e as disposições em contrário. 
da liderança do Governo, como da Bancada do - É o seguinte o item cuja matérta é pre-
PSDB, o voto favorável e o apoio a essa reivindica- judicada: 
ção antiga de uma categoria extremamente impor
tante para um dos serviços públicos fundamentais à 
população brasileira 

A Liderança do Governo encaminha, portanto, 
favoravelmente a essa aprovação. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Concedo 
a palavra a V. Ex"-. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Partido Progressista Brasileiro vota favoravel
mente à aprovação do projeta. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Concedo 
a palavra a V. Ex"-

0 SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, o 
Partido dos Trabalhadores encaminha a favor, le
vando em conta tanto a defesa do projeto que a Se
nadora Benedita da Silva fez, como a contida no pa
recer da Senadora Marina Silva 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} -Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa} 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

-23-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2129, DE 1993 

(Em regime de ugência, nos termos do 
Requerimento n2 1.509, de 1995} 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei da Câmara n2 29, de 1995} 

. Discussão, em turno único, do Projeto · 
de Lei da Câmara n2 129, de 1993 (n2 
4.499/89, na Casa de origem), que inslilU o 
piso salarial, dispõe sobre a jornada e condi
ções de trabalho dos enfermeiros e determi
na outras providências, tendo 

· Parecer sob n2 195, de 1994, da Co
missão 

- de Assuntos Econõmicos: favorá
vel ao l'>rojeto, nos termos de substitutivo 
que oferece. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Sociais, nos ter-

- mos do Requerimento n2 248, de 1995.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Item 25: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2141, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n21.517, de 1995.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de lei da Câmara ri?- 141, de 100a (n2 



876 _ ANAIS DO S.ENADO FEDERAL Noyembro de 1995 _ 

1.719191, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a jornada, condições de trabalho e 
piso salarial dos técnicos e auxüiares de en
fermagem e determina outras providências, 
tendo 

• Parecer sob n"- 278, de 1994, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, favorãvel ao 
Projeto nos termos de substitutivo que apre
senta. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 ~ Secretário em exercício, Senador José Eduar
do Outra. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N21.544, DE 1995 

Senhor ?residente, 
Nos termos do art. 352, item 11 parágrafo (rlico, 

alínea a do Regimento Interno, requeremos a extinção 
da urgência solicitada para o Projeto de Lei da Câmara 
ri> 141 , de 1993, que dispõe sobre a jornada, condiçõ
es de trabalho e piso salarial dos técnicos e auxiliares 
de enfermagem e determina outras providências. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1995. -
Sérgio Machado- PSOB- Ney Suassuna- PMOB 
- Edison Lobão- PFL 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria volta à tra

mitação normal. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 27: 

Votação, em turno único, do Requeri
_mento n"- 1.364, de 1995, da Senadora Be
nedita da Silva, solicitando, nos termos do 
art 172, inciso I, do Regimento Interno, a in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado ri> 227, de 1995, de sua autoria, 
que inscreve o-nome de Zumbi dos Palma
res no "Uvro dos Heróis da Pãtria". 

Em reSposta ao Of.SF/1.453195, informo a Vos
sa Excelência que nada temos a opor ao requeri
mento de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n"-227, de 1995, de autoria da Sena
dora Benedita da Silva 

Atenciosamente, - Senador Roberto Requillo, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

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

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n"- 227 será incluí

do em Ordem do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 29: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n"- 1.404, de 1995, do Senador Ro
berto Requião, solicitando, nos termos regi
mentais, que o Projeto de Lei da Câmara ri> 
115, de 1993 (nº- 824/91, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que regula_ direitos e obrigações relativos 
à propriedade industrial, além das Comissõ
es para os quais foi despachado, seja ouvi
da, também, a de Educaçao. 

Em votação. 
O Sr. Epitacio Cafeteira -Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr •. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto, na rea
lidade, é polêmico e tudo indica que não serã apro
vado; mas não vejo nenhuma necessidade de enca-, 
minhá-lo à Comissão de Educação. 

Esté acontecendo neste Senado algo a que 
ainda há pouco me referi. É examinado o mérito de 
um projeto numa comissão de mérito, a matéria vai 

. para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia e esta, em vez de falar da constitucionalidade, 
entra 110 mérito. Todo projeto que se deseja mudar, 
leva-se a alguma comissão para mudar, para entrar 

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Cernis- no mérito. 
são de Educação qu~ será lido pelo Sr. 12 Secretário As comisséles estão interferindo no trabalho 
em exercício, Senador José Eduardo Outra. ___________ das outras. Creio que, observando o Regimento, te-

. É lido o seguinte mos que deixar que cada comissão cumpra a sua 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO obrigação, e não devemos, como no caso, encami-

OFfCIO n"- 23195-CE nhar à Comissão de Educação um assunto que não 
tem pertinência com a Comissão. 

Brasflia, 30 de outubro de 1995 
Senhor Presidente, 

Voto contra o requerimento, assim como vota
rei contra qualquer outro requerimento que transfira 
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apreciação de matéria para comissão que nada te
nha a ver com o projeto. Esse procedimento sõ vai 
prejudicar o andamento dos projetes e só vai permi
tir que se aumente as discussões em torno do méri
to, sendo que as próprias comissões perderiam sua 
razão de ser. 

Sr. Presidente, voto contra. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota

ção o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados (Pausa). 
Rejeitado o requerimento. 
O Projeto volta às Comissões de Assuntos 

Econõmicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
onde se encontra para a análise das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -

Vota;:ão, em turno único, do Requerimen
to ri'< 1.430, de 1995, do Senador Bello Parga. 
solicitandJ, nos termos regimentais. que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº-7, de 1995-Com- · 
plementar, de autoria do Senador José Eduar
do Dttra, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de presta;:ão de informações à Secretaria da 
Receita Federal, por parte das insli!Uções fi
nanceiras, sociedades corretoras e assemelha
das que especifica, além dà comissão constan
te do despachJ inicial, seja ouvida, tantJém, a 
de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço a 
palavra para justificar meu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Bello Parga, para justifi
car o requerimento. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para justifi
car. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PLS 
07/95, compiementar, pretende sejam fornecidas pe
las instituições financeiras e sociedades afins, men
salmente, à Secretaria da Receita Federal, informa
ções relativas a operações financeiras superiores a 
20.000 UFIRs. 

A instituição financeira que não cumprir as de
terminações do referido projeto ficará, segundo ele, 
sujeita a pena de multa de 1.000 UFIRs por dia de 
atraso, e as pessoas físicas dela titulares às penas 
previstas nos Capítulos III e IV, do Título X, do Códi
go Penal. 

O projeto, entretanto, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, é inconstitucional sob os aspectos formal e 
material. 

O art 192 da Constituição Brasileira é taxativo 
ao exigir a edição de uma lei complementar una 

para disciplinar o sistema financeiro nacional, bem 
como a organização e o funcionamento das instili.i
ções financeiras públicas e privadas. 

O eminente Ministro Sidney Sanches, em seu 
voto condutor do acórdão proferido no ADIN 4-7, do 
Distrito Federal, acolheu os fundamentos de mani
festações que já transcrevera. inclusive as dos dou
tos Hely, Caio Tácito e José Frederico, reproduzidas 
neste parecer, nos seguintes termos: 

"Acolho, no substancial, a fundamenta
ção dos pareceres da Consultaria-Geral da 
República, aqui impugnado, da Advocacia
Geral da União e dos juristas e professores 
Hely Lopes Meirelles, Caio Tácito, José Fre
derico Marques, Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho. Celso Bastos, lves Gandra da Silva 
Martins, José Alfredo de Oliveira Baracho, 
Rosah Ru5somano, Cid Heráclito de Quei
roz, A~noldo Wald e Geraldo Vidigal 

Também entendo que o caput do art 192, úni
co dedicado ao Capítulo do "Sistema Financeiro. Na
cional" comanda todos os seus incisos e parágrafos, 
quando diz: 

Ar!. 192 - O Sistema Financeiro Nacional, es- · 
truturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir àos interesses da cole
tividade, será regulado em lei complementar ... " 

Somente por lei complementar, una, que dê 
estrutura ao Sistema Financeiro Nacional, discipli
nando as matérias do caput, incisos e parágrafos do 
artigo 192 da Constituição Brasileira, podem ser de-. 
finidas alterações ao regime jurídico-profiSSional dos 
Bancos. 

É inconstitucional, portanto, sob o aspecto for
mal, a proposta em epígrafe, por pretender dispor, 
isoladamente, sobre sigilo bancário, um dos aspec
tos mais relevantes do Sistema Financeiro Nacional 
e do funcionamento das instituições financeiras que 
o compõem. ·-·· · 

Quero acrescentar de passagem, Sr. Presiden
te, que esse argumento fez parte, integra as alega
ções do Partido dos Trabalhadores quando ingres
sou na Justiça Superior com uma ação, argüindo a 
inconstitucionalidade da medida provisória recente
mente editada, que autoriza o Banco Central a pro
mover a fusão e incorporações do Banco. Foi eXala
mente essa uma das alegações do Partido dos Tra
balhadores. 

Continuando, Sr. Presidente, sob o aspecto 
material é igualmente inconstitucional a proposta em 
epígrafe. 
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Pretende o Projeto autorizar a quebra do sigilo apresentou argumentos de juristas argüindo a in-
bancário se_m a necessária ordem judicial ou de co- constitucionalidade, também temos argumenllls jurf.. 
missão parlamentar de inquérito. dicos que concordam que o projeto é constitucional. 

O sigilo bancário no entanto, está consagrado Mas, justamente por reconhecer que existe essa pc-
como direito individual dos cidadãos, nos incisos X e lêmica, é que concordamos que o projeto seja reme-
XII do art. 5" da Constituição do Brasil. tido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

0 Supremo Tribunal Federal assim já o reco- nia. 
nheceu no V julgamento do Pedido f12 577, Questão 
de Ordem relatado pelo Exni' Ministro Carlos Vello
so, conforme publicado no DJU de 23/04/9;3. 

No mesmo sentido, o Exni' Ministro Celso de 
Mello, em despacho proferido nos autos do Inquérito 
nº 899-1/DF, destacou: 

A relevância do direito ao sigilo bancá
rio - que traduz, na concreção do seu alcan
ce, uma das projeções realizadas do direito 
à intimidade - impõe, por isso mesmo, cau
tela e prudência ao Poder Judiciário na de
terminação da ruptura da esfera de privaci
dade individual, que o ordenamento jurídico, 
em norma de salvaguarda, pretendeu sub
meter à cláusula tutelar de reserva constitu
cional (CF, art. 5". X). 

Portanto, Sr. Presidente, no meu entender, por 
violar garantias constitucionais à intimidade e ao si
gilo de dados, consagrados nos incisos X e XII do 
art. 5" da nossa Constituição, pretendendo exigir for
necimento de dados a autoridades fazendárias, por 
bancos, sem anterior autorização judicial ou determi
nação de Comissão Parlamentar de Inquérito, é ne
cessária a apreciação da constitucionalidade da pro
posta pela competente Comissão do Senado, que é 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

É a minha justificação, Sr. Pre,sidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Bel/o Parga, 
o Sr. José Sarney, Presidente; deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Calheiros, 2~ Secretário. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Peço a pala
vra para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao Senador 
José Eduardo Outra; depois a concederei com muito 
prazer a V. Ex•. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, não vou encaminhar contraria
mente ao requerimento do nobre Senador BeiJo Par
ga, até porque reconheço a polémica em tomo des
se projeto. Da mesma forma que o nobre Senador 

Gostaria de registrar que procuraremos dar a 
esse projeto o mesmo tratamento que demos ao 
projeto da Companhia Vale do Rio Doce. Não enten
demos que o objetivo do nobre Senador Bello Parga 
seja meramente protelatório, em função até de que 
esse projeto de nossa autoria é baseado na legisla
ção americana. Tornamos a iniciativa de ter uma au
diência com o Secretário da Receita Federal, Dr. 
Everardo Maciel. Efe diSse que, no seu entendimen
to, o projeto ia ao encontro dos interesses do Gover
no, da Receita Federal e, inclusive, da preocupação 
da Conferência das Américas. O Ministro da Justiça 
vai participar ge uma reunião eom diveiSos pafses 
latino-america_11os, que tem como objetivo o estabe
lecimento de um processo, de uma legislação que 
iniba a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal. 
Esse projeto necessariamente vai ao encontro des
ses interesses, mas reconhecemos que existe polê
mica 

Não concordamos com o argumento do Sena
dor Bello Parga, que utilizou uma justificativa do Par
tido dos Trabalhadores com relação à medida provi
sória. Trata-se de questões de natureza diferente. 

Ao mesmo tempo, queremos regisbar que a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já 
aprovou recentemente um projeto de autoria do Se-· 
nador Pedro Simon e o substitutivo do Senador .Ro
berto Requião, que quebra o sigilo bancário dos 
agentes públicos, entendendo como tal os deputa
dos e executivos. Entendemos, inclusive, ao contrá
rio do que foi dito pelo Senador BeiJo Parga, que o 
nosso projeto não quebra o sigilo bancário por en
tender que, na medida em que esses dados são 
passados para a Receita Federal, eles passam a ser 
cobertos peio sigilo fiscal. A lei prevê que os respon
sáveis pela divulgação dessas informações serão 
punidos de acordo com a legislação. 

Concordamos que o projeto gera muita polêmf.. 
ca. Por isso concordamos que seja examinado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania To
davia, caso a CCJ não se manifeste de acordo com 
o Regimento desta Casa e por entender - faço nos
sas palavras as do próprio Secretário da Receita Fe
deral, Everardo Maciel, e das malérias divulgadas 
na imprensa - que essa é uma matéria_ d13 rel!lllante 
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e urgente interesse nacional - caso a Comissão de 
Constituição,~ Justiça e Cidadania não o aprecie de 
acordo com o Regimento -, vamos apresentar o Re
querimento para que volte ao plenário. Assim, o pa
recer da CCJ poderá ser feito em plenário ou em 
substituição a ela. 

Por todos esses argumentos, não somos contrá
rios ao requerimento do nobre Senador Bello Parga 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Con

cedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, ao examinar o Item 29, votei contraria
mente e defendi o voto contra ao requerimento que 
pretendia mandar para a Comissão de Educação 
projeto que regula dire~os e obrigações relativos à 
propriedade industrial, uma vez que não vemos ne
nhuma relação entre o projeto e a Comissão de Edu
cação. 

No caso vertente, bastaria a justificativa do Se
nador Bailo Parga para levar o meu voto favorável, 
tanto que não-somente votarei a favor como pediria 
à Mesa que ao encaminhar para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania esse projeto, en
viasse também o requerimento do nobre Senador 
Bello Parga, que dará, com toda certeza, substancial 
ajuda ao exame da matéria Penso até, Sr. Presi
dente, que nenhum projeto ~iniCiado no Senado po
deria deixar de passar necessariamente pela Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania Aquelas 
que viessem da Câmara e tivessem sido aprovadas 
pela Comissão de Constituição, Justiça e de Reda
ção, poderiam até presCindir do exame da nossa Co
missão, mas outras. matérias não. Ao aprovar maté
rias sem passar pela Comissão de Constituição e 
Justiça, poderemos correr o risco de cair até no ridí
culo. 

Estou absolutamente convenCido dos termos 
da justificativa do Senador Bello Parga, mas, mesmo 
que não estivesse, eu teria encontrado no requeri
mento uma justificativa O que não se pode é pedir 
que seja remetida a uma Comissão uma matéria 
sem justificar, sem dizer por que, apenas tumultuan
do o andamento dos projetas nesta Casa 

Voto favoravelmente ao requerimento do Sena
dor Bel! o Parga 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador José Fogaça 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

sou favorável a este projeto, mas não vejo por que 
obstruir a apreciação do parecer do Senador Bello 
Parga, que solicita a sujeição à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania De modo que vamos vo
tar favoravelmente. 

De qualquer maneira, gostaria de acrescentar 
uma pequena constatação que fiz, qual seja, esse 
tipo de projeto, que é procedente, é necessãrio. E 
creia, até ser útil ao interesse plblico e ao interesse 
nacional, tem que ser cercado de alguns cuidados. 
Em primeiro lugar, para que ele se viabilizasse, tal
vez fosse preciso colocar algum instrumento punitivo 
para a prática abusiva da quebra do sigilo bancário e 
do sigilo fiscal. 

Na verdade, o maior problema das empresas, 
na quebra do seu sigilo bancário, não é quanto à pu
blicidade, mas quanto à utilização que a concorrên
cia faz dessa quebra do sigilo. De modo que é preci
so criar um mecanismo punitivo, segundo o qual o 
fiscal ou o poder fiscalizador que se valer da quebra 
do sigilo para beneficiar outro concorrente no merca
do e que seja especificamente beneficiado responda 
criminalmente por esse ato. Isso deve ser configura
do como crime, como prática criminosa, ou seja, isso 
tem que ser tipificado corno conduta criminosa 

A verdade é que o projeto não pretende que
brar o sigilo bancário. Pretende, isto sim, dar acesso 
à Receite Federal a um conjunto de informações, 
mas ela, Receita Federal, estará submetida à neces
sidade de manter o sigilo, de não dar publicidade. 

No entanto, o fato de não haver publicidade 
nem sempre significa que todos os direitos estão . 
preservados. É preciso que, além de não haver que
bra do sigilo e portanto publicação, que sejam puni
dos os fiSCais que deram notícia, a empresa jornalís
tica que vier a revelar esses dados, mesmo que es
tejam configurados num documento sigiloso da Polí
cia ou da Receita É preciso também verificar se não 
houve tentaliva qe criar situação oligopolista ou mo
nopolista. 

É muoo mais complexo. T rabaJhando o projeto na 
direção de maior abrangência, tenho certeza de que o 
Senador José Eduardo Dlira conseguirá aprov&lo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JoS~ EDUARDO~ OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V. 
Exª tem a palavra para uma comunicação inãdíável. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
uma comunicação inadlávei.Serri revisão do ora-
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dor.) - Sr. Presidente, não sei se com a abrangência O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 32: 
pretendida pelo Senador José Fogaça. .. 

Gostaria de informar que o substitutivo do Se
nador Onofre Quinan ao projeto já prevê punições 
no caso de vazamento dessas informações que -a 
Receita Fecteral venha a receber. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em 

votação o requerimento. 

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

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n" 7, de 1995, 

Complementar, vai também à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Caiheiros) -Item 31: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 1.435, de 1995, do Senador José 
Roberto Arruda, solicitando, nos termos do 
arl 172, inciso I, do Regimento Interno, a in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n" 171, de 1995, de sua autoria, 
que dispõe sobre a administração da Área 
de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do 
Rio São Bartolomeu, localizada no Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

Sobre a mesa, oficio do Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais que será lido pelo Sr. 12 Secretá
rio em exercício, Senador José Eduardo Outra 

É lido o seguinte 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

Ofício W' 37 /95,CAS 

Brasília, 14 de novembro de 1995 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao Oficio SF/512 dessa Presidên
cia, referente ao requerimento de inclusão em ordem 
do dia, do Projeto de Lei do Senado n" 171 de 1995, 
em estudo nesta Comissão de Assuntos Sociais, 
manifesto a minha concordância com a medida 

Atenciosamente, - Senador Beni Veras, Presi
dente. -· 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Pas
sa-se à votação do requerimento. 

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

Aprovado. 

O Projeto de Lei do Senado n" i71, de 1995, 
será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
- de Lei da Câmara n" 23, de 1993 (n" 
2.706/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a remessa para o exterior dos rendi
mentos do trabalho assalariado e dos valo
res recebidos como bolsas de estudo e auxí
lio, aos beneficiários de bolsas de estudo ou 
auxílio no exterior concedidos por agências 
governamentais, tendo 

Pareceres das Comissões: 

- de Assuntos EconOmicos, sob n"s 
160 e 328, de 1995, 1• pronunciamento: 

_ favorável ao Projeto; 2" pronunciamento: 
contrário à emenda de Plenário; e 

- de Educação, sob n" 664, de 1995, 
favorável ao Projeto e contrário à emenda 
de Plenário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
ordinária de 19 de outubro último, quando teve sua 
discussão adiada para hoje. 

Passa-se à discussão do projeto e da emenda. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a pai avra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emen-
da 

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

Aprovado. 

Em votação a emenda de parecer contrário. 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. -

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra a V. Ex• 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encami
nhar. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, sr-s 
e Srs. Senadores, a Bancada do PFL pronunciou-se 
favoravelmente ao projeto; portanto, manifesta-se 
contrariamente à emenda. 

· O SR. PRESIDENTE (Renan CallieiroSj - Em 
votação a emenda de parecer contrário. 

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

Rejeitada. 
A matéria vai à-sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO OE LEI DA CÂMARA 1'1' 23, DE 1993 sobre direitos do cônjuge sobrevivente e dos 
(N2 2.706/89, na Casa de origem) herdeiros necessários na sucessão, tendo 

Dispõe sobre a remessa para o exte
rior dos rendimentos do trabalho assala
ri!ldo e dos valores recebidos corno bol
sas de estudo e auxmo, aos beneficiários 
de bolsas de esb.Jdo no exterior concedi
dos por agências governamentais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Os valores do respectivo rendimen1D do 

trabalho assalariado, bem como aqueles recebidos a 
titulo de bolsas de estudo ou auxilio no exterior, con
cedidos por agências governamentais de fomento à 
pesquisa e formação de recursos humanos de alto 
nível, poderão ser convertidos em moeda estrangei
ra e remetidos ao beneficiário da bolsa ou auxílio, 
durante o período de realização dos estudos, partici
pação em eventos científicos ou treinamen1D de cur
ta duração no exterior. 

§ 12 As remessas serão feitas através de insti
b.Jições bancárias públicas e privadas autorizadas a 
operar em câmbio. 

§ 22 A aquisição da moeda estrangeira para as 
finalidades previstas neste artigo será feita no mer
cado de câmbio comercial. 

Art 22 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de sessenta dias, contados a partir de 
sua vigência 

Art 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art 4"- Revogar!Hle as disposições em centrá-

(A Comissão de Assuntos Eccnômi-
ccs.) 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA 

Acrescente-se ao art 12 do Projeto de 
Lei da Câmara nº 23, de 1993, o seguinte 
parágrafo: 

"Art. 12 •..•....•••.•..••..•.....••••••••.•.•..••••..••.•.• 
§ 32 A instituição bancária exigirá, do 

depositante, o comprovante do rendimen1D 
correspondente ao valor a ser remetido ao 
exterior, encaminhando-o à Receita Federal 
48 horas após o fechamenlo da operação." 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Item 
n233: 

Discussão, em turno único, do Proje1D 
de Lei da Câmara nº 38, de 1994 (nº 
3.417/92, na Casa de origem), que dispõe 

Parecer sob nº 673, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

Ao proje1D não foram oferecidas emendas. nos 
termos do art. 235, 11, d do Regimen1D Interno. 

Discussão do projeto e do substitutivo. (Pau-
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

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

Aprovado. 
A13rovado o substitutivo, fica prejudicado o pro-

jeto. • 
A matéria vai à Comissão Dire1Dra a fim de re

digiro vencido para o turno suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA 1'1' 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 
Proje1D de Lei da Câmara nº 38, de 1994 

Modifica o art. 1.011 do Código de 
Processo Civil, acrescentando-lhe os §§ 
52 e 6", para atribuir ao cOnjuge sobrevi
vente e aos herdeiros necessários, direi
to de levantamento de importâncias de
positadas em nome do falecido. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1~ O art 1.017 da Lei nº 5.869, de 11 de ja

neiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vi
gorar com acréscimo dos seguintes parágrafos: 

"Art. 1.017 ............................................ . 
§ 52 O cônjuge sobrevive_n~ e os her

deiros necessários dependentes do falecido 
poderão levantar as quantias necessárias à 
suá sobrevivência, depositadas ou aplicadas 
em instituições financeiras, desde que os le
vantarnen1Ds não prejudiquem os credores 
do espólio. 

§ 6" O cônjuge sobrevivente, não sen
do herdeiro, poderá exercer o direito previs
to no parágrafo anterior, até o limite do que 
lhe couber por meação ou usufruto." 

Art 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala da Comissão, 18 de oub.bro de 1995. - a igualdade de direitos, prevista na Constituição, in-
lris Rezende, Presidente, Francellno Pereira - Re- voca um certo conceito de desigualdade. O nobre 
lator - Lúcio Alcantara - RoberiD Requlao - Jef- Senador Romeu Tuma extemou a preocupação em 
ferson Peres - Ramez Tebet- Ademlr Andrade - relação a um major, a um general, eventualmente 
José Eduardo Outra - Esperldllio Amln -José lg- objeto de detenção, estarem na mesma cela que um 
nácio - Jàsé Fogaça - Josaphat Marinho. soldado. Isso poderia ser preocupante. Há aqueles 

34. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Item que se preocupam: "Imaginem um Senador ser pre

so junto com uma pessoa comum•. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N<> 75, DE 1995 

(Incluído em Orde:n do Dia, 
nos termos do Recurso n210, c;le 1995) 

DiScussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n2 7'5, de 1995, de autoria 
do Senador Eduardo Suplicy, que extingue 
disposições legais que asseguram a prisão 
especial, tendo 

Parecer contrário, sob n2 559, de 1995, 
da Comissão 

- de ConstltulçAo, Justiça e Cldac:fa. 
nia. 

A matéria foi incluída em Ordem do Dia em vir
tude da apresentação do Recuiso n2 1 O, de 1995. 

A matéria constou da Ordem do Dia do dia 19 
de outubro último, quando teve sua discussão adia
da para hoje. 

Sobre a mesa, requerimento que será 6do pelo 
Sr. 1 ~ Secretário em exercício, Senador José Eduar
do Outra. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N21.545, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei do Senado n2 75/95, a fim de ser feita na ses-
são de 13 de dezembro de 1995. · 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1995 . .:. 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, 
como autor do requerimento, para encaminhar avo
tação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
diante de tantos assuntos que foram objeto de deba
te hoje e considerando que esta matéria merecia a 
presença de grande número de Senadores, eu gos
taria, sinceramente, de estender um pouco mais o 
prazo ao Relator, Senador Romeu Tuma, para quem 

Ora, a Constituição estabelece que todos nós, 
homens e mulheres, os brasileiros, os residentes no 
Brasil, somos iguais perante a lei. Por essa razão, 
avaliei que não deveria haver mais a prisão especial. 
Entretanto, como o Relator ainda não está convenci
do disso, seria interessante darmos mais um prazo 
para votarmos esta matéria. Essa a razão pela qual 
estou propondo mais trinta dias. 

Sr. Presidente, pergunto se pode haver o adia
mento por trinta dias - o que significaria ser votada 
no próximo ano - ou se o prazo só pode ir até o últi
mo dia desta sessão legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros~ - O 
Regimento Interno, no seu art. 279, § 12, diz o se
guinte: 

•o adiamento, previsto na alínea c, não poderá 
ser superior a trinta dias, só podendo ser renovado 
uma vez, por prazo não superior ao primeiro, não 
podendo ultrapassar o período da sessão legislati
va.• 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Em sendo as
sim, Sr. Presidente, peço que o requerimento seja 
adaptado para o final da sessão legislativa, dia 15 
de dezembro. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
Mesa adotará o encaminhamento sugerido por V. 
Exª. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Obrigado. 
O SR. JOSÉ: IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan CSiheiros) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio Fer
reira• 

O SR. JOSÉ: IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, o requerimento ficou, então, para que dia? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - FI
cou para o dia 15 de dezembro. 

O SR. JOSÉ: IGNÁCIO FERREIRA- Dia 15 de 
dezembro? Por que não para o dia 14? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Para 
o dia 15 porque nesta data haverá sessão deliberativa. . 
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O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Iremos ter cos. Então, tenho consciência do que sigAifica esse 
sessão deliberativa neste dia? Sr. Presidente, tenho princípio de igualdade. Não podemos colocá-lo em 
a impressão de que isso é coisa de cultura brasilei- votação no último dia, provavelmente, à noite, cea-
ra, deixar para o l.itimo dia a apreciação de projeto sião em que esse assunto serã tratado de qualquer 
de tamanha importância Se o eminente Senador modo. É matéria de extrema delicadeza e, portanto, 
Eduardo s"uplicy pudesse ouvir-nos recuaria. pelo precisa de tempo. 
menos, uma semana. Essa é uma matéria que, se O SR. EDUARDO SUPLICY - Acato a sugas-
for votada de qualquer maneira. implica muitas con- tão de V. Ex•. Que a matéria seja votada não na 
seqüências. sexta-feira, mas no dia 13, quarta-feira 

O eminente Senador Eduardo Suplicy entende O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
que o principio constitucional da igualdade orienta Mesa aguarda o entendimento dos Srs. Senadores 
na linha de elaborar-se um projeto dessa natureza, para formalizar a votação do requerimento. 
igualando a todos. Isso quer dizer que o princípio da O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu agradeço a 
igualdade eliminaria aquelas legislações específicas sugestão de V. Ex•, O debate poderá ser enriqueci-
que existem a partir do Código de Processo Penal e do por ponderações como a que V. Exª apresenta, 
estabelecem que, antes da condenação, haja uma Senador José lgnácio Ferreira. Obviamente, acredito 
prisão especial para esta ou aquela pessoa Essas que igualdade perante a lei significa que todos se-
normas de Direito não se destinam a uma pessoa mos iguais perante eia · · 
determinada e, sim, a uma pessoa que vive uma de- Durante 0 discurso do Sr. José /gnácio 
terminada situação. Ferreira, o Sr. Renan Calheiros, 2" Secretá-

Por exemplo, jornalistas, advogados, figuras rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
que possuem curso s~,.perior têm direito à prisão es- ocupada pelo Sr. José Eduardo Outra, Su-
pecial. O mais interessante é que essa prisão espe- plente de Secretário. 
cial existe apenas enquanto não houve a condena- 0 SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) _ 
ção definitiva, ou seja, a condenação transitada em De acordo com 0 entendimento do próprio autor, 0 
julgado. Quando existe a condenação transitada em requerimento é para que a votação do projeto seja 
julgado, acabam essas desnivelamentos e as pes- feita na sessão de 13 de dezembro de 1995, quarta-
soas OCLPafão celas iguais às de qualquer outra de feira 
qualquer nível social e econõmico e em qualquer si-

Em votação o requerimento. (Pausa). 
tuação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

Ocorre que a leitura que se faz do princípio da permanecer sentados. (Pausa). 
igualdade constitucional é que existe dentro da so- Aprovado. 
ciedade uma multiplicidade de variações. Quer dizer, A matéria retomarã à Ordem do Dia na data 
o princípio de igualdade é dar a cada um não o nive- estabelecida pelo Plenário. 
lado com todos, mas dar a cada um de acordo com o SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
a posição em que ele realmente se colocou, pelo ní- Item 35 

vel superior, ou por ser jornalista, ou por ser um juiz, MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 
ou por ser senador ou deputado. Enfim, não poâe-
mos levar o princípio constitucional da igualdade, 
que se inspirou na Revolução Francesa, ao pohtri !!e 
se nivelar lodo mundo, criando, aí sim, uma desi
gualdade, porque desigualdade é tratar desigual
mente os iguais ou igualmente os desiguais. 

Temos que analisar esse assunto com muita 
delicadeza. Não há, portanto, como se fazer a leitura 
do princípio constitucional de igualdade dessa ma
neira. Falo isso muito à vontade porque se há al
guém que sofreu, haverá tanto quanto eu, mas não 
quem tenha sofrido mais do que eu nessas questõ
es. Sou homem que passei mil coisas na vida, inclu
sive cassação de mandato, perda de direitos políti-

Projeto de Lei da Câmara nº- 245, de 
1993 (nº- 2.565/89, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a atualização monetéria dos 
honorãrios advocatícios fixados em percen
tual sobre o valor dado à causa. tendo 

Parecer sob nº- 469, de 1995, da Co-
missão· · 

- de Constituiçao, Justiça e Cidada
nia, pela prejudicialidade da matéria 

A Presidência. nos )ermos do referido parecer 
e o que dispõe o art. 334, a, do Regimento Interno, 
declara prejudicado o Projeto de Lei da Câmara n ~ 
245/93. . . 
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A matéria vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço a palavra, como Líder, para uma breve comuni-
cação. • 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador 
Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Sr. Senadores, eu gostaria de registrar hoje, no 
Senado Federal, a visita de uma comissão de Depu
tados Estaduais do Rio Grande do Sul, principal
mente o companheiro Belo Albuquerque, do Partido 
Socialista Brasileiro, e a companheira Jussara Cony. 

Eles vieram a Brasília, representando 41 outros 
Deputados Estaduais, trazer a sua posição sobre a 
lei de Patentes e a Soberania Nacional, questões 
que vêm discutindo há bastante tempo. Manifestam
se contrariamente ao Projeto de Lei de Patentes, 
que está sendo apreciado pelo Senado Federal. Tra
zem um manifesto, assinado por 41 Deputados Es
taduais e inúmeras entidades do Rio.Grande do Sul. 

Realizaram um Seminário, promovido pela As
sembléia legislativa do Rio Grande do Sul, em maio 
de 1992, e fizeram um ato público, no mesmo Parla
mento, em 27 de novembro de 1995. Hoje, aqui no 
Senado Federai, estiveram com diversos Senado
res, inclusive com os Relatores da matéria e os Pre
sidentes das Comissões, trazendo esse manifesto, 
que eu gostaria de ler aqui resumidamente: 

•o projeto de Lei de Patentes, propos
to pelo Governo brasileiro, representa grave 
ameaça ao futuro do nosso País como Na
ção Uvre, Soberana e Independente. 

É um ato de submissão a interesses 
económicos de grupos transnacionais, res
paldados pelo Governo dos Estados Unidos. 
Vindo a ser aprovado, será inevitável o de
saparecimento da indústria nacional nos se
tores Farmacêutico, Químico, Alimentício, e 
a nossa Agricultura tomar-se-á ainda mais 
dependente de empresas estrangeiras. 

A reserva genética brasileira, conside
rada a maior do Planeta, deixará de ser pa
trimõnio nosso, assim como a nossa flora, 
cujas plantas terão o uso terapêutico de 
seus princípios ativos patenteados por estes 
mesmos grupos. 

Passaremos a correr o risCo de desa
bastecimento sempre que nãO estivermos ãs
postos ou não pudermos pagar o preço que 
será exigido por tais produtos patenteados. 

Estaremos fechando o mercado de tra
balho para milhares de pesquisadores técni
cos e trabalhadores brasileiros. 

Causaremos desestimulo à pesquisa e 
à implantação de um parque industrial na
cional. 

Impediremos o desenvolvimento eco
nômico, cientificq e tecnológico nacional de 
fonna soberana e independente. 

Sii, eventualmente, este projeto. for 
aprovado, a Nação responsabilizará o Go
verno e o Congresso Nacional pela entrega 
do nosso maior patrimõnio: A Vida do Povo 

. Brasil~ra. 

Dessa forma, Sr. Presidente, registra aqui a 
manifestação da quase unanimidade da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e que é, 
também, a posi~ão do nosso Partida, Partido Socia
lista Brasileiro. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -V. 
Ex" dispõe de 5 minutos. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, ontem, durante a votação da matéria . 
sobre a renovação de concessão da emissora Rádio 
TV do Amazon3S, a Senadora Júnia Marise inda
gou se o quadro diretivo da Rádio TV do Amazonas 
está atualizado ou não. 

Recordo que o Senador Bernardo Cabral ime
diatamente tomou a palavra, asseverando à nobre 
Senadora Júnia Marise que tanto o Senador Jeffer
son . Péres quanto o próprio conhecem o quadro da 
direção da Rádio TV do Amazonas. 

Corroboro com as palavras do nobre Senador. 
Somos da mesma região e sabemos o quanto signi
fica para a Região Norte a Rádio TV do Amazonas. 
À frente da mesma, na condição de Presidente, está 
um dos homens mais sérios, competentes e respei
tadas deste País, o Dr. PhelipjJe Daou. 

A rede foi inaugurada pelos quatro sócios 
aluais em setembro de 1972, em Manaus. Dois anos 
depois, em 1974, consolidou as TVs Rondônia, 
Acre, Roraima e Amapá Hoje, já são cento e dez re-
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pelidoms, todas afiliadas à Rede Globo de TelevJ.. Corumbiara, no Paraná, e em outros Estados. Refi-
são, das quais cinco estão sendo transformadas em ro-me a novecentas famnias que, no último dia 28, 
mini-geradores. Atualmente, são seiscentos e vinte e ocuparam terras da Usina Santa Clara, no Município · 
cinco funcionários dedicados à causa, entre enge- de Capela, EStado de Sergipe. Trata-se de uma pro-
nheiros, técnicos, motoristas, operadores, burocra- priedade de 4.025 hectares, totalmente improdutiva 
tas e jornalistas. A empresa possui 4.500 metros Desativada há algüns anos, essa usina é de proprie-
quadrados de área construída, com instalações do- dada de alguns barOes do meu Estado, com influên-
tadas de geradores de emergência, estabilizadores cia política Essa desativação agravou ainda mais o 
automáticos de tensão, ambiente climatizado e pare- desemprego e a situação dos trabalhadores na re-
des blindadas, à prova de interferências eletromag- gião de todo o Vale do Cotinguiba, abrangendo o 
néticas, essencial para o funcionamento de urna Município de Capela, Japaratuba, Nossa Senhora 
emissora de televisão. Urna rede de 40 microcompu- das Dores, Carmópolis e outros. 
!adores "interiiga todos os departamentos da emisso
ra. Seu faturamento em 1994 foi d~ ordem de R$12 
milhões, pretendendo fechar 1995 com 50% a mais. 
Em 1994, investiu US$1,3 mRhão. Só no primeiro se
mestre deste ano já foram US$800 mil de investi
mentos. É campeã de audiência na Região AmazO
nica, com 65% de IBOPE. Graças ao trabalho sério 
e à vontade dessa administração, hoje a Região 
AmazOnica é interligada, via satélite, com o resto do 

·' Continente. Não faz múto tempo, as noticias lá che
,, gavam via vídeo-tape, com urna semana de atraso, 

no mínimo. Hoje, temos diversos programas ao vivo, 
noticiário gerado na própria TV, valorizando as ques
tões regionais, além da programação normal e joma
lfstica da Rede Globo. Os próximos passos da em
presa caminham em direção à TV por assinatura via 
satélite. O canal Amazon-Sat já é urna semente lan
çada que, no máximo dentro de qUatro anos, se tor
nará urna rear!Ciade, para a satisfação e engrandeci
mento da Região Norte. 

Estas, SJ!!s e Srs. Senadores, as consideraçõ
es que julgava necessárias para abalizar a aprova
ção imediata do parecer em discussão, como foi 
aprovado, hoje à tarde. 

Quero agradecer aos nobres Senadores por te
rem votado favorável à renovação de concessão. 

Durante o discurso da Sra. Marfuce 
Pinto, o Sr. José Eduardo Outra, S~ente 
de Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocq:Jada pelo Sr. Ademir Andra
de. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Con 
cedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria 
apenas de fazer um breve comunicado a respeito do 
episódio ocorrido no meu Estado e que espero não 
venha a ter os mesmos desdobramentos trágicos de 

Desejo registrar que essa ocupação não foi do 
tipo que a imprensa .cosfuma classificar como ocu
pação •na calada da noite•, com trabalhadores ar
mados invadindo terras. Foi realizada urna assem
bléia, no ginásio do Município de Capela, que durou 
dois dias. Nela estiveram presentes diversas perso
nalidades, inclusive a Prefeita do Murúcípio de Ca
pela, pessoa que não pertence ao meu Partido, tam
pouco a Partido de esquerda No entanto, esteve 
presente, porque é conhecedora da trágica situação 
em que os trabalhadores estão vivendo e da própria 
situação de penúria do seu Município. S. ~ esteve 
lá para dar o seu apoio à luta dessas 900 fammas de 
trabalhadores. 

Esperamos que o INCRA, que o Governo Fe
deral e o Governo do Estado possibilitem e façam 
gestão do sentido da agilização da desapropriação 
desses 4.025 hectares dessa usina, para que essas 
farrúlias de trabalhadores rurais sem terra possam 
começar a plantar e a produzir para o seu sustento e_ 
para o desenvolvimento do nosso País. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Os 
Srs. Senadores Antonio Carlos Valadares, Júlio 
Campos, João França, Casildo Maldaner e Bernardo 
Cabral enviaram discursos à Mesa para serem publi
cados na forma do disposto no art. 203 do Regimen
to Interno. 

S. Exªs serão aterldidos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALLADARES 
(PSB.SE) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
no momento em que se discute no Congresso Na
cional a Reforma Administrativa encaminhada pelo 
Governo, em que se critica a ação dos parlamenta
res, não poderia deixar de registrar nos Anais desta 
Casa a matéria intitulada "Previaência Pariamentar", 
escrita pelo Sr. Afrisio VIeira Uma Fflho, Diretor-Execu
tivo do Instituto de Previdência dos Congressistas, pu-
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blicada na última sexta-feira, 24 de novembro, no 
Correio Braziliense. Vejamos a matéria: 

"A previdência par1amantar brasileira 
vem sendo duramenla atacada, em grande 
parte, por falta de esclarecimentos ou, o que 
é pior, em conseqüência de falsas informa;:õ
es levadas à opinião pública com o in!t.i!D de 
atingir a imagem do Poder Legislativo. 

O alvo preferido dos críticos da pensão 
parlamentar é a sua proporcionalidade. Ou 
seja, o pagamento de pensão aos ex-parla
mentares, após oito anos de exercício de 
manda!D. Desconsideram, no entanto, que o 
parlamentar deve ter, no mínimo, 50 anos de 
idade, e, principalmente, que a pensão corres
ponde a 26% da base de cálculo de contribui
ção. Mui!Ds congressistas não conseguem 
completar oi!D anos no exercício do mandato 
e, por isso, não têm direi!D ao benefício, per
dendo todas as contribuições pagas - situa
ção mui!D mais freqüente do que se imagina 
O lnstitt.to de Previdência dos Congressistas 
(IPC) paga atualmente apenas 18 pensões in
tegrais a ex-Parlamentares q~ cumpriram 30, 
anos ou mais de mandato. 

O nosso sistema previdenciário parla
mentar é, em alguns aspeciDS, bem mais r;..:. 
goroso que à própria previdência oficial e re-· 
gimes previdenciários parlamentares .vigen
tes em outros países. 

A previdência oficial .r:~ão exige idade 
mínima para concessão da· ·!lPOSentadoria, 
uma vez que o regime em vigor é o do tenr. 
po de serviço, nem ·os aposentados contri

. buem para o sistema, ainda . que retomem 
ao mercado de trabalho, na condiçãO de 
empregados: Já peia previdência parlamen-· 
tar, o pensionista é obrigado a contribuir 
mensalmente com 7% do valor de sua pen
são e, também, não recebe o 13" salário, 
benefício assegurado aos demais aposenta
dos do país. 

Na Previdência Social, é assegurada a 
contagem recíproca do tempo de contribui
ção na administração pública e na alividade 
privada, rural e urbana, enquanto as contri
buições previdenciárias parlamentares ape
nas são computadas junto ao IPC, sem 
qualquer espécie de reciprocidade. 

Criada em 1963 - baseada no sistema 
adotado na França desde 1904, de onde se 
difundiu para a maioria dos pafses democrá
ticos desenvolvidos - a nossa previdência 
parlamentar é uma das mais jovens e rígi-

. das do mundo. Em muitos pafses, como Ale
manha, Suécia, Dinamarca, Noruega e Is- -
rael, a pensão parlamentar é custeada inte
gralmente pelos cofres públicos. No Brasil, o 
parlamentar paga elevada contribuição (1 O% 
do subsídio integral) para ter direito, no futu
ro, a pensão proporcional ao tempo de con
tribuição. A participação financeira do Esta
do, na condição de patronal, existe onde há 
pensão parlamentar. 

O período de carência exigido dos nos
sas parlamentares (8 anos de mandato), 
para a per~ de pensão, é um dos mais 
longos do mt :1do, se compararmos com o 
da Dinárnarca (1 ano), Israel (4 anos), Fran-

- ça, BélgiCa e Estados Unidos (5 ano5) e AJa-· 
manha (6 anos). A idade mínima de 50 
anos, condição básica para a concessão de 
pensão aos parlamentares no Brasil, é maior 
que a estabelecida, por exemplo, em Israel 
(40 anos) ou naAustrália(45 anos). 

· · · A existêooa da ·seguridade parlàmen
tar é um dos fatores que possibilitam a elei
ção de um legislativo mais democrático e 

· · representativo da sociedade.· Sem a segu
rança ·de um fim de vida digno, apenas se 

· candidatariam os mais abastados, para le- . 
gislarem em causa própria ou defenderem 
interesses · privados ou ainda, repre
sentantes inescn.pulosos, temerosos de um 
futuro sem gàran!ias, susceptíveis a acordos 
espúrios e rentáveis. 

Considerando o grau de instabilidade e 
incertezas da vida pública, defendo, por uma 
questão de justiça e eqüidade, que o parla
mentar faça jus a um sistema previdenciário 
próprio, capaz de garantir a sua seguridade 
- direito reconhecido a todas as categorias 
profissionais. 

Inadmissível é· que a proposta de 
emenda constitucional da previdência, enca
minhada ao Congresso Nacional peio Poder 
Executivo, adote posição extremada de ex
tinguir, pura e simplesmente, a aposentado
ria parlamentar, sem oferecer justificativas, 
nem sequer se preocupando em adeouar, à . 
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nova realidade previdenciária . proposta, a 
previdência congressual, um sistema legal 
vigente há 32 anos, que encontra respaldo 
nas principais nações democrá!lcas do ml.ll
do.• 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT) - Sr. Pre
sidente, Sr§s e Srs. Senadores, recebi há pouco car
ta de minha conterrânea Larissa Crispim. Com 17 
anos, tem o segundo grau completo. De famflia po
bre, precisa trabalhar para continuar os es1udos. 

E ar está o problema. Menor, não tem expe
riência. E não tem experiência porque é menor. Re
pete-se a história do ovo e da galinha 

A situação vivida por Larissa é emblemática. 
Como ela, milhares <;~e jovens no Brasil vêem esca
par pelos dedos a única chance da escapar da po
breza e da ignorância 

Sim, Senhor Presidente. Para eles não há sar
da. Os bancos escolares são o único passaporte 
com que podEIQI contar. Não expulsá-los da escola é 
nosso grande desafio. 

Eslou certo, Senhor Presidente, eminentes Se
nadores, que o exemplo, a um só tempo preoc!.\:lllll
te e comovente que trago hoje a esta Casa, é tema 
da reflexão, do esforço e da busca de alternativas 
que estimulam a stuação de lodos nós. 

Essa situação lamentável de ser jovem com 
vontade de servir e com necessidade de sobreviver 
dignamente sem encontrar respostas eficazes na 
aluai composição da sociedade brasileira tem, na 
verdade, uma significação mais ampla e mais pro
funda Ela não retrata apenas a adversa condição de 
um segmento social, o dos jovens a quem já tão 
cedo se subtrai a expectativa de fortuna e o direito 
de oportunidades. Mas denuncia de forma conll.ll
dente e inaceilável o perfil do mercado de trabalho 
em nosso País. 

Todos sabemos que o desemprego é uma pra
ga Praga poderosa e devastadora, pois dilapida o 
que nós possuímos de mais valioso e promissor- a 
energia humana - só ela capaz de produzir riquezas 
e de produzir as transformações sociais e econômi
cas que tanto almejamos. 

País imenso e rico, com população laboriosa e 
criativa, estreitado num modelo econômico que lhe 
definha as for'ças mais legitimas, como pode o Brasil 
conviver com esse paradoxo? 

Sim, Senhores Senadores, sim, eminente Pre
sidente desta augusta Casa. como se conceber in-

versão tão odiosa nos tennos da equação que ge
ram a riqueza, o desenvolvimento e, por conseqüên
cia. o progresso e a paz? 

É do nosso dever proclamar essa dura realida
. de. Não para dramatizar um quadro já em si mesmo 
tão agudo. Não para promover o debata estéril ou 
para suscilar o acolhimenlo de fórmulas irrealistas. 

Mas sim e sobretudo, eminentes Pares, para 
induzir a busca de soluções concretas estimulando a 
força criativa do legislador no sentido de oferecer 
concretamente alternativas para que cesse o des
perdício desse componente valioso representado 
pelo trabalho humano, erradicando-se erros e abu
sos que, se de um lado, geram desemprego e aban
dono, propiciam, do outro, opulência e riqueza. Só 
que em detrimento dos demais. 

Para se ter uma idéia da gravidade do desem
prego no "Brasa de hoje, basta, rapidamente, trazer
se à colação, os últimos dados que denunciam uma 
massa de nada mais, nada menos que 8 milhões de 
brasüeiros desempregàdos. 

O que dizer da popula<;ão .jovem que não ·en
contra respostas para suas aspirações mais justas e 
que, por força de circt.11stàncias estranhas, se vê re
negada no direito mais legftimo que se pode reco
nhecer a um jovem? Refiro-me ao cultivo da espe
rança, ao áu-eilo reconhecido a todos nós pelo Cria
dor de construir o próprio destino. 

· Senhor Presidenta, 

Senhores Senadores, 

Corno ninguém ignora. viver sem emprego não 
é viver. É arrastar-se. É converter-se em pária e, o 
que é mais cruel, num pais de imensas riquezas e 
extraordinárias potencialidades. 

Pior que isso só o subemprego, o desemprego 
áiSfarçado ou o regime de semi-escravidão a que 
dolorosamente ainda estão relegadas, em distantes 
rincões desta imenso país, levas e levas de traba
lhadores, inclusive jovens e crianças, cuja situação 
dramática e aviltanta humilha a nação enquanto tal e 
nos vergasta a todos no concerto das nações civili
zadas. 

Para encerrar, Senhor Presidenta, gostaria de 
sugerir que fosse criado nesta Casa um grupo técni
co para estudar, avaliar e propor alternativas em 
face da angustiante e desequilibrada situação do 
mercado de trabalho que ora nos sentimos no dever 
de denunciar da tribuna desta Câmara Alta do Paria-
menlo Brasileiro. · · 
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Só com este pronunciamento, senhor Presi- compiO mundial para retirar a soberania brasileira 
dente, e com essa providência, podemos ter o cora- sol)re a Amazônia, usando corno fachada a defesa 
ção apace~do dia11te do apelo contagiante que nos dos nossos índios e das nossas florestas. Entretan-
fez a jovem matogro5sense Larissa Crispim, missi- to, Senhor Presidente, não podemos nos esquecer 
vista porta;voz de jovens e adultos, quem sabe emi- de que, nos últimos anos, a discussão ambiental 
!indo a palavra capaz de pôr ordem ao caos em mo- está provocando a reformulação de multas conceitos 
vimento, dando aos brasileiros a igualdade que a e vêm ganhando .torça e idéias como a da gestão in-
Constituição lhes manda dar e não lhes renegando a ternacional dos problemas ambientais e outras de 
cidadania que não tem outorga, pois inerente que é gênerosemelhanie. 
a cada um de nós. Gostaria, portanto, de aproveitar esta oportuni-

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

O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB - RR} - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia quatro de 
novembro passado, começou a ser transmitido pela 
Rádio Nacional da Amazônia o Programa de fndio, 
produzido pela Fundação Nacional do fndio, FUNAI, 
por iniciativa da Radiobras, para divulgar a política 
indigenista do Governo Federal. 

Segundo estimativas da Funai, esse programa 
deverá atingir cerca de cinco milhões de pessoas na 
Amazônia Legal e em outras regiões do Brasil. 
Transmitido aos sábados à tarde, o Programa de ln
dia apresentará, via ondas curtas, músicas indíge
nas e outras que falem de meio ambiente, e também 
índios brasileiros falando suas próprias línguas, com 
tradução simultãnea para o português e também 
para outros idiomas corno o inglês, francês, alemão 
e espanhol. 

Essa iniciativa vem recebendo algumas críti
cas e despertando preocupações em alguns sela
res da sociedade brasileira, Senhoras e Senhores 
Senadores. Chamou a atenção uma nota publica
da no Jornal da Imprensa de doze de novembro 
passado. sob o título "Perigo no ar", alertando 
para o risco de se mostrar, no exterior, os silvíco
las brasileiros corno nações independentes na 
Amazônia brasileira, pois o recém-estreado progra" 
ma pode ser captado na costa leste dos EStados 
Unidos e em parte da Europa. 

Segundo a nota publicada na coluna Po
der Capital, o mais grave é que os nativos serão 
entrevistados por representantes de Organizaçõ
es Não Governamentais estrangeiras, as conhe
cidas ONG, cujas presenças se tornaram cada 
vez mais efetivas no País depois da Conferência 
Mundial para o Desenvolvimento e o Meio Am
biente - ECO 92. 

A referida nota revela evidentemente um cer
to exagero ao aventar a hipótese de essas Organi
zações Não Governamentais !azaram parte de um 

dade para fazer, nà tribuna desta Casa, rápidas con
sideraçõe sobre a atuação das ONG em nosso País 
e sobre a necessidade de serem tomadas providên
cias para disciplinar. a atuação dessas organizações 
em todo o tenritóric riacional. 

Todos nós sabsmos que essas organizações 
não governamentài.s têm como principais fontes fi
nanciadoras ~~. bancos multilate_rais, agências 
governamentais, gril;)os religio"'S e grupos de defesa 
dos direitos hlinanos e do meio arroiente. Sabemos 
também que mlitas ~ organizações prestam re
levantes serviços à sooieclade brasileira. aluando com 
seriedade, honestidaciS a transparência O problema é 
que as ONG não sâl tcdas iguais. Ao lado de organi
zações sérias, existem outras que, sob o mesmo rótu
lo, "se fazem e desfazem em função de transitórios e 
ocultos interesses. •. •, como bem afirmou o eminente e 
respeitado jurista Mil!~ Reale. 

Por essa razão, Senhoras e Senhores Senado
res; · aproveito esta oportunidade · para chamar a 
atenção das autoridades competentes para a urgen
te necessidade de se definirem lim~es para as ativida- . 
das das ONG e normaS que tomem transparentes não 
só a procedência de seus recu;;os, como tanilém os 
seus objetivos e formas de trabalho no Brasil. 

Sem a •exala dimensão do ãmb~o jurídico em 
que é líc~ a atuação das ONG e o reconhecimento 
de sua especificidade", como afirmou o Dr. Celso Ri
beiro Bastos, professor de pôs-graduação em Direito 
Con~ional e Internacional na PUC de São Paulo, 
e sem o controle da ação dessas entidades, correre
mos o risco de mu~os abusos, tomando viável até 
mesmo a utilização de programas como o "Progra
ma de fndio" veiculado pela Rádio Nacional da Ama
zônia para manipular os índios brasileiros ou para 
outros propósitos contrários aos interesses nacio
nais. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC} -

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os anais des
ta Casa vão registrar que o ano de 1995 foi particu--· .. 
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larmente profícuo em realizações e debates no Con
gresso e, em especial, no Senado da República A 
história, como sempre, .surpreende analistas e ob
servadores. Nada é linear, nem absolutamente pre
visível. O período que agora se ence!TCI foi além das 
mais otimistas previsões ao apresentar uma elevada 

. produção parlamentar e um alto nível dà debates po
líticos e económicos. 

A nova legislatura iniciou-se sob pesadas des
confianças. Afinal de contas, nos quatro anos ante
riores, o Brasil viveu um período de profundas turbu
lências políticas. A maior parte delas teve como ce
nário, de acusações e defesas, o Congresso Nacio
nal. Aqui correu o processo de impeachment de um 
presidente. Aqui, também, tram~ou o processo que 
resultou na cassação de parlamentares envolvidos 
em nebulosas quesfOes na confecção do orçamento 
da República 

Foram muitos os traumas políticos e instit:r 
cionais. O Vice-Presidente a5sumiu a Presidência 
da República, em clima de profunda apreensão. 
Nunca, na história recente dos países do Ocideri
te, um presidente em pleno exercíciO de seu màn
dato havia sido impedido dé governar:· O único 
exemplo de situação assemelhada ocorreu nos !Os
lados Unidos, no ano de 1868. Lá o Presidente An
drew Jóhilson, depois de entrar em·choque aberlo 
com o Congresso, respo-ndeu' processo ·de· int-: 
peachment tendo sido inocentado. Para o bem ou 
para o mal, o Brasil inovou nesse doloroso· proce
dimento. Foi até o fundo. 

O aluvião reformista e moralizador não poupou· 
parlamentares. Esse é outro aspecto inédilo na his
tória política dos países.· Nãb se conhece exem
plos de Parlamento, no mundo ocidental, liVre e 
democrático, que tenha concordado· em extirpar 
seus próprios males. E mu~o menos que tenha ad
mitido, por livre deliberação, a· cassação de cole
gas, depois de comprovadas irregularidades. Foi 
traumático, foi difícil, mas teve um notável efe~o 
positivo junto à opinião pública e aos próprios par-
lamentares. · 

Ante$, ainda nos anos oitenta, o Brasil pas
sa'iil por outro tipo de experiência política, tão pertur
badora, quanto profunda O Presidente T ancredo 
Neves conseguiu se eleger, no Colégio Beitoral, 
Presidente da República, mas adoeceu gravemente 
na véspera de sua posse. Seu vice, José Samey, 
hoje o Presidente do Senado Federal, assumiu a 
Presidência da República e conduziu o País, tendo, 
ao lado, uma Assembléia Nacional Constituinte. 

Não é difícil perceber, Senhor Presidente, Se
nhoras e Senhores Senadores, que entre 1985 e 
1995, durante dez anos, o Brasil experimenlou as 
mais diversas emoções em matéria de política. Os 
brasileiros choraram a morte de T ancredo Neves, 
torceram pelo governo Samey, emocionaram-se 
com a insistência do iilesquecível Ulisses Guimarã
es em apressar o pro;esso de elaboração constitu
cional. Acreditaram em um cal}didato, que se reve
lou uma frustração n~io,al. E viram Itamar Franco 
fazer um governo cor:ela e digno, apesar das com
plexas circunstâncias em que chegou ao Palácio de 
Planalto. 

Este 1995 inaugura, de certa iorma, os gover
nos civis. A administração do Presidente José Sar
ney fez a transição. Ll/!Ou com as dificuldades her
dadas da administração militar, conviveu com alguns 
radicalismos da Assembléia Constituinte e perseguiu 
os objetivos maiores na economia, entre eles o de 
debelar um insistente !eco inflacionário. Do ex-Presi
dente · Fernando Collcr já se disse o necessário. 
Qualquer que tenha sido a sua obra, ela foi mancha
da, aos olhos da história pelo impeachment, ele 
será sempre lembrado como aquele que foi apeado 
do poder por obra de um processo conduzido, de 
forma aberta e democro;:.tica, pelo Parlamento. 

·A administração Itamar Franco surpreendeu 
por trazer cal ma a um :Jaís convulsionado, depois de 
tantas crises, tantas dificuldades e tanta inflação. O 
Presidente Itamar Franco conseguiu o que os seus 
antecessores tentaram sem êxito. Fez o Plano Real, 
celocou o processo inflacionário sob controle e ele- · 
geu o sucessor, seu Ministro da Fazenda, Fernando 
Henrique Cardoso. Todavia há que se ressa~ a fe
liz tentativa de estabilização económica iniciada pelo 
Senador José Samey, através do Plano Cruzado. 

O Congresso Nacional, de maneira silenciosa, 
entendeu de ter chegado o momenlo de mudar. O 
Presidente Femàndo Henrique Cardoso encaminhou 
uma série de propostas de reformas constitucionais, 
que foram exaustivamente discutidas, comentadas, 
negociadas e, finalmente votadas e aprovadas. Bus
cou-se a parceria privada junlo à Petrobras e o selo r 
de Telecomunicações. 

A navegação de cabotagem também conse
guiu abrir-se para os capitais externos. Parlamenta
res discutem, agora, as Reformas Tributária, Previ
denciária e Administrativa Todos os grandes temas 
foram e são objelo de análise neste Congresso e, 
em especial, no Senado, que se mostrou ágil, rápido 
e eficiente. Os Senadores vão concluir este ano le-
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gislativo com um saldo extremamente positivo de 
ações, reflexões e decisões. O Senado enfrentou 
seus desafios de frente, não se omitiu, nem deixou 
de ouvir os reclamos do povo. 

É um bom momento este que desfrutamos nes
te final de í 995. Nós, que sofremos com os graves 
problemas da Nação, devemos perceber que agora 
estamos conseguindo solucionar, em ambienta de 
paz, de harmonia e de convivência pacífica dos an
tagônicos, os conflitos e difictidades. A democracia 
venceu· e implantou-se como urna práfica usual e 
corriqueira no cotidiano brasileiro. 

Os principais problemas estão sendo vencidos, 
entre eles o da inflação. O Governo e o Parlamento 
trabalham juntos para que o Brasil se reencontrem 
com o caminho do desenvolvimento e do progresso. 
O Brasil passou a figurar nos manuais dos principais 
investidores do mundo como um País importante e 
de boa aitamativa para investimentos. Diversas fá
bricas de automóveis estrangeiras, pretendem pro
duzir carros no mercado nacional para venda aos 
brasileiros e também para exportação. 

Há muitos anos,. Senhor Presidente, Se
nhoras e Senhores Senadores, não havia in
vestimento estrangeiro no Brasil. Neste ano, o 
trabalho entre o Executivo e Legislativo, sinali
zaram para o exterior que o Brasil é um Pais 
determinado na busca de um futuro melhor. 
Há, é claro, muitos problemas para serem, 
ainda, solucionados. Não podemos parar, nem 
comemorar essa modestíssima conquista. 
Como âncora do Plano, há que se destacar a 
agricultura, a qual muito se ressentiu no últi
mo ano, bem como, os produtos de exportação 
em função de câmbio. Outrossim, a queda do 
consumo no mercado interno, provocada pela 
recessão, foi causada pelos altos juros prati
c.ados pelo sistema financeiro. Como diz uma 
das leis de Newton "Toda ação corresponde a 
uma reação igual e em sentido contrário". 

Mas algo foi feito. Alguns passos foram dados. 
Chegamos ao final dessa sessão legislativa com a 
sensação de que o dever está sendo cu~rido, hon
rando, desta forma, o mandato que nos foi conferido. 

Entramos em dezembro, mês em que se come
mora o nascimento de Cristo. Mês das autocrílicas e 
das reflexões sobre nossas ações em relação aos 
nossos semelhantes. Mês em que se aflora a sensi
bilidade cristã adormecida em meses anteriores, 
aproximando-nos dos nossos irmãos. Mês do amor, 
da compreensão e da esperança. Dentro deste espí
rilo natalino, gostaria de conclarnar a todos, junta
mente com o Poder Executivo, para de forma desa-

paixonada e apartidária, unirmo-nos para continuar
mos buscando alternativas e soluções sociais para a 
nossa sofrida Nação. 

Creio, Senhor Presidente, Senhoras e Senho
res Senadores, que o espírito de Natal vai além da 
mensagem religiosa. Este é o momento· de darmo
nos as mãos, época em que se raaliza o mergulho 
nas florestas interiores e que se lançam os olhos, 
com ânimo e vontade de ver, em direção às nossas 
mazelas sociais. Nesta oportunidade. faço questão 
de manifestar meu desejo de que o Menino Deus 
promova transformaçlles .. de fé, esperança, verdade 
e amor em todos lares deste País, particularmente 
nos corações de todas as famílias catarinenses. Fe
liz Natal e Feliz 1 996 a todos. 

Muito Obrigado. 
O SR. BERNARDO CABRAL(- AM) -Sr. Pre

sidente, Sri's e Srs. Senadores, em nome dos Sena
dores José Agripino, Jader Barbalho, Arthur da Tá
vola, Beni Verás, Valmir Carnpelo e no meu próprio, 
lanho a honra de apresentar o Relatório sobre a via
gem - na qualidade de Observadores Pariarnentares 
- à 50" Sessão da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, realizada entre os dias 1 o e 20 de novembro 
do corrente ano. 

Devo, inicialmente, colocar em releliq que nos 
dias 13, 14, 15, 16 e 17 de novembro, tivemos reu
niões diárias, na sede da Missão do Brasil junto à 
ONU, com a presença do Embaixador Celso Amorim 
- Chefe da Missão - e dos Senhores Embaixador 
Henrique R. Valle, Almiranta Ivan Serpa, Ministro 
Edgar Telles Ribeiro, Ministro Sérgio Florêncio. con-. 
tando, ainda, com a participação especial do . Embai
xador Baena Soares e do Embaixador Saboia, nos
so representante em Genebra 

A essas reuniões diárias, compareCeri:lm. sém 
exceção, todos os Deputados Federais designados 
como Observadores e que me dispenso i:le' enume
rá-los porque apresentarão o seu Relatório· na Casa 
Legislativa a que pertencem. 

A pauta examinada. analisada. e amplamente 
discutida nessas reuniões teve o mérito de: saberem 
os Senhores Observadores qual a posição oficial do 
Brasil; troca mútua de conhecimentos inerentes ao 
Legislativo e Executivo; com a interação que não 
existia anteriormente e a presença maciça dos paria
mentares brasileiros nas sessões a que os repre
sentantes da missão junto à ONU tinham de fazer a 
sua intervenção. 

Dentre os assuntos tratados, de forma demora
da, nas tais reuniões diárias, vale a pena enumerar 
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algumas: a) o papel da ONU na guerra da Bósnia, 
com os problemas dos sérvios de Sarajevo, assim 
como a manutenção da paz em Angola, Libéria, Hai
ti, Ruanda, etc.; b) a volatilidade dos capitais; c) de
sarmameniO e segurança nacional; d) tratado da 
não- proliferação de armas atõmicas:- testes nu
cleares; e) meio ambiente e desenvolvimento sus
tentável; f) direitos humanos: questão da promoção 
dos direitos da mulher e implementação dos resulta
dos da conferência de Pequim; proteção do direito 
da criança; direito dos indígenas; questão racial: dis
criminação, xenofobia e tipos de racismo; resolução 
sobre países onde os direitos humanos são constan
temente desrespeitados: Afganistão, Turquia, fndia, 
Nigéria, etc. 

Ainda tivemos a oportunidade de assistir, na 6" 
Comissão, a exposição sobre assuntos jurídicos, 
com a denominação Direito Internacional das Naçõ
es Unidas. 

Daf resulta a idéia da criação de um Tribunal 
Penal Internacional, com atuação específica: o crime 
de agressão de um Estado outro. Na ocasião, foi re
cordado no passado o Tribunal de Nuremberg, e 
agora. para a ex-lugoslávia · · 

O que deve ser colocado em relevo é que, do 
ponto de vista da comunidade internacional o Brasil 
está bem. Contribui para isso a sua situação frente 
aos direitos humanos ter assumido o controle no de
sarmamento e nas questões econômicas. 

Tais circunstâncias geraram a possibilidade de 
vir o Brasil a fazer parte em definitivo na composição 
do Conselho de Segurança, com a chamada Repre
sentação Eqüitativa do Número de Membros do 
Conselho de Segurança. 

À vista da importãncia, os Senadores merda
nados no preâmbulo do presente rela1Drio resolve
mos apresentar um trabalho mais circunstanciado 
composto de seis páginas e que ficam fazendo par
te integrante do mesmo. 

Finalmente e apenas a título ilustrativo esta
mos juntando à presente 17 publicações para efeito 
de eventuais consultas por parte daqueles que se in
teressem pela matéria 

É o rela1Drio. 

RECIBO 
Recebi do Senador Bernardo Cabral a impor

tância US$1.41 0,00 (hum mil quatrocentos e dez dó
lares) referente à devolução de 5 diárias, não utiliza
das, a serem recolhidas ao Escri1ório Rnanceiro. 

Nova Iorque, 15 de novembro de 1995. -
Ewardo Carvalho, Conselheiro. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PR(). 
NUNCIAMENTO 

REPRESENTAÇÃO EQUITATIVA E 
INCREMENTO DO NÚMERO DE MEMBROS 

DO CONSELHO DE SEGURANÇA 

(Item 47} 

Realizou-se no Plenário da 50' Assembléia
Geral, durante os dias 13, 14 e 15 de novembro, um 
debate sobre a questão da representação eqüitativa 
e incremento do número de Membros do Conselho 
de Segurança, do qual participaram, além do Brasil, 
os seguintes países: África do Sul, Alemanha, Argé
lia, Austrália, Áustria. Bangladesh, Belarus, Bélgica, 
Belize, Botsuana, Brunei, Burundi, Bulgária, Cama
rões, Canadá, China, Chipre, Cingapura, Colombia, 
República da Coréia, República Popular Democráti
ca da Coréia, éuba, Dinamarca (em nome dos cinco 
pai ses nórdicos), Djibuti, Egito, Equador, Espanha, 
Etiópia, EUA, Gana, Guiana (em nome dos 13 mem
bros do CARICOM- Mercado Comum do Caribe), 
França, Honduras (em nome dos seis países centro
americanos), Iraque, Hungria, fndia, Indonésia, Irã, 
Itália, Japão, Kuwait, Laos, Líbano, Líbia, Malásia, 
Malta, México, Moçambique, Namibia, Nova Zelân
dia, Países Baixos, Paquistão, Peru, Portugal, Quê
nia, Reino Unido, Federação Russa, San Marina, Sri 
Lanka, Suazilãndia, Sudão, Tanzãnia, Tunísia, Tur' 
quia, Ucrãnia, Uganda, Venezuela, Vietnã, Zãmbia, 
Zimbábue. 

. 2. As intervenções concentraram-se nas ques
tões do aumento na composição permanente e não 
permanente do Conselho de Segurança, e do direito 
de veto. Uma maioria dos participantes nos debates 
questionou a legitimidade do direito de veto, conde
nando-o como um expediente antidemocrático e 
anacrônico, incompatível com o princípio - consa
grado na Carta da ONU - da igualdáde ·soberana 
entre os estados. Alguns países que contemplam 
aumento no número de membros permanentes do 
Conselho estima que futuros integrantes dessa cate
goria não devem fazer jus ao direito de veto. Os 
aluais membros permanentes observam com preo
cupação o questionamento deste privilégio por parte 
de um número crescente de estados- membros. 
Embora se admita que a eliminação do veto é impra
ticável, proliferam as propostas de limitação de seu 
campo de aplicação a situações de comprovada gra
vidade e efetiva ameaça à paz e segurança interna
cionais. 
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3. No tocante à refonna numérica 9o Conselho 
constatotH>e a persistência de diferenças com respeilo 
à arrpliação do nú::leo de merrbros permanentes. Exis
te urna convergência arrpla de opiniões a favor de um 
aumento de assentos permanentes, que inclua países 
industrializâOOs (Alemanha e Japão) e pelo menos um 
representante da África, Ásia e América Latina ColllJSr
tilham esta posição diversos países do gn.po ocidental 
(Austrália, Austria, França, Po~al e os cinco países 
nórdicos entre outros), a maioria dos africaros, e um nú
mero expressivo de asiáticos e lalii1CH!JTI8ricano. 

4. Mas subsiste a resistência de pafses como 
Itália, México, Argentina e Paquistão a uma refonna 
do Conselho de Segurança que contemple a criação 
de assentos permanentes. A proposta italiana de re
forma do Conselho de Segurança mediante a exclu
siva ampliação de assentos não pennanentes, per
manece uma alternativa insatisfatória para a maioria 
das delegações do mundo industrializado e do mun
do em desenvolvimento, mas encontra receptividade 
suficiente para permanecer em pauta 

5. Os aluais membros permanentes mantêm 
posturas diferenciadas sobre a matéria. A delega
ção norte-americana continua defendendo a atri
buição do status de membro permanente apenas 
para Alemanha e Japão, embora admita que se 
deva encontrar uma maneira de aumentar a repre
sentação dos países em desenvolvimento em um 
Conselho reformado. O Reino Unido mantém posi
ção análoga, com maior flexibilidade quanto à for
ma de participação dos países em desenvolvimen
to no Conselho. França favorece a atribuição de 
assentos permanentes não só para Alemanha e 
Japão corno para os •grandes pafses do mundo 
em desenvolvimento•. A China salienta a impor
tância de se abrir espaço para o mundo em desen
volvimento no Conselho, sem precisar como. A Fe
deração Russa deseja uma expansão limitada da 
composição do Conselho, capaz de adaptar o ór
gão às realidades contemporâneas, sem detalhar 
sua concepção da reforma. 

6. No ãmbito regional vale registrar a reafirma
ção de apoio ao Brasil pelos Representantes do 
Equador e da Venezuela. Os países centro-america
nos e os caribenhos, que constituem um grupo de 
votantes numericamente expressivo, evoluem em di
ração à aceitação de uma expansão na categoria de 
membros permanentes com representação geográfi
ca eqüitativa. Na avaliação da Argentina contudo, 
esta tese não reúne o consenso necessário. O Méxi
co, por sua vez, considera que a representação geo
gráfica eqüitativa que se traduziria na seleção de um 

país de cada região para ocupar assento permanen
te - só é concebível na hipótese de haver consenti
mento integral dos membros de cada grupo regional. 

7. Alemanha, Japão, ln dia e Egito reafinnaram 
seu interesse em obter assento permanente em um 
Conselho de Segurança ampliado. Ante a condena
ção mundial ao governo nigeriano pela morte dos 
nove líderes da região de Ogoni, a Nigéria deixou 
de participar dos debates. Sua aspiração ao even
tual assento permanente que corresponderia à Áfri
ca deixa de reunir, assim, as concflç6es de credibm
dade necessárias. A África do Sul não chegou a 
anunciar a sua disposição em assumir as responsa
bilidades que correspondem aos membros perma
nentes, mas fez uma defesa incisiva de ampliação 
nas duas categorias de membros com repre
sentação geográfiCa eqüitativa 

8. A persistência de diferenças de opinião 
quanto a ampliação do Conselho levou a delegação 
da Nova Zelândia a sugetir que se deixe de lado por 
algum tempo este debate para que a ONU concentre 
sua atenção sobre outros temas. 

9. Em sua intervenção na tarde do dia 14, o 
Embaixador Celso Amorim posl!Jiou que a criação 
de uma verdadeira parceria em favor da paz, no 
contexto das oportunidades oferecidas pelo fim da 
guerra fria, exigem que a composição do Conselho 
de Segurança seja equilibrada tanto na categoria de 
membros permanentes como na de não permanen
tes. O Representante brasileiro precisou que um au
mento na composição permanente do Conselho cir
cunscrito a dois países industrializados agravaria o 
desequilíbrio atual naquela categoria (onde nem a· 
América Latina, nem a África estão representados e 
só tem assento um país em desenvolvimento - a 
China). Concluiu que uma reforma do Conselho de 
Segurança que ignore os pafses em desenvolvi
mento não pode ser considerada eqüitativa- pala
vra que consta do mandato do Grupo de Trabalho 
que delibera sobre o assunto. 

1 O. O debate sobre a refonna do Conselho 
prosseguirá até o início da 51 a Assembléia Geral. O 
Grupo de Trabalho que examina o tema voltará a 
reunir-se, regularmente, a partir de janeiro de 1996, 
sob a presidência do Professor Diogo Freitas do 
Amaral, de Portugal (Presidente da soa Assembléia 
Geral). A expectativa é de que o Grupo de Trabalho 
seja capaz de formular recomendações mais espe
cíficas do que aquelas até agora acordadas que se 
limitam a identificar a existência de consenso quan
to à necessidade de expansão do Conselho de Se
gurança. 
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I 

Mr. President, democracy is often painful. When the old order 
changes, politicians in power, bureaucrats and others associated 
with the~ suffer. se óü cheir domestic and foreign collaborators, 
since scholars, governmen~al collea~l~~: diplomats and others now 
have to develop new relatioLships, ·friei1.l,.;l.l i>'·-' ;"'''" c':en loyal t:i.cs. 

Mr. President, democracy in t.he sense of the prdcess of the 
exercise of the popular will is often painful. On the one hand, the 
masses will not always use the best table-manners in exercising 
their choice. on the other hand, the obvious choice of the people 
or the anointed, will sometimes not accept the popular will and 
sl;!rve. 

';. ll '. . • ' • • • • ' ' ' -~ . ' • • • -

.':.' · Mr; President, when the people have spoken, their ànointed 
representatives, once in office, often interpret their mandate in 
ways not acceptable to the people. The value system, the concepts, 

· the laws of the new leaders might provoke. a desire, o r even a 
clamour, for that which recently jettisoned. 

However, Mr. President, centuries of accumulated history haye 
taught us that the alternatives to democracy are no substitutes for 
that fragile and often bitter plant. If pain accompanies the 
pleasure of democracy, that ·is merely a human reality. We must 
therefore extend heartfelt praise to those member nations of this 
organization which, with little prior tutelage in or experience of 
democracy, have taken the giant step into that terra incognita. 

II 

Mr President, all praise is due to the Secretary-General for 
the valuable efforts at undergirding democracy described in his 
Report, Doe. A/50/332. Praise is also due to the Commonwealth for 
similar efforts. We Iilust also ensure that both organizations be 
provided ,with support, especially voluntary support, to perform 
their remarkable tasks ... 

The Report discusses the task ·of promoting a democratic 
culture. '· In that connection, it stresses the importance of 
nurturing .. the climate for pluralistic politica! parties and 
movements. This delegation wishes to support the various 
suggestions,· including the importance of establishing systems for 
appropriate training. -on the Report' s discussion of the need for 
free and independent media, we are impressed with the efforts of 
the Department of Public Information to support independent and 
pluralistic media in varioUs regions. We would stress the 
importance that such media should be completely autoriomous, if not 
autochthonous. This is particularly necessary in these days of 
globalism in _the media, since global- uniformity is 1.ogically an 
anathema to true freedom, independence and democracy. We hope, too, 
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that, ln its seminars, DPI stresses the importance of disavowal by 
the media, ln the context of the political process, of the use of 
abuse and sound bites which distort and deceive. 

~s the Report suggests, establishing an adequate political 
culture requires broad-based civic education. This could be aided 
by the sponsorship of study visits by politicians and others to 
compatible countries with well-developed electoràl systems. 
However, ways and means must also be found to inculca te in 
politicians, who often operate systems of spoils, the value of 
leve, a word which we do not often utter ln this hallowed ha1.1. 

III 

Mr. President, one cannot utter anything less than unstinting 
praise for the numerous actions of electoral assistance, described 
in the· Report, which the organization has taken. As with the 
similar actions which have been taken by the Commonwealth, one is 
bound to recall that a major ingredient of the venerable doctrine 
of self-determination is the human right to democracy. One may 
therefore legitimately ask whether or not there has developed a 
universal legal norm commanding broad-based democracy. Of course, 
any such universal requirement Of democracy would have to comport 
with the desiderata of decentralization and · respect for and 
compliance wi th the tradi tional structures of authori ty ln society, 
as discussed in the Report. Likewise, the structures of goyernment 
which, pursuant to that norm, múst be built should indeed·include 
the other human rights, as the Report seems. to indicate. However, 
we would remind distinguished delegates that such human rights 
should, in addition to civil. and politicai rights, include 
cultural, economic and social rights. 

Mr. President, such a broad-based democracy must clearly 
incorporate a set of firm legal structures. But, as the Report 
clearly indicates, those structures should not, . willy nilly, 
connote a "wholesale transfer of Western based legislation." After 
all, democracy, by definition, must have a variable content for 
which the United Nations must prOvide appropriate and tailor-made 
assistance. Happily, the Report identifies the importance of 
assistance with capacity-building, civil service reform .and 
improving accountability, transparency and quality ln public sector 
management. In this connection, the banefulness of corruption iª 
stressed. This delegation urges that efforts to extirpate this 
scourge should be no less far-reaching than those directed at the 
evils of terrorism and narcotics. And they should reach, insofar as 
appropriate, into the pri vate sector, which is increasingl_y a 
substitute for government. ---

IV 

Mr. President, that leads to a consideration of the extent to 
which unmitigated globalism is consistent with democracy. To the 
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extent that globalism connotes uninhibited concentra~ibn and 
monopolization, of business organizations, production and markets, 
the question must be asked whether it is compatible with the 
popularism inherent in democracy. This delegation hopes that, in 
future work by the Secretariat, this subject will be taken up. 

Finally, Mr. President, this delegation fully expects that 
internationally, democracy will continue to be developed as a 
relevant and vibrant value and institution. As Belizean Prime 
Minister Manuel Esquivei recently remarked, the unfinished business 
of this organization is equality. This delegation believes that 
equality is a vital aspect of democracy which we must enshrine in 
such fields as the role of small states in the global system, the 
participation by women and the composition and structure of the 
security council. 

Mr. President, our thanks are due to the Philippines and 
Nicaragua which have kept before this Assembly and the world this 
important subject of support for the new or restored democracies. 
However, as our remarks · have indicated, the subj ect needs to·. be 
extended to ãll democracies. 

r' thank you. 
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Mr President 

My _deleqation considers the agenda item bafore us as reprasantinq 
one of the important aspect~ Qf the principles guidinq this 
auqust body. 

Even as a younq democracy, South Africa has already experienced 
many of the faceta that this resolution and the Secretary
General' s Report addrassas. Havinq experianced the destructi.ve 
and anti-human forca of aparthai.d, wa owa it to· oursalvas and to 
humanity to ordar our affai.rs i.n such a mannar that an effacti.va 
and lasti.nq blow . is struck aq!linst any form of dictatorship. 

we believe member states must build on the common causa amonq us 
all that everywhere on the qlobe there is a procasa leadinq to
the · entrenchment of democratic systems of qovernment. Tha 
ordinary people of the world must have tha freedom to determina 
thei.r desti.ny, unhindered by tyrants and dictators. Hovever, wa 
must guard aqainst the tendency to projeet cartain modela ·of 
democracy as a universal panacea _and role modela for a!l mamber 
states. -

Mr President, 

Tha role of the Uni.ted Nations System to support efforts by 
Governments to promete and consolidata nev or rastorad 
democracias i.s a vital one fqr those states emerqi.nq into 
democracy. The United Nations has vast experience in this araa 
and should support efforts towards qood qovernance. In this 
context we welcome tha Secretary-Genaral's report contained i.n 
Document A/50/332. •- • · .. 

We i.n South Afri.ca are enqaqed in the process of re-defin~q 
ourselves in democratic terms. OUr drive towards a democratic 
di.spensation i.s motivated by the unshakeable belief that on~y 
democracy can and wi.ll satisfy · the yearninq of equality and 
freedom for all the people of South Africa, Black and White. 

Our Government of National !Unity is committed to a people
centred society of li.berty. Far from usinq ethnic diversity to 
promete racial domination and tyranny as witnessed in the dark 
days of apart~<!.-. the new Government recoqnises ethnic . and 
cultural di.versi.ty as part of the rich tapestry of our country, 
a creati.ve contri.bution to buildinq a non-racial, non-sexist, 
democratic South Africa. 

We therefore consi.der i.t vital to build a future premised on 
fundamental human ri.qhts and for tha realisation of this 
objective, we pursue an approach which recoqnises the 
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indivisibility of riqhts, that-perceives no difference between 
civil and political riq~ts. 

The new Parliament of South Africa now operates within the 
framework ·af a i::onstitution that is the suprema law < the 
country, and the.~dependent Constitutional Court serves .• s an 
effective mechanism to ensure that Government actions are line 
with our Bill of Human Riqhts. 

Mr President, 

The Secretary-General has touched on a number of key iss· .. ~s that 
are assentia! for the promotion and consolidation of de:nocracy. 
A multiparty politica! system, a free and independent media, the 
buildinq of a politica!. cultura throuqh c~vic education, regular 
elections, the creation and stranqtheninq of democratic 
structuras .of qovernment, and respact for the rule of law, are 
I!O!DB of .. t~e .mos~ . important aspects. J}lst as important is 
accountabi.lity_an,d transparency by.Government. 

The challenqe to the unitecf.Natiorui is to answer the- quest.ion 
qiven our interdependence, what is it that we can and must do to 
ensure that democracy, peace and prosperity pravail everywhere. 

~.President, 

899 

My · deleqation believe·s that the elaboration of the new · world 
arder must of necessity centre on this Orqanisation and that · 
appropriate fora should be found in which we could all 
participata· to help determine the shape of the new world. We 
believe, as our President has sa.id, that the four elements that 
would.ne~,to be ~t.toqether in fashioninq that new, universal 
reality_ 'are the issúes. ·Q;f democracy, peace, prosperity and. 
interdependence. · · · · 

' ' . . . ' 

As we continue to debàte the reform of tne United Nations, we 
believe that the Orqanisation should once more tum its focused 
and sustained attent.ion to the basics of everythinq that makes 
for a better world for all humanity. In this reqard the thouqht
provokiiJ.q observa:tions and recommendations made by the Secretary
General in lli.s report deserve our careful consideration. 

Mr President, 

We fully support the draft resolution bafore us 
be adopted by consensus. 

I thank you. . 

·! hope .it will 
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At the outset, I wish to express my delegation • s appreciation for the sympathy extended to us by 
the president of this body as well as by the UN Member States in the wake of last week's 
assassinati.on of the Prime Minister of Israel, Mr. Yitzhak Rabin. the State of Israel is heartened 
by your words and _your actions: 

Mr. President, 

We are pleased to see that a growing number of States are recognizing the fundamental 
relationship between democracy, development, peace, security and respect for human rights and 
fundamental freedoms. 

Denlocratization is not only a moral issue. It is tied directly to the establishment of peace and 
stability. The existence of a democratic govemment is the central guarantee for preventing 
policies of violence and aggression. This stems from its very nature, which places people's 
destinies in their own hands, and is attentive to the people • s yearnings for peace and prosperity. 
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Mr. President, 

11ús week, Israel is mourning the death of Prime Minister Yitzhak Rabin, whose life was 
tragically cutshort by an assassm•s bullet. Sadly, politicai assassinarions still occur. Ass:assirultion 
favors no specific system of govemment. Bullets do not differentiale between democrats or 
dictators. Democracies, bowever, are best equipped to deal with sucb despicable aéts. 

ln states such as Israel where the rule of democratic law is firmly entrenched, and its values and 
ttaditions are enshrined, there is a smooth and ordedy transition ftom one leader to another even 
during times of acute emergencies and crises. My delegation is proud of the strength that Israeli 
democracy bas exhibited through these difficult times. We remain committed to the pursuit of 
the democracy ·and the peace process that our late Prime Mmister bas championed. 

The growing number Of countries that are ernbracing democratic principies is one of the most 
promising developments of our time. But we must not grow complacent. Dernocracies are still 
a minority among United Nations Member Stitei,- and the dangers they face ftom within and 
from without are still formidable. Tl\e process ·of democratization is a long one that must be 
nurtured and protected in order to bear fruiL It is dependent upon courageous leadership and the 
development of grass roots support. 

Openness and participation by peoi>les from ali walks of life encourage sustainable developmenL 
Democratic societies produce pluralistic, free-market and enterprising economies. As a result, 
they enjoy the highest standard of living in the world. 

For these reasons, it is appropriate for the United Nations to support the efforts of the 
Govemments. of the new or restored democracies. The international community should promete 
the development of democratie politicai cultures, by instilling democratic values in the people, 
and especially in the young. Education for democracy should be a never-ending process that 
encourages citizens to be informed and active participants in the noble task: of govemment. 11ús 
year, experts froin Israel held seíninars on education for democratic elections in Nicaragua and 
Guarem•!• Later this month, Israel wili be hosting a seminar on the role of labor unions in the 
transition to a free-market economy. Next montli, another seminar to be held in Israel wili deal 
with development and nurturing democracy through grass-root orgartizations with particiF..nts 
from 2S countries. ln 1996 we are planning similar programmes for participants ftom •li over 
the world. 

Economic and bumanilar'.an assistance is aiso crucial to buttress democratic refortns and to ensure 
the viability of young democratic institutions. We are certain that the repor! of the Secretary
General which bas been submitted to the fiftieth session of the General'Assembly wili be given 
the highest priority and attention. 

Mr. President, 

ln lhe past year alone, we contributed to severa! funds: lhe fund for victims of torture, the 
humanitarian causes in Rwanda and Yugoslavia, the fund for the War Crimes Tnõunal in 
Abkhazia and to clearing minefields in Cambodia. 

Our promotion of democracy is not limited to charitable contributions. Israel is pleased to have 
cosponsored a number of resolutions in this session supporting democratization .. We view this as 
an expression of the importancc we auach to lhe issue, as well as a signal of our readiness to 
cooperare with the international community in providing assistance to new and restored 
democracies throughout the world. Accordingly, we endorse the Nicaraguan initiative, and co
sponsor this draft resolution to support new or restored democracies, and look forwaro to its 
adoption by consensos. 

Thank you, Mr. President. 
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Tema 150 del programa 

ORIGINAL: INGLÉS 

COOPERACIÓN ENTRE LAS NACIONES UNIDAS ·y LA UNIÓN :niTERPARLAMENTARIA .. 
Alemania. Andorra. Argelia. Armenia. Australia. Austria. 
Bélgica. Bolívia. Bosnia-y Herzegovina. Brasil . .-Burkina 
Fase. Camboya. Camerún. Canadá. Colombia. Costa Rica. 
Chile. Dinamarca. D4ibouti. Ecuador. Egipto. Eslovaguia. 
Eslovenia. Espafia. ex República Yuqoslava de Macedonia. 
Finlapdia. Grecia. Guyana. Hungria. India. Indoriesia. 
Islandia. Israel. Italia. Japón. Kuwait. Luxemburgo. 
Marruecos. Noruega. Perú. Polonia-. -República de Corea. 
República de Moldava. Rumania. Senegal. Sudáfrica. Suecia, 
Túnez. Uruguay. -venezuela y Zambia: proyecto de resolución 

La Asamblea General, 

Tomando nota de que los parlamentos nacionales cooperan a nivel 
internacional en ei --mãrCo de lá Uni6n Interparlamentaria, su organización 
mundial, cuyos principies y objet~vos co~ciden Con. ld~ de las Naciones Unidas, 

Considerando que las actividades de la Uni6n Irtterparlamentaria 
complementan y apoyan la labor de las Naciones Unidas, 

Deseosa de reforzar la cooperación entre las NaciOnes Unidas y la U~ión 
Interparlamentaria y de dotarla de un marco nuevo y adecuado~ 

1. Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para 
concertar un acuerdo de cooperación entre las dos organizaciones que contenga 
disposiciones relativas a los procedimientos de consultá,' la representación 
apropiada y la cooperación en general·y en árnbitos determinados, y que presente 
un informe al respectõ--a la Asatriblea General en su quincuagésimo primer periodo 
de sesi;mes; 

2.. Decide_ incluir eri el progr-ama-·provisional de su· quincuagési-qto prim_er
periodo de sesiones el tema titulado "Cooperación entre las NaCiones Unidas y la 
Unión Interparlamentaria". 
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Sr. Presidente: 

Permltame ante todo, lr.lnsmitirle mis felicitaciones por su el=ión para presidir la Segunda 
Comisión durante este período tan trasccndente de sesiones de la Asamblea General • Quisiera también 
extender las felicitaciones a los de.:nás integrantes de la Mesa, por sus designaciones como 
Viêepresidentes y Relator, para companir con Ud. esa responsabilidad. 

Pláccme realizar esta intervención en nombre de los países integrantes.del Mercado Común dei 
Sur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en atención a que le cabe a mi pais ejeroer 
durante este semestre la presidencia dei Mercosur. 

En tal representación quisiera cxpresar previamente que los paisC:s integrantes dei Mercado 
Común dei Sur apoyamos la intervención dei representante de Fdipinas en S!! calidad de Presidente dei 
Grupo de los 77, así como agradecer ai Seaetario General de la UNCTAD,lSmbajador Rubens Ricúpero 
por su presentación sobre el tema Comercio y DesarroUo. En ese sentido C30e reiterar la importancia que 
los paisC:s que integramos el Mercado Común dei Sur bemos atribuído y atri!scimos ai rol de la 
Conferencia de las Naciones Unidas para cl Comercio y DesarroUo como plinto focal cn la Organi,.,ciQn, 
para el análisis de temas económicos ccntrales a partir de una perspectiva de desarrollo. 

Sin petjuicio de lo cxpresado, permitaseme centrar mis palabras en e1 uasc:cndente e importante 
proceso desarroUado por el Mercado Común dei Sur en e1 período pasado. 

Como es de conocimiento de los seilores delegados, desde mediados de la década dei 80 , 
Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay manifestamo su interés politico de acelerar, a través dei 

- fortalecimiento de la integración, el desarrollo económico y social de la 'región. Esta iniciativa respondió 
también a la evolución de los acontecimientos internacionales, especialmente la consolidación de grandes 
espacios económicos, la globalización de los mercados y el cambio tecoológico, que generaron una 
impostergable necesidad de lograr una adecuada inserción de nuestros países en ente nuevo marco 
internacional. 

Luego de múltiples y prolongados anhelos en favor de la integración, los Presidentes y 
Cancilleres de los cuatro países suscribieron el26 de marzo de 1991, en la capital dei Paraguay, 
Asunción, el Tratado que nevara su nombre y constituyera la carta fundacional dei Mercado Común dei 
Sur o Mercosur. 

Su vigencia se produjo el 29 de noviembre de 1991. 

Desde alli, hasta e1 1 de enero de! presente ailo, e! ~ercosur desarrolló un proceso de integración 
acelerado, diria yo récord en la historia de todo proceso de integración, a!canzando en dicha fecha una 
Unión Aduanera. 

En cumplimiento de lo dispuesto por e! An. !8 dei Tratado de Asunción, se realizá la 
Conferencia Diplomática sobre Aspectos lnstitucionales de! Mercosur en la ciudad de Brasília, entre los 
dias S, 6 y 7 de diciembre de 1994, la que culminó con la aprobación dei Protocolo de Ouro Preto, firmado 
por los Presidentes de los cuatro estados panes en la ciudad que le dio su nombre el 17 de diciembre dei 
mismoailo. 

Su te~"to fue distribuído por la Secretaria de las NNUU bajo la identificación NS0/91 dei 23 de 
febrero de! presente ai\o. · 

Esta evolución positiva dei proceso de integración. realizada en tan breve período, cristaliza los 
notahles avances llevados a cabo en materia comercial, a panir de la firma dei Tratado de Asunción. 
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En erecto, en aquclla ocasión, y como una primem elaJ1a para la consecución de esos cbjetivos, 
los cuatro paiscs defioieron un programa de hberación comercial conducente a la dcsgravación tol3l dei 
c:omen:io reciproco y la eliminación o armooización, según co~RSp~~ndiera, de las medidas no 
arancelarias. 

Dicho programa comenzó originalniente coo una reducción dei 4'7?/o de los niveles arançelarios 
vigentes en cada país, estableciéndose un 7% de reducción semestral hasta llegar ai arancel O ai 31 de 
diciembre de 1994. 

La dcsgravación comercial contribuyó decisivamente ai sustancial incremento registrado por el 
c:Omercio intra·Mercosur, el que paso de unos USS 2.000 millones en 1994, a más de USS 10.000 millones 
en la actualidad. 

Sin peljuicio de lo recientemente e>."Puesto, el Consejo dei ~en:ado Común ·máximo órgano 
politico dei MERCOSUR- convino en agosto de 1994, otorgar un p~ para facilitar la adecuación de 
determinados productos a las nuevas condiciones dei comercio intr&-íegional. Por tales motivos, se 
resolvió establecer un Régimen de Adecuación Final dei Mercosur, aplicable para el comercio 
intrarregional, por un plazo de cuatro ados para Argentina y Brasil; y de cinco ailos para Paraguay y 
Uruguay, con un cronograma de dcsgravación a 0% Iineal y autom3tico. Este régimen esta conformado 
por una lista reducida de productos por pais, a partir de un criterio de elegibilidad establecido para 
aquellos productos que estuvieran incluidos originalmente en las listas de excepciones dei Acuerdo de 
Complementación Económica No. 18 o a los que se les bubiera aplicado cláusulas de salvaguardia tal 
como estaban previstas en el Anexo IV dei Tratado de Asunción. 

La constitución de una Uoión Aduanera en el termino de tres ailos, constituye un bito 
histórico para las cuatro paiscs en su proceso de integración, de; modo de cumplir el objetivo dei Tratado 
de Asunción, esto es, Ia creación de un Mercado Común. 

Cabe sin embargo, dejar en claro que la vocación dei Mercosur n9 es la de cerrar men:ados 
y elevar fronteras. Por el contrario es la de inserrar más adec:Jadamente a nuestros países en una realidad 
económica dinámica y cada vez más exigente. 

El Mercosur compane el principio dei regionalismo abierto y prueba de ello son los 
diversos procesos de acercamiento que nuestros países llevan a cabo con países de la región y de otraS 
zonas económicas. 

El Arancel E~"temo Común responde ai objetivo de apertura de las economias dei 
Mercosur. Esta estructurado a partir dei criterio de ubicar en los niveles irueriores de protección a las 
materias primas y productos con escaso grado de elaboración; "Íln los niveles arancelarios intermedios se 
ubican los productos índustriales semi-elaborados y bíenes que son insumos de otras cade""" produéüvas; 
y se reservan los escalones superiores de proteccíón para lo• bienes de consumo ftnal. 

El AEC dei Mercosur se estableció en un todo coruorme con las disposiciones dei articulo 
XXIV párrafo S dei Acuerdo General. El promedío ponderado es iruerior ai aplicado individualmente por 
los países miembros con anterioridad a la firma dei Tratado de Asunción, e incluso, en el periodo trianual 
anterior a la vigencía dei Arancel Externo Común, es decir durante el periodo 1992-1994. 

El S de agosto de 1994 se realizo en la ciudad de Buenos Aires. capital de la República 
Argentina la ="ta reunión dei Consejo dei Mercado Coinún. con la presencia de los Presidentes de los 
cuatro Estados Partes dei Mercosur. 

Las Decisiones allí adoptadas son de enorme trascendencia para el proceso de integr.Íción. 
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Dentro de cllas, dos, son las fundametales. La Dccisión 5/94 que crea el denominado 
Régimen de Adecuación y Ia Decisión 7/94 que aprueba un proyecto de Arancel Externo Común, en ei 
cua1 se determina ei periodo de oonvergcncia bacia el mismo, que cuiininará el primcro de encro dei allo 
2006. 

• E1 Arancel Externo Común fue definitiwmente aprohado posterionncnte en. Ia vn Reunión . 
dei Conscjo, por Decisión No. 22/94. 

El denominado Régimen de Adecuación, es un mecanismo de trntanúento ar.mcclario para 
e1 comercio intrn-mcrcosur. Consiste cn admitir un plazo final para Ia desgrawción total de cuatro allos 
en ei caso de Argentina y Brasil y de cinoo para Paraguay y Uruguay a partir dei lo. de encro de 1995. 

En cse lapso Ia desgravación selá lineal y automática, particndo de los aranc:des actuales 
a Ia fecha de la Decisión, y manteniendo el nivel de aa:eso para los casos de Salwguardia. 

Por su parte, Ia Convergcncia bacia el Arancel Externo Común, !mi un proceso que 
grlmjnara el primero de encro dei aiio 2006. 

- Los niveles arancelarios dei Arancel Externo Común van de O a 20%, oon intervalos de dos 
puntos porcentuales. Argentina, BraSil y Uruguay pueden definir hasta 300 cxcepcio:lCS nacionales al · 
Aranccl Extcmo Común, y Paraguay hasta 399 cxcepciones nacionalef al Arancel Extcm9 Común. Las 
cxcepciones oonvergirán al Arancel Externo Común en forma lineal y automática CJi un plazo máximo de 
seis allos para los tres primcros palses mencionados, (1·1-2001) y c! 1 de onero dei 2006 para ei 
Paraguay. 

Asimismo algunos de los productos incluídos en cl régimen de adecuación también 
oonstituycn cxcepciones al Aranccl Externo Común (no oomputables en Ias 300 y 399 cxcepciones 
gcncmies al AEC) -

Además de dichas cxcepciones de carácter general al Aranccl Externo Común, los cuatro 
Estados aA:Orllãrón que pucden mantenersc cxcepciones aJ Aranccl Externo Común oonscnsuado , en los 
rubros de bienes de capital, teleoomunicaciones e informática, las que se oomputan en forma 
independiente al otro tipo de cxccpciones. 

En ei caso de bienes de capital , e! AEC fijado es de 14o/o, pudiendo Argentina y Brasil· 
oonvergcr a dicha alicuota en forma !inca! y automática ell-1-2001, mientrns que Uruguay y Paraguay 
pucden converger a dicha alicuota en forma lineal y automática e! 1 de enero de 2006. -- - - -

En cuanto a los bienes de informática y telecomunicaciones e! AEC fijado es de !6o/o, 
pudicndo los cuatro Estados Partes converger a dicho nivel en forma lineal y automática e! 1 de enero de 
2006. -

A partir deli de onero de 1995 no existen entonces aranccles nacionales diferentes entre 
los cuatro países, salvo las excepciones convenidas. 

Para la aplicación dei Arancel Externo Común se acordó no solo una Nomenclatura 
Común MERCOSUR, sino también: - - -

• un Código Aduanero 
• nomtas sobre Despacho Aduanero 
• normas de valoracíón que estableceri que la base imponible para la detenninación de 'los 

derechos a la imponación será el valor en aduana de las mercaderias importadas y se deterntina!_a según 
las normas de! GA TI/OMC. 

- normas sobre Despacho de equipajes. 
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En otro ordcn de cosas, desco seilalar asimismo que en la referida mmión de Ouro Preto, los 
pafses dei Mcrcosur aprobaron un conjunto de decisioncs y resolucioncs destinadas a poncr en 
fimcionamicnto d Arancel Externo Común, y las medidas de política comercial común nccesarias para la 
vigcDcia dei mismo. Entre estas ultimas, se cncucntra cn proccso de actualización un Rcglamento de 
Piacticas Dcslealcs contra Terceros Países, cn base a lo aprobado en la Ronda Uruguay dei GATT, y se 
c:uentà con un Régimen Común de Regias de Origcn; un Régimcn Común para las Zonas Francas, Zonas 
de Proccsamiento de Exponaciones y Áreas Ailuancras Espccialcs dei Mercosur, un Código Aduancro . 
Mercosur, y un conjunto de normas aduaneras de carácter operativo que ban sido annonizadas y aplicadas 
en forma común por los Estados Partes. 

La coordinación de las políticas macroeconómicas cn cl ámbito dei Mcrcosur esta concebida 
como un proceso a ser dcsarroUado gradualmente, y no como un objctivo a ser alcanzado cn una fecha 
fija. La idca que gobicrna cl tratamicnto dei tema cs procurar dar prioridad, en los csfuerzos de 
coordinación, a los mecanismos de politica macroeconómica más directamente ligados ai comercio. 

La coordinación de las políticas sectorialcs también ba sido objcto de intensos trabajos a nivcl 
técnico, cubriendo numerosas arreas, como la industrial, agricola, de transportes y de trabajo, cnue ouas, 
cuyos RSUitados cstán sicndo incorporados en decisiones adoptadas por las instancias superiores dei 
Mercosur, lo cuai permite una crccicnte convcrgcncia de las políticãs sectorialcs nacionalcs, en función de 
la dinámica dcl proceso de integración. 

Las zeunioncs semcstrales dei Consejo dei Mercado Común y las Rcuilioncs de Ministros de 
Economll y Presidentes de los Bancos Ccntrales de los cuatro EstadoS !'artes dei Mcrcosur son cl ámbito 
institucional previsto en que se analizan c intcrcambian informacioncs lespeCio ai estado de Situación de 
las políticas macroeconómicas de cada uno de los Estados Partes. · · 

Es un objctivo de la política económica de los piases dei MERCOSUR el mantenimiento de los 
equilíbrios macroeconómicos claves- fiscal, monetario y cambiaria-, equilíbrios que no soo solo la base de 
las reformas implementadas por cada uno de los países en forma indepcndiente sino que se perciben como 
significativos para cl proccso de integración regional. 

En e! orden institucional, a partir de la vigencia dei Protocolo de Ouro Preto, el Mercado Común 
dei Sur babrá dado también un trascendente paso en su camino a la co!lformación de un Mercado Común, 
objctivo final dei Tratado de Asunción. plenariienie ratificado en el n!>I:Vo te>.'IO. 

En tal orden, cabe rcsaltar que con la entrada en vigor dei Protocolo de Ouro Preto. el Mercosur 
tcndrá fonnalmente personalidad juridica de Derecho Internacional • Hasta el momento la actuación 
internacional de este esquema de integración ba exigido la participaciõn de los cuatro Estados , asumiendo 
una forma asociativa intergubernamental impropia para mia etapa de integración profunda como lo 
constituye una Unión Aduanera. 

En el caso dei Mercosur. se ha dado la partieularidad de que el proceso de integración se ba 
desarrollado con tanta vertiginosidad, que ha superado los te>.~os. euando en realidad estas dCberian baber 
caminado delante y no detrás. Coo Ouro Preto. e! Mercosur, como tal , estará en capacidad de contratar, 
comparecer en juicio, eelebrar aeuerdos de sede, etc. La litularidad de la personalidad juridica recae en el 
Consejo de Ministros dei Mercosur. pudiendo delegar por mandato e>.'J'reso la función de negociar y 
finnar acuerdos . 

La nueva estructura institUCional establece originalmente seis órganos: el Consejo dei Mercado 
Común,,el Grupo Mercado Común, la Comisión de Comercio dei Mercosur, la Comisión Parlamentaria 
Conjunta dei Mercosur, el Foro Consultivo Económico-Social y la Secretaria Administrativa dei 

_ McreoSIIr, órgano de apoyo operativo de todo el sistema dei Mercosur, euya Sede se encuentra en la ciudad 
de Montcvideo. Se prevé asirriismo la eapaddad de crear órganos _au.xiliao:es. 
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Cabe resaltar que de todos estas órganos, los únicos con capacidad dccisoria. es decir con 
1ilcultades pam emitir resoluciones con carác1er obligatorio , son cl Consejo, cl Grupo McR:ado Común y 
la Comisión de Com=io. 

El=nismo de Solución de Controvemas, se mantiene sobre la base dei Prolocolo de Brasilia 
dei (7 de diciembre de 1991, adaptado a la nueva ·normativa, el cual se complemcntócon un 
procedimiento prejurisdiccional a nível de la Comisión de Comercio. 

No obstante, cabe resaltar que por cl an.44 dei Protocolo de Ouro Preto, los Estados Partes 
acordaron que antes de odmin•r cl proc:eso de convergencia dei Aranccl Externo Común se adoplazá un 
sislema permanente de solución de conuovcrsias. 

Sr .Presidente 

Como cxpresara anteriormente, el Mercosur comparte cl principio dei regionalismo abierto, y 
prueba de cllo, son los cliv=sos proc:esos de ac:ercamiento que nuestros países llevan a cabo coo países de 
la región, y de oiJaS zonas económicas. 

Nos satisl3ce el heclto de que el Mercosur goce hoy de un =iente reconocimientci, prestigio y 
credibilidad a nivel internacional. Las negociaciones con Chile y Bolívia pam expandir la integración en 
el Cono Sur, la iniciativa de extender la zona de libre comercio en Am~ca dei Sur, firmemente 
impulsada por el Mercosur, y el dialogo que se mantiene con el Pacto Andino, üustrnn claramente esta 
wluntad integradora mayor. · 

Más aliá de la región latinomtericaJia. cabe seilalar que el Mercosur ha inicialado recientemente, 
más precisamente el 29 de scticmbre pasado, un trascendente acuerdo con la Unión Europca. 
Efectivamente, el próximo IS de diciembre setá firmado en Madrid, el Acuerdo Marco Interregional de 
Cooperación Comercial y Económica enue la Unión Europea y el Mercosur. 

Mediante este acuerdo se consolidan las relaciones privilegiadas enue la UE y el Mercosur, 
considerando que la UE es el principal socio comercial dei Mercosur. 

Por este Acuordo Marco, se fortalecerán los componentes cie cooperación a través de IIeS acciones 
básicas: cl dialogo politico regular, la preparación de la liberalización progresiva y reciproca dei comercio 
y el apoyo a la integración. · 

El Acuerdo representa asimismo una garantia de los princípios democtáticos en los cuales debelá 
hasarse la cooperación, y el respeto de los Derechos Humanos, dado que en caso de violación de los 
mismos, podria caer e! propio Acuerdo, en base a su· Cláusula Democrática. 

Su objetivo es el fortalecimiento de las relaciones existentes entre ambos bloques, la preparación 
de la Asociación lnterregional y la cooperación en el campo ecoitómico -<:emercial. 

Sr.Presidente: 

Permitamo seilalar por último, que el Mercosur es una realidad politica y comercial. Tiene un 
mercado de 200 mülones de habitantes, que representa alrededor de! 70% dei Producto Bruto Interno de 
América Latina. En términos de su PBI el Mercosur es uno de los bloques económicos mayores eu la 
economia mundial, Juego de la Unión Europea y el Nafta, entre ouos. 

La integración a! ofrecer una mayor dimensión de! mercado, justifica con ello, la conünuidad dei 
proceso de división y especiali2aci6n dei trabajo, que conduce, mediante e! aprovechamiento de economias 
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de escala, a una mayor eficiencia productiva y a alentar la invcrsi6n y cl desarrollo tecnológico. Posibilita 
una mayor coincidcncia con los objeliyos de un sistema internacional de comercio abicno y de alc:anccs 
ll!l!ltidisciplinarias como cl que, basaCio CD cl Acucrdo General de Ar.mcclcs y Comercio, resulta de la 
Ronda Uruguay de Negociacioncs Comercialcs Multilaterales. 

Estos prcsupuestos C$in CD los fundamentos de la cn:ación y ejccución dei Mercosur, cuyo 
desanollo constituye una coridición necesaria parn la plena participación de la rcgión CD los benefícios dei 
c:recimiento dei comercio y de la economia mundial. 

Esas políticas han sido "consolidadas en la Ronda Uruguay CD formá consistente con la posición 
que los palscs dei Mercosur han mantcnido cn favor de la liberalización dei mtei"cambio y dei 
n:fonamicnto instirucional dei sistema multilateral de comercio. 

Mucbas gracias 

Please check against deliverv 

STATEMENT BY MR. RUBENS RJCUPERO 
SECRETARY-GENERAL OF UNCTAD 

TO THE SECOND COMMITTEE OF THE GENERAL ASSEMBL Y 
13 November 1995 

Mr. Chairman 
Distinguished Delegates, 

lt is an honour for me to address for the first time the Second Committee at the 
start of its deliberâtions on the theme of trade and development. AS is customary, 
your deliberations take placa against the background of Íhe report of the Trade and 
Development Board of UNCTAD. The Ambassador of Switzerland, President of the 
Board, has already elaborated on the more salient features of the report. 

This year the principal topics chosen for examination by the Board under its 
discussion of interdependence were the linkages between leveis of economic activity 
and employment in the industrialized world, global financial instability, trade,flows and 
relations, and their implications for the development prospects of developing countries. 
This discussion was underpinned by the 1995 Trade and Development Report and 
enriched by informal discussions with invited high levei experts. I should like to focus 
my remarks on some of its major topics and conclusions. I shalllater comment briefly 
on the odler relevant items on its agenda. 
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Unemployment in the North and lnternational Trade 

Mr. Chairman, 

'l"he fali in the rate of growth of output in the industrialized countries will not 
be helpful to the efforts to reduce the high levei of unemployment which in many of 
these countries has come to be the paramount problem of economic policy. At the 
sarne time, the notion is gaining ground in some quarters that unemployment is the 
result of the growth of imports of cheap, labour-intensive manufactures from 
developing countries, and the solution proposed is the imposition of trade barriers. 
Such a response would defeat the efforts of countries to step up development through 
integration in the world economy. Furthermore, it could plant t'1e roots of new trade 
conflicts, since it implies that unemployment in one country can· only be reduced at 
the expense of its trading partners. 

Trade provides a superficial expla11ation for unemployment. lt is true that, 
together with technological change, changing patterns otinternational trade in the last 
twenty years have tended to reduce the demand for unskilled labour in OECD 
countries. But the sarne happened in the 19505 and 1960s without mass 
unemployment. Our analysis shows that the main reason for this phenomenon today 
is the much lower levei of growth and investment in the industrialized world. Thus, 
in tackling unemployment, the desirable approach should not be to interfere with 
trade, but to raise the tempo of investment and growth. 

Policies to Fight Unemployment 

Mr. Chairman, 

Over the past two decades there has been a significant slow-down in capital 
formation in the industrialized countries, with the annual growth of fixed capital 
formation falling from about 6 per cent in 1960-1973 to less than 2.5 per cent in 
1973-1990. This is due to the macroeconomic environment which has been shaped 
by restrictiva monetary policies accompanied by wide-ranging financial deregulation. 
These policies have pushed up capital costs to historically high leveis. Financial 
cieregulation h as also had the undesirable side effect of increasing the volatility of key 
financial instruments, such as interest rates and exchange rates. ln consequence, 
consumption, along with export and import flows have also become more unstable. 
And private investment has been discouraged by the resulting uncertainty about the 
evolution of aggregate demand. 

Businesses, in arder to invest, need improved demand expectations. lf 
Governments and central banks set an upper limit for the growth of the economy of, 
say, 2.5 per cent, firms will not expand their capacity, relying instead on productivity 
growth to meet the added demand. As a result, unemployment will maunt. While a 
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faster pace of demand expansion could raise the possibility of higher price inflation it 
seems that, under current conditions, a careful handling of macroeconomic policies 
could achieve higher leveis of growth without jeopardizing the gains achieved by 
OECD countries in the contrai of inflation. 

Secondly, potential investors should be provided with lower capital costs and 
a more stable financial environment. Monetary policy should ~)m at establishing low 
and stable interest rates, and stable exchange rates. Coordina1 -:1, intergovernmental 
mec.sures to increase the cost of currency speculation could be , e solution. ln order 
to avoid a competitiva devaluation and to assure low and stable j,- •est rates, policies 
to increase employment need to be internationally coordinated. 

lncreased public sector investment in infrastructure is esse!'' ''for i_ob creation 
in some countries_ Currently, public expenditure decisions are lar y constrained by 
budget deficits which in turn are the result of interest payments . ·: the public debt. 
lt goes without saying, therefore, that a precondition for enabling Governments to use 
fiscal policy as a tool of demand management is, therefore, to tackle the high stock 
of public debt in innovative ways. 

Towards Financial Stability: Lessons from the Latin American Crisis 

Mr. Chairman, 

Financial instability does not only have an adverse impact on real economic 
activity and the scope for macroeconomic policies in the developed countries but also 
on the performance of developing countries. This is an issue the UNCTAD secretariat 
has raised consistently over the past few years. lndeed, we had repeatedly warned 
that the surge of capital flows to Latin Amarica in severa! cases consisted of massive, 
but one-off, receipts from privatization and of liquid short-term.capital attracted by 
high interest rates and real currency appreciation. Following programmes of severa 
adjustment, including large import cuts which had negative repercussions on_exports, 
capital flows have resumed at more modest leveis to severa! countries in Latin 
Amarica. However, the fragility and volatility of these flows will continue to require 
careful monitoring by governments. 

Establishing a basis for sustained growth in developing countries requires that 
policy reforms succeed in improving competitiveness, raising the rate of private 
investment, in particular the rate of reinvestment of profits, and increasing 
infrastructure investment. The introduction of capital contrais to avoid speculative 
short-term flows unrelated to trade and investment could therefore be an important 
too I for assuring a more stable macroeconomic environment. The experience of severa! 
countries in Asia is highly relevant here. 
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The concern over systemic risks expressed ·in the Halifax Summit of the G-7 
countrieíÇ and the partia! endorsement by the IMF of temporary controls on 
international short-term capital flows by developing countries during inflow surges, are 
indications of the seriousness of the issues in the eyes of the international community o 

Preparations for UNCTAD IX 

Mro Chairman, with respect to preparations for UNCTAD IX, pre-Conference 
intergovernmental deliberations have begun with a view to building consensus around 
the main elements of the possible outcome of the Conferenceo The Conference will 
be considering innovative proposals to address the pressing economic issues facing 
the international community on the eve of the next millenniumo 

The main theme of the Conference is grounded in the realization that the twin 
processes of globalization and liberalization offer great opportunities for developmento 
At the sarne time, they represent multifaceted challenges for the international 
community and in particular developing countrieso A major task of UNCTAD IX will 
thus be to identify ways of maximizing the development impact of globalization and 
liberalii:ation, while minimizing the dangers of instability and margicalizationo 

The Conference will aim at identifying concreta, action-oi'iented policies and 
measures that can enable developing countries, as well as those economias in 
transition, to creste a supportive environment for the development of internationally 
competitiva enterprises and to enhance benefits from the international trading systemo 

ln the sarne context, the reform process initiated at UNCT AD VIII will continue 
with a view to adapting the institution to changing circumstances while increasing its 
relevance to the needs of its members, particularly the developing countrieso 

As usual, the main document for the Conference will be the Report of the 
Secretary-General of UNCTAD, containing policy and action proposals, backed ·by 
broad policy analysiso Where necessary, the Report will be supplemented by sli'ort 
technical papers on specific issueso The Report will be made available to Governments 
as soon as possibleo 

Mro Chairman, 

I should now like to briefly turn to the outcome of the High-Level Meeting on 
the Mid-term Global Review of the lmplemeritation of the Programme of Action for the 
Least Developed Countries for the 1990s which took placa hera in September o The 
Chairperson of the meeting will address you on this subjecto I can only say that this 
meeting enabled member States to reaffirm the validity of the Programme of Action 
as well as the commitment of the international community to support LDCs through 
accelerated effortso 
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As regards Science and Technology for Development, the evolution that has 
occurred in recent years in the perception of technology íssues has not made it 
possible to advance in the discussions on an international code of conduct on the 
tran"sfer of technology, as evidenced by UNCTAD VIII and reiterated by the General 
Assembly. The General Assembly may therefore wish to suggest that an examination 
of recent developments be carried out in order to reconcile past d• :"erences. 

I will also introduce the report on "Economic measures as mean of politicai and 
economiccoercion againstdeveloping countries" (G.A. documentA/50 39), prepared 
by DESIPA in collaboration with UNCTAD and other UN entities. The 'POrt reviews 
the major conceptual issues and the measures to prevent the us~ !Jf coerciva 
economic measures and should provida a solid basis for action by this Jmmittee. 

Bafore concluding my statement allow me to touch on an issu 
invariably come up in various quarters in discussions on UNCTAD. This r 
role of UNCTAD in the field of trade since the creation of the WTO. 

Nhich has 
1tes to the 

As you are aware, the main functions of the WTO are to facilitate the 
implementation, administration and operation of the Uruguay Round Agreements; to 
administer the system for the settlement of disputes that might arise in connection 
with the disciplines introdl.lced- by the agreements; and to provida a forum for 
negotiations of further multilateral rules and disciplines in trade-related areas. For its 
part, UNCTAD can prc-.vide a universal forum where international trade policy can be 
analyzed and discussed from a development perspective. Our strength is furthermore 
to view trade issues in their relationship with finance, technology, investment, 
services and sustainable development. 

UNCTAD can therefore play a role in establishing the groundwork needed to 
prepare the negotiation of further international trade agreements. lt can carry out the 
identification and analytical exploration of the issues and policy options, as well as the 
building of consensus on the basic parameters of possible international agreements 
which may !ater be negotiated in the WTO. 

Furthermore, UNCTAD and the WTO can work together, and complement each 
other in technical cooperation activities aimed at integrating developing countries and 
countries in transition into the internatiÓnal trading system. 

I am pleased to report that action h as already been taken to begin to make this 
complementarity a reality. The Director-General of WTO and myself h ave agreed on 
the following initiatives: 

0 There will be meetings between UNCTAD and the WTO, chaired 
jointly by the two heads, every six months. The first of these 
meetings will take placa in mid-January 1996, and it will be 
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oriented towards the themes of the UNCTAD IX Conference later 
next year - that is, ecnnomic globalization, liberalization and 
developing courftries. 

0 Working relationship at ali leveis between the two organizations 
will be. strengthened in areas such as research, trade and 
investment, trade and competition, trade and the e·nvironment, 
and trade and development. Measures to increase cooperation in 
these areas will include participation by both heads of 
organizations in meetings of each other's organization as 
appropriate. 

0 We will work for a greater complementarity in technical 
cooperation between the WTO, UNCTAD and the ITC, and also 
with other agencies, whether in the ÚN System, the Bretton 
Woods organizations, or regional bodies. The aim is to improve 
coordination across the board and make'better use of resources. 

0 Last - but certainly not least - we are in complete agreement 
about the high priority that must be given to Africa in our 
cooperation. Measures to held least-developed countries, and 
African countries in particular, increase their export-oriented 
production and improve the diversification of their export 
production and markets must be a key part of this campaign. 
UNCTAD and the WTO will cooperate closely.to this end and we 
will also work together with ali other relevant organizations, with 
the aim of producing urgently an action plan for Africa which can 
help to focus our collective efforts. 

There is an increasingly recognized delineation of functions between UNCT AD 
and the WTO and it is for Governments to map out the responsibility of each 
institution in furthering the international trade agenda. Besides WTO and UNCTAD, 
this should cover the IMF, the OECD, the World.Bank, the regional banks and many 
other agencies that are active in trade matters. I believe there is here ampla room for 
the constructive contribution of UNCTAD alongside that of others. 

Finally, I wish to assure you that UNCTAD stands ready to raise its overall 
piOfile in New York to the extent that member States deem necessary. 

* * * 
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Mr. President 

I wish to start by expressing our appreciation for the fair and 
expeditious manner in which Ambassador Amara Essy of Côte d'lvoire and bis two 
co-Vice Chairmen, Ambassadors Breitenstein of Finland and Pibulsonggram of 
Thailand, have conducted the comprehensive debate undertaken during the 49th 
General Assembly in the Open-ended Working Group on Equitable Representation 
on and Increase in the Membership of the Security Council. 

2. We trust that under the leadership of the President of the General 
Assembly, Professor Freitas do Amaral, the Working Group will be able to converge 
towards concrete results in the course of the 50th General Assembly, on the basis of 
the wide ground already covered. ln this connection I wi~h to express our strong 
support for the work performed under the SUidance of the Permanent 
Representatives of Finland and Thailand as co-VJce-Chairmen of the Working 
Group, and to stress the vital need for continuity in our deliberations. 

Mr. President 

3. The Working Group has now met for two consecutive years. We have 
before us its second Report; document A/49/47, which includes a draft decision -
proposing that the Open-ended Workin~ Group contÍI"le its deliberations and 
submit a report before the end of the F1ftieth Session. Our discussions point to 
agreement on the need to expand the Security Council and to review its working 
methods in a way that further strengthens its capacity and effectiveness, enhances its 
representative character and improves its working efficiency. 

4. Although we are yet to reach consensus on some of the central issues 
under consideration, the detailed exchange of views in the Working Group itself, as 
well as the very useful consultations oq~anized by the Vice-Chairmen, have helped 
to clarify positions and focus our discuss10ns. 

5. The previous report of the Working Group had concluded that while 
there was a convergence of VJews that the membership of the Security Council be 
enlarged, there was also agreement that the scope and nature of such enlargement 
required further discussion. Further discussion has now taken place, and the thrust 
of the ideas and opinions on the issues related to the Council's expansion - as well 
as those which might be said to fali under the heading "other matters" - have found 
adequate reflection in the Observations and Assessment by the Vice-Chairmen on 
the progress of the Working Group's activity, annexed to the Report. 

6. The observations illustrate the fact that an extensive exploration of 
the two Clusters of issues took place during the 49th General Assembly. There 
should be no need to go over a territory which is sufficiently well mapped. The 
moment has thus come for building bridges and working towards an agreement. 

7. The Brazilian Minister of Externa! Relations stated at the opening of 
the 50th General Assembly: " As a catalyst for other much needed reforms within 
the United Nations system, reform of the Security Council is an imperative that 
should no longer be put off'. And he added that" Reform is not about the individual 
prestige of any country, but about the prestige of the Security Council itself". 
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8. We agree with the President of the 50th General Assembly that 
reform of the Security Council is required and urgent, as he pointed out in his 
thought provoking inaugural address. Reform, however, should not be fursued for 
its own sake. It should serve the needs and further the interests o the entire 
intemational comrnunity. ln our view, the kind of reform capable of meeting these 
requirements is one that brings greater legitimacy to the Council and enhances its 
capacity for effective action by making it more representative of the world we I'ive 
in. 

9. lf the Security Council is to wield the politicai and moral authority 
needed for its decisions to be effectively implemented, its composition cannot be 
perceived by the general membership as imbalanced either in geollraphic terrns or 
m terms of participation by industrialized and developing countnes. If the p<?St
Cold war United Nations is to fulfill the promise of creating a true global 
partnership for peace, the organ responsible for safeguarding intemational peace 
and secunty must be perceived as equitable both in its permanent and in its non-
permanent membersh1p. · 

10. An increase in the permanent niembershj,p of the Security Council 
limited to industrialized countries would not only aggravate present imbalances in 
regional terms but would fail to acknowledge the .jncreasing role played by 
developing countries in promoting peace and enhancing sel:urity . 

• 
11. Intemational relations have undergone significant chànges in the past 
five decades with the emergence of new politicai and economic powers with a global 
reach. An increase in the Council's membership that fails to deal with these 
realities cannot be called a reform. A reform that fails to contemplate developing 
countries as permanent members cannot be called equitable. 

Mr. President, 

12. Brazil supports the draft decision included in document A/49/47 
which proposes that the Working Group continue its work taking into consideration 
prowess achieved during the 48th and 49th sessions as well as the views expressed 
dunns the fiftieth session, including the Special Commemorative Meeting on the 
occas1on of tbe 50th Anniversary. 

13. As President Fernando Henrique Cardoso declared during the 
Commemorative Meeting of the General Assembly on the occasion of the 50th 
Anniversary, " I ( ... ) reaffirm the Brazilian commitment to fight for a stronger, more 
active United Nations. This is not a new commitment, but one that reflects the 
history of Brazil's participation in this Organization. It has be.en a history of 
engagement, a history of the pursuit of peace and development, a history-that makes 
us willing now to assume weater responsibilities in the deliberations of the United 
Nations". This is the spint which shall continue to orient our participation in the 
debate on the Reform of the United Nations, and of the Security Council in 
particular. , 

Thankyou 
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PROGRAMME OF .MEETINGS AND AGENDA 

SCHEDULED MEETÍNG!l 

10.30 a.m. 

Monday, 13 November 1995 

SECtlRIIY COVNCIL . 

consultations of the whole 
(c!O!ed) 

Draft liDil110I Seeurity COilDCil Rport to the General Assembly 

Otbcr matter.s 

GENERAL ASSEMIILY 

Fiftieth susitm 

10 a.m. 56th Pl.ENARY MEEl1NG 

.. 
Consultation Room 

General Assembly Hall 

I. Suppon by the United Notions system of the efforls of Govemments to promete md consolidate 
new or restored democ:racies [41]: 

(a) Report of the Secmuy-General (A/501332 nnd Cott.l (English only)); 

(b) Draft resolution (A/SOIL.I9). 

2. Question of equitable rop=lltion on md increase in the membership of the Security Council 
and rclated m-.s [47]. 

3 p.m. 57th PLENARY MEEl1NG General Assembly Hall 

Question of equitable representation on and inc:rease in tho membership of the Security Council 
and rclated matter.s [47]. 
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3 p.m.-
6p.m. 

51' COMMITI'EE 

'lth meeting 
-- Conference 

Room I 

Consideratz. , '11 .:fi resolutions &iibmitted under agen-
da ite11U 57 to 8j 

Agenda .items: 

[Item 57] (A/501210, Ai '1, A/50/254-S/1995/501, A/501 
258, A/50/272, A/50142: >sn81; AJC.l!SOIL.42); [Item 
58] (A/50/309); {item 5>. ~/377; AJC.li50!L.12); [item 
60] (A/501186, A/50/31C : ISO!L.30); [item 61] (A/501 
277 and Add.l); [item 62} '409; AIC.1150!L.48); [item 
63} (AIC.IISOIL.13); filem ">1501224, A/501225, A/501 
2S4-S/199SISOI,A/S0/213,A · >17-S/1995/627, A/501351· 
S/1995n09, AJSOI362, AIS0/392, AJSOI42S-S/199S/181, 
A/501430, A/501431, A/501445, A/501475; À/C.l/50/L.8); 
[item 66] (A/50165, A/501325; AJC.1150!L.IO); [item 68] 
(A/50186, AIS0/134-S/19951298, A/501151-S/19951261, 
A/501152-S/19951262, AISOIIS3·SI19951263, A/501154-
S/19951264, A150/IS5-S/19951265, AISOI161-S/19951311; 
AJC.IISOIL.39 and Rev.l); [item 69] (AJC.1150IL.33); [item 
70] (AISOI6S, A/50110, A/50181, A/50190, AISOI11S and 
Add.1, AJSOI111, A/501129, AJSOI134-S1199SI298, A/SOl 
166, AIS0/20S-S/19951435, A/501206-S/199SI439, AJSOI 
21S-S/19941475, AJS0/211, A150!2S4-S/199SIS01, A/SOl 
261, AI501214-S1199SI5S3, A/501216 and Add.1, AJS0/311· 
5119951621, A/S0/320-S/19951636, AJS0/345, A/501355-
S/19951691, A/50/383, A/501388, A/501405, A/501415, A/SOl 
42S-S/1995n81, A/501465, A/501410, A/501415, A/501524, 
A/501541, A/501562; A/C.l/50!L.2, L.3, L.7, L.l5, L.l7 and 
Rev.l, L.18, L.22, L.2S, L.26, L.29, L.35, L.37, L.38, L.40, 
L.41, L.44, L.45, L.46, L.49; A1C.1150150); [item 71] 
(A/501317-S/19951627, A/501380, A/501410, A/501414, 
AJSOIS24; AIC.IISO!L.ll, L.20, L.24, L.31, L.47); [item 72] 
(A/50142, A/S0/291, AJS0/391, AJS01416, A/501665-S/19951 
877; AJC.li50!L.4, L.l6,-L.21 and Rev.l, L.28); [item 73] 
(A/50185-S/19951152, A/501513; AJC.l!SO!L.19); filem 74] 
(AJSOI326, A/501425-S/1995n81, A/50/562; AJC.l/501 
L.34); {item 76] (AIC.li50!L.21); filem 78] (A/50165, 
A/501426; A/C.IISO,IL.23); [item 79]; frtem 80] (AJS0121S
SI1994141S, A/501226, AJS01254-SI!9951SO!, AJS0/42S
S/1995n81; AJC.IISOIL.l and Rev.l, L.l4); [item 81] 
(A/50162-S/1995117, A/50183,A150191, A150199·SI19951258, 
A/501120, A/501123-S/19951228, A/501131-S/19951295, 
A/501162-S/19951324, A/501165-S/19951336, AJ501216-
S/199SI416, AJS0/219-S/19951482, A/501221, A/501256-
S/19951505, A/501264-S/19951526, A150121()..SI19951543, 
A/501219-S/1995/568, A/501303-S/19951603, A/501328-
S/19951644, A/501331-S/1995/656, A/501336-S/19951663, 
A/501339-S/19951661,- A/501344-S/19951682, A/50/348-
S/19951685, A/501351-S/19951692, A/501352-S/19951693 
and Corr.1 and 2, AIS0/389-S/199Sn45, A/501406, AJSOI 
412 and Add.l, A/50143S·SI199Sn93, AJSOn02·S/19951 
900, AISOn20-S/19951921; AIC.l/5014; ,AIC.IISO!L.9, L.43) 

- 10 a.m.-
1 p.m. 

SPilCIAL I'Ol.ltiCAL ANO DECOLONIZATION 
COMMI'ITEI! (FOUR1H COMMil1EE) 

I 9th meeting 
Conference 

Room 1 

Comprehensive ieview of the wbole question of peace
keeping operations in .U their aspects [86] (A/49/875· 
S/19951235, A/49/&76, A/49/886-S/19951276; A/501137-S/ 
1995/295, A/501215-S/19951415, .A/501230, AJS0/254-S/19951 
254, A/501431, A/501102, AI501711.Sf199S/911; and AJC.41501 
L. I O) 

3 p.m.-
6p.m. 30th meeting 

Conference 
Room 2 

Sustainable development and intemational econonlic 
cooperatioa [95] (A1501123·S/1995/228, A/50/254-S/19951201, 
AI5012SS.Sf19951504, A/501400, A/501401, AISOI42S-Sf199Sf 
787, AJSOI466-S1!99SI811, A/501415, AJSOI481*, AJSOI518) 

(a) Trade and development (A/50115 (Vol.I), A/50115 
(Vol.II*), A/50/15 (Vol.lll*), A/501!5 (Vol.IV'), A/501 
215-S/19951415, A/501341, A/501439, AIS0/486, A/501 
740) 

(d) Science and techno1ogy for development (A/501125· 
E/1995/19, AJS0/12SIAdd.l·EI19951191Add.!, A/501649) 

(e) Implementation of the Programme of Action for the 
Least Deve1oped Countries for lhe 1990s (A/501745•, 
A/501746°) 

lntroductC!!J' statemenlS and general discU;SSion 

• To be issued. 

10 a.m. 

SllCIH COMMITI'EE 

37th meeting 
Trusteeship 

Council Chamber 

Report · of lhe Special Commitiee on lhe Charter of lhe 
U!rited Nations III!d on lhe Strengthening of lhe Role of lhe 
United Nations [145] (A/50133, A/501361, A/501403) 
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S!XIliCO~ 

WORKING GROUP ON nlE 1JNITED NAllONS 
DECADE OF JNlERNAllONAL LAW 

Moming*· 
I p.m. • closed mccting 

Conferenc:e 
Room 7 

* Following the adjournment of the 37th meeting of the 
Sixth Committee. 

3 p.m.-
6 p.m. 

S!XIll COMMITIEE 

lriformal corrsultatimu 

closed meeting 
COnferenc:e 

Room s 
Informal consultatioru: on the draft resolution under agenda 

item 141 (Report ofthe lntemational Law Commission on tbe 
work of its forty·seventh session) · 

Novembro de 1995 

••• 
ADVISORY COMMITI'EE ON ADMINISTRATIVE 

ANO BUDGETARY QUESTIONS 

10.30 a.m.-
1 p.m. 

3 p.m.-
6p.m. 

closed meeting 

closed meeting 

Subje<:ts 

I. UNA VEM U and UNA VEM ill 

2. UNOMIG 

3. Dra!t repons 

Conference 
Room 10 

Conference 
Room 10 

UNITED NAllONS ADMINISTRA11VE TRIBUNAL 

10.30 a.m.-
1 p.m. 

. 2.30 p.m.-
6p.m. 

closed meeting Room DCI-700 

closed meeting Room DCI-700 

MEETINGS OTHER THAN MEETINGS 
OF UNITED NATIONS BODIES 

9.30 a.m.-
11 a.m. 

Thc annouaccmcntl in lhis scction an: rqHOCIDCCd a reecived. 
Thc dcsigaaiocs cmployed do not imply 1bo cxpression 

of any opinion wbmoevcr on lhe part of tbe 
Sccreclrill of tbe Uaifed Nmons. 

Monday, 13 November 1995 

·-AUGNED MOVEMENT 
{ot. rst Committee matten) 

i..ÁTIN AMERICAN AND CARJBBEAN 
STAlES GROUP 

losed meeting 
Conferente 

Room 2 

10 a.m.-
1 p.m. closed meeting 

GROUP OF77 

Conference 
Room 6 

GROUPOF17 
(on Second Committee matters: science and 

technology, South-Soulh cooperation 
and tksertijication) 

(on Third Committ..: mattu.r: proposed merger of 
INS11UW and UN1FEAI and fo!low-up to 

the Fourth World Conj~ 

lOam.-
1 p.m. closed meeting 

Conference 
--Room8 

!.IS p.m.-
2.45 p.m. closed meeting 

Conference 
Room9 
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GROUP OF77 
(on Second Committee matten: restructuring and 

revita/iza1lon of the United NatioM ln 
the economlc~ social and relaJed jields) 

1.45 p.m.· 
2.45 p.m.-

3 p.m.-
6p.m. 

closed mccting 

ASIAN GR.OUP OF mE WHOi.E 

closed meeting 

GROUP OF77 . 

Conference 
Roam 8 

Confercnce 
Room 6 

(on Second Committee matten: operational 
activitiu for development) 

3 p.m.· 
6 p.m. closed meetiDg 

Conference 
Roam 7 
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llrlefinp 

The Chairman oflhelntemational Civil Service COmmission 
will hold a special briefing for memben of lhe Fifth Com· 
mittee on the United Nations Common System on Monday, 13 
November 1995, at 10 a.m. in Conference Roam S. 

A briefing on lhe preparationa for lhe Second United 
Nations Confcrencc on Human Settlcments (Habitat II) will be 
held by lhe secretariat and lhe host oountxy (Turl<ey) on 
Monday, 13 November 1995, from 10.30 a.m. to I p.m. in lhe 
Economic and Social Council Chamber, in.stead ofTuesday, 14 
November, as previously announced. Interested. members of 
delegatioos, Secretoriat staff, lhe media and non-govemmeotal 
organizations ar; invited to attend. 

FORTIICOMING MEETINGS 

Tuesday, 14 November 1995 

GENERAL ASSEMBLY 

3 p.m. 

10 a.m. 

3 p.m.• 

Committea 

FIRST COMMmEE 

20th meeting 
Conference 

Roam I 

SPmAL POUTICAL AND DECOLONIZATION 
COMMmEE (FOURTH COMM!TIEE) 

20th meeting 
Trusteeship Council Chamber 

. 21st mee.ting 

SECOND COMMlTTEE 

31st mccting 

32nd meeting 
Confercnce Room 2 

"' Following thc adjournment ofthe Speciai Commcmorative 
· MeetiDg of lhe Economic and Social Council 

10 a.m. 

3 p.m. 

lO a.m. 

3 p.m. 

lO a.m. 

26th meeting 

27th meeting 
Conference Roam 4 · 

Informal consultations 

closed meeting 

FIFTH COMMmE!l 

27th meeting 

SIXTH COMMITrEE 

38th meeting 

Conference 
Roam S 

Conference 
Room3 

Conference 
Roem 1 
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WORXINO OROVP ON lHE IMPLEMENTATION OF CHARTER 
PROVISIQNS REu.TED TO ASSISTANCE TO 1liiRD STATES 

AFFECI'ED BY lHE APPUCATION OF SANcnONS 

Moming* closed meeting 
Confer'ence 

Room 7 

• Following lhe adjoumment of lhe 38th meeting of lhe 
Sixth Commil2e. 

• • • 

ADVISORY COMMITIEE ON ADMINISTilATIVE 
AND BUDOErARY QllESIIONS 

10.30 a.m. closed meeting 

closed meeting 
Collference Room 10 

3 p.m. 

• • • 

SECtJRIIY COIJNCU. 

The tenth piOIIII)' session of lhe UNrTED NA TIONS SPOCIAL 
COMMISSION will be beld OD 14, and 15 Novembcr 1995, a 
lO a.m. and 3 p.m. ia Collference Room S. 

••• 
GENERAL ASSEMBLY 

Informal consu/tatiOIU 

ln accordance with the BDDO\! meut madc by the Presidcnt 
oflhe Genetal Assembly, lhe C dinalor oflhe lnfotmol Coa· 
s111tations on iter. 20 (Stn:ngthe. ··g ofthe coordination ofhu-
manitarian and c- ~·-.lSter relief & ·_mce to the United Nations, 
including specia:. ::conomic ass :cc) and all its sub-ite~ 
H.E. Dr. Ernst s~charipa (Austr. will hold lhe first meeting 
ofthe Informal Coosultarions on ·, ·::sday, 14 Novembcr 1995, 
at 3 p.m. ia Conference Room 7. 

• • • 

The 2171h meeting oflhe COMMITIEE ON THE EXERCISE OF 
THE INALIENABLE RIGHIS OF lHE PALES11NIAN PEOPLE will be 
held on Wendncsday, IS Novembcr 1995, at 3 p.m. ia Confcr· 
encc Room 6. 

••• 

The 33rd meeting ofthe PREPARATORY COMMITTEE FOR THE 
FIFTIE11i ANNIVERSARY OF lHE UNrTED NATIONS will be held oo 
Friday, 17 Navember 1995, at 3 p.m. ia Conference Room 2. 
Docwnents AI Ac.240/199SIL.12 and L.13 will be available . 

• • • 
ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL 

The Economic and Social Council will hold a Special Cdm:· 
memorative Meeting in memory of Mr. Kenneth K. S. Dadzic, 
former Secretary-General ofthe United Nations Confercnce on 
Trode and O"evelopment and Director-Genetal for Development 
and lntemational Economic <:;ooperation ofthe United Nations, 
on Tuesday, 14 November 1995 at 10 a.m. in the Economic 
and Social Council Cbâmber . 

Members of delegations and staff members of the United 
Nations, specialized agencies and ofhc:r organizations are 
iavited to attend. 

••• 
Uoited Natioos Coaventioo 

on tbe Law of the Sea 

The lhird MEEI1NO 0F STATES PAR11ES TO lHE 19S2 UNITED 
NATIONS CONVENTION ONTI!ELAW OFTHESEA will be held at. 
Headquarters from 27 November to I Decembcr 1995. Wilh re
gard to the composition of delegations, States Parties that have 
not yet done so are kindly requested to submit their credentials 
to the Divbion for Ocean Affiúrs: and the Law of the Sea, 
Office of Legal Affairs (room DC2-0444) .. 

ln accordance with the decision of the Meeting of Sta.tes 
Patties (see docwnent SPLOS/4, patagtaph 18), it is to be 
notcd tbat credentials provided by delegations should cover 
attendance at the three meetings of Statcs Parties: frrst meeting 
(21 and 22 Novembcr 1994); second meeting (IS to 19 May 
1995); and lhird meeting (27 Novembcr to I December 1995). 

States, institutions ororganizations participating as observers. 
are kindly requested to notify the secretariat of the composition 
of lheir delegations . 



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

MEETINGS OTHER THAN MEETINGS 
OF UNITED NA TIONS BODIES 

The announcemerus in this section are reproduced as received. 
The dcsignations employed do not imply the expression 

of any opinion whatsoever on lhe part of the 
Secretarial of the United Nalions. 

• • • 
Briefiog 

The Managing Director of the Country Strategy and Pro
gramme Development Division, UNIDO, Mrs. O. , King-Akerele, 
will brief delegations on the progress of the implementation of the 
programme for the second Industrial Developmeht Decade for 
Africa on Wednesday, 15 November 1995; at 10 a.m .. in Confer
ence Room 7. 

* * •. 
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SUMMARY OF SCBEDULED MEETINGS 

Friday, 10 November /995 

3592nd moeâng 

The situa in. 7eria 

Thirtee.- ?ro; ·s report of the Secrett11')1-GMeral on the 
United ..... lon> b...,.,.,. Mission in Liberia (SII99SI881 
and A.dd.I) 

The agenda was aa,. ~1ted without objectimt. 

The President, with '' • conseDt of the Council, invited the 
representlltive of Liberia, at bis request, to participate in the 
discussion of thc item without the right to vote, in IIIXOtdance 
with thc tclevmtt provisiono of thc Charter anel rule 37 of the 
Council's provisional rules of procedure. 

lhe President dtcw attention to the text of a draft reso
lution contained in document S/19951923, which had been pre
pared in the course of the Councü's prior consultlltions. 

The Council then hegan its considerlltion of the item anel 
heard a statement by the representlltive of Liberia. 

lhe Councü then proceecled to the vote on the draft 
tcSOiution (S/1995/923) before it. 

Before the vote, statements were made by thc representa
tivos ofNigeria, Botswana, Chinil, Argentina, lndonesia, Hon
duru, the C=:h Republic.. the United Kingdom and Italy. 

Decúion: 7'/Je draft resolution (SI199S/92J) reaived IS 
votes in favoui~ none agaimt and no abstenJions, and wa.r 
adopted vnaninunuly as resol!dion 1020 (1995). 

Following the vote, statements were made by the represen
tlltives of F,..,.., the Russian Fedetlltion, the United States, 
~ and Rwanda, and by the Ptcsident, speaking in bis 
capacity as the representlltivo of Oman. 

lhe reprosentlltive of Nigeria made a filrther 5t:!t=ent. 

GENERAL ASSEMIILY 

Fiflieth session 

55th plenary meeting 

A.doption of the agenda of lhe fiftieth regular -.ion of the 
General A.ssemhly and allOCiltion of items: third report of the 
General Committoe (A./501250/A.dd.2) 

lhe General Assembly decided to intlude in the agenda of 
the CUitcllt session an additional sub-item (Food and sustain
able agricultural development) as sub-item (k) of agenda item 
95, anel to alloc:ate this item to the Socond COIIllllitt<e. 

lhe General Assembly a1so decided to include in the agenda 
of the currcnt session an additional sub-item (Appointment of 
• member ofthe Joint Inspection Unit) as sub-item (g) of agen
da item 17, and to consider this item directly in plenary meet
ing. 

Intemationa/ as.sistance for the rehabilitation and recon.rtnJc
tion of Nicar agua: aftumath of the war and natural dUosl<n 
[33]: 

(a) &port ofthe &cretary.(Jeneral (A.ISO/S3S); 

(b) Draft resol!dlon (A./SO/L./8) 

H.E. Mr. Jost Bernard Paliais, Deputy Minista" for Foreign 
Affairs of Nicaragua, mede a statement in the course of wbich 
he introduced diaft tcSO!ution AISOIL.18. 

Statemenb were made by the representlltives of Japan, ltaly, 
Mexico, Spain and Ga-many. 

lhe Ptcsident informed members that action on draft tcSO!u
tion AISOJL.18 would be taken ata !ater date to be announced 
in the Journal. 

Support by lhe United Natlonr system ofthe ejforts of(iow!nf
ments to pr.omote and consolidate new or re:stored tkmocracie.s_ 
[41]: 

(a) &port ofthe ~ (A./50/332' and Corr.I 
(Eng/ish only)); 

(b).Draft raoluti011 (A./SO/L./9). 

H.E. Mr. José Bernard Paliais, Deputy Minister for Foreign 
Affairs of Nicaragna, made a statement in the course of wbich 
he introduced draft tcSO!ution AISOJL.l9. 

lhe General Assembly decided to close the list of speakers 
in the debme the sarne day at 12 noon. 

Statements were made by the representlltives of Uganda, 
Latvia, lndia, Spain (on behalf ofthe Emopean Union), Malta, ~ 
Hungary, Rommia anel Swazilm!d. 
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Commlttea 

FIRST COMMITIB! ~ I Slh meeting 

Action on ali draft resolllltons submitted under di.rannament 
and intematlonai security agenda items 

The Committee begm oction on ali draft resolutions submit· 
teci under dioarmament and international security agenda items 
and heard statements made by lheteptt:SQltatives ofMymtllllll' 
(wbo introduced drafl: resolution A/C.l/501L.46), lndonesia, ln· 
dia. Colombia, Egypt, Mexic:o, Pakistan, Cuba, ond lhe lslamic 
Republic of 1ran. 

ln explanation of vote before lhe vote, statentents w..., 
made by lhe representlllives of lndia and Mexic:o. 

The Secretuy of lhe Committee tnlldê: a statemenL 

Dtaft resollition A.C.l/5óit..s!Rev.l was adopted witbout a 
vote. 

The Secretuy of lhe ColllllÚtleC made a statemenL 

Dtaft resolution A/C.l/50/L.6 was adopted by a t<eonled 
vote of 133 to 3, with 11 abstentions. 

The Secretuy of lhe Comltlittee made a statemenL 

Dtaft resollttion A/C.1/50!L32 was adopted by a t<eonled 
vote of 95 to 4, wilh 44 abstentions. 

The Secretuy of lhe ColllllÚtleC made a statemenL 

Dtaft resolution A/C.l/501L.47 was adopted by a recorded 
vote of 95 to 26, with 26 abstentions. 

ln explanation of vote· afte< lhe vote statements w= made 
by tbe representlllives of lndonesia, New Zealand, Israel. lhe 
United Stales, Austntlia, Brazil, Japan and China. 

Dtaft resolution A/C.1/50/L.22 was adopted wilhout a vote. 

ln explanation ofposition afte< lhe decision, statements w= 
made by tbe representlllives oflhe United States and Austntlia. 

ln explanation of vote before lhe vote, a statement was 
made by lhe representlllive of lhe Cm:h Republic. 

Dtaft resolution A/C.l/501L.4 was adopted without a vote. 

ln explanation of vote before lhe vote, statement w..., made 
by tbe representlllives of Jordan and Myanmar. 

Dtaft resolution A.C.l/50/L.2 was adopted by a t<eonled 
vote of 102 to I, with 45 abstentions. 

Dtaft resolution A/C.l/50/L.II was adopted wilhout a vote. 

Dtaft reso!uti011 A/C.l/501L.16 WIS adopted without a vote. 

Dtaft resolution AIC.li50/L26 was adopted wilhout a vote. 

ln explanatiOn of position after thc decisio14 statements were 
made by lhe iCJl=lalives of lsne~ tbe United States, lhe 
United Kingdom, Germany, Mexico, tbe Russian Federation, 
the lslamic Republic of lran and Pakistan. 

Dtaft resolution A/C.I/501L.361Rev.l was adopted witbout 
a vote. 

ln explanation of position after the decision, statements were 
made by lhe representlllives of lsrae~ the Libyan Anb Jamahi· 
riya, Afgbanistan and lhe lslamic Republic of 1ran. 

lt was announced that the· following countrics had become 
c:o-sponsors of the following· draft resolutions: A/C.l/50/L.l/ 
Rev.l: Belaru.s, Albania; A/C.l/501L.3: Afghanistan; AJC.IISOI 
L.5: Barbados. Bang)adesh; A/C.11501L.7: Afghanislan; A/C.l/ 
50/L.S: Turkey; A/C.l/50/L.IO: Afghanislan; A/C.l/50/L.ll: 
Afghanistan, Kazakston, lslamic Republic oflran, Cape Verde, 
Jamaica, Papna Jo!ew Guinea; A/C.l/SOIL.I4: Afghanistan; AI 
C.1/SOIL.IS: Afgbanistan, Estonia; A/C.I/SOIL.l6: Papua New 
Guinca, Nigeria; A/C.l/50/L.l S: Afghanistan; A/C.I/SOIL.l9: 
Afghanistan; A/C.IISO/L24: Guyana; A/C.IISOIL.27: Bangla
desb; A/C.I/SOIL2S: Peru; A/C.IISOIL31: Afghanistan; A/C. I/ 
SOIL.32: Papua New Guinei, lslamic Republic of 1ran. Peru; 
A/C.l/SOIL.36: Turkey; A/C.IISOIL.39: lslamic Republic of 
lran, Philippines; AIC.IISOIL.47: lslamic Republic of l1'an; 
A/C.l/SOIL.4S: Philippines. 

SECOND COMMITI'EE 

1/eport of the Economic tmd Social Council [12] 

lntroduction of draft reso/raion AIC.2/SO/L/O 

29th meeting 

The Committee rcsumed its consideration of the item and 
the rcp:tesentative of the Philippines introduced tbe draft reso
lution on behalf of the Group of 77. 

Rmewa/ of the dialogue on strengthening internotiona/ 
economic cooperation for developmenl through ··partnenhip 
[100] 

lntroduction of draft resolution AIC.21SOILJ1 

The Committee ~umed its consideration · of lhe item and 
the representlllive of the Philippines iutroduced the draft re
solution on bebalf of the Group of 77 and China and the Mo
ventent of Non-aligned Countries. 

Implementation of tire Programme of action of lhe /ntema
tiona/ Co'!f"""""' on Populmion tmd Developmmu [102] 

/ntroduction of draft re3allllion AIC.21Sd!L9 
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The Committee resumed it5 consideration of the item and 
the representativo of the Philippines introduced the draft 
resolution on behalf of the Oroup of 77 and China ond the 
Movement of Non·aligned Countrics. 

Operational âctivities for ae.dopment [97] 

(a) Triennial policy : ,~o~iew of operational activiiies fo. 
development af tlk United Natiom sy.stem 

The Committee contin the general discussion of the suO. 
item. 

Staiemen!S were made b). ' representatives of Zambia, Pa
kistan, Belarus, Bulgaria 111<1 , 'knline. 

The representative of the V.orld Food Programme made a 
statement. 

Statemems in respouse, to the &eneral disalssiim were 'made 
by the AdministnttO!" of lhe United Nations Development Pro
gramme, lhe Executivo Director oflhe Unitcd Nati!Jm ~11.
tion Fund, and lhe Un~.(ieneral fm Policy. Coordi-, 
nation anct Sustainoble o.Ve!àiíment. 

The Committee lhus eoncluded lhe general dílcussion of 
sub-item 97 (a). , , 

Exiensioti of deadlinta 

Upon the rcquest ofthe teptescntltive ofthe Ph.ilippines (on 
behalf of the Group of77), lhe Committee agreed to extend lhe 
deadline, for submission of draft proposalJ under agenda sub
items 96 (a) and (b) (Implementation of decisious and =~ 
mendations, óf the United Nations Confe:enee on Envi,ronment 
and Development and Desertifieation and d:ought) toS p.m. on, 
Wednesday, IS November 1995. 

The Committee was infmmed that the c!Cadiino foi' S1ibmls.: 
sion of draft propo5als under agenda item 97 (()p<nliónal ao
tivities for development) was I p.m: on Monday, 20 November, 
1995, and not I p',m. on Monday, 13 November 1995. 

!HlRD COMMITTEE 

Advancement ofwomor [1G7] 

Implementation ofthe ouicome ofthe F<ml'lh World Co11j'enlra 
on Women: Actionfor EqJUJlity, Developmmt tmd Poace [165] 

The Committee began its joint c:onsideraticm of tbe it=s 
and heard remark.o by the Secletary-General of the Fourth 
World Conference on Womcn as well u introductory state
ments by the acting Director of the United Natious lntem .. 
tional Resean:h and Trainittg lnstitute for lhe Advancanent of 
Women and lhe Deputy to the Assistmt-Sectetary-General, Of
fice for Human Reseurtes Management. Tbe Executivo Direc-

tor ~f the United Nations Populatial Fund IDiltbt Ílizw:l« of 
the United Nations Deveiopmeltt Fuad lir WCI!DIIl,.-.~ 
sed the Committee. · , 

·. :-·-: ~;-~;?;-.".·. -,~~ 
Orgimization ofworlc ~-- <''·. :~.:~~A::j>~~:;:_:~, ·:i;(~-

Statements were made bytbe r<pt .,......._otsoádt'Aâlca 
(on behalf of the Oroup of Africm -), Oboal;. tba llobll
mas (on behalf of CAIUCOM), lho Dnmm- 11..,;>blle; Oabo;,' 
the United Republiç of Tanzmia. Splia (Oil bdlll(.oftba J!wo. 
pean Union1 Botswana, Chile, Zambia, Zjml l ........... duo 
Phi!ippines and Nigeria. , · :' ,,,,,., :, ,, , , 

. ~-- '_,.~, . 
A statemcnt was made bythe ~; ... ;.:'.;;~~~~~~,;~~-"·:·. 

The Ser:mary of the Committoo .-.,,. , · c,orctâul, 
eation regarding the staiUS of doa............ . ', ·· 

. ·_ • ..,.:·f:·:;;,:i:;;:.~.; ~~:- -~:·: . 
~- . : •. . ' 

·. , ..• ,. ZS!h....oq 

Report oftJre Unit$fl Natio,;. fflgh c~Í~;;..~, 
qvatiDns re/ating to '>ifúpa; ,_ aftt'dlrpl " r
tmd lnunanitarian qumiOM [109] 

The Committee c:ontinued its pmt11 cliJculsiaot_oflbê il<m. · ...... -: ~- . 

Statements, were made by tho Íeprescnlllives ,of Sri L.11!b, 
Jordan, Tunisia, Guatemala (011 bdlllfoftbe Cadrll A...ncm 
Stttes), Rwanda, Algeria and V"ICt NID. , 

The observer of. the OrgmizltiiBI of AfticOD Unily "*'= a 
statement. 

The Director, Office of lhe United NaliOIIS Hich Commis
sion~ for,Refugees in New Ymk, made cmc!wfinl RIDOib. 

;. ·:-: .. .,.·: ~'"''-'""' ~-~ . '• 
The Committee thus coocludecl its a-ai ê >e al, 

item 109. -

Social development, inei'um,W ~ ~ 10 tlw woHd 
soc!af ,sitvation and to youth, agoúrK, di.rtzbkd ,.,._ flltd 1M 
fomily [105] · · 

The Committee resumed its CCIIJick:nâoll o! tba ilcm., 
. ~- -~ ... · ... -:.·:.:,·. 

Action on drafl rQo/ution NC.J/50/L.I/ 

The Chairman announced thol tba draft ~,, had no 
programme budge< implieations. ,, • .• .,, . c-,., • 

..... . ':- _. ... 
The representativo of Monaolia filrthcr cnl1y ...,.jrocl .tho 

draft resolution. · . ~- · ~- · · 

lt was announeed that Bolivia, Costa RÍéa, Guyàa., , liJe 
(lslamic Republic o!), JI!Daiea, Malta, tba. N NIÍJIIII .• lhe 
Philippines and lhe Rmsian Federlâoa bad joúoocl á, ~,-: 
sponsors of the draft resolutioll. · 
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The Committee then adopted the draft resolution. as further 
orally revised. 

Action on·draft reso/ution AIC.J!:SOIL/2/Rev./ 

lhe Chainnan announced that action on the draft resolurion 
would be postponed to a Iater date. 

Crime prevenlion and criminal justice [106] 

The Committee resumed its consideration of ~e agenda 
item. 

Action on draft reso/ution AIC.3/:SOIL3 

The Chatnnan announced that the draft resolution had no 
programme budgct in.plications. 

The Committee then adopted the draft resolution. 

After the adoption of tho draft =olution, tho representativo 
of tho Syrian AI1Ib Republic mado a statement. 

Action on drafi resolution AIC.J/50/L.JS 

The· Çhainnan announced that the draft resolution bad. no 
programmo budget implications. 

Tho representativo ofltaly orally revised the draft resolution. 

lt was announced that Argentino, Australia, Azerbaijan, Cy
prus; Gui- .Guyana,. lceland,, Latvio, Malta, tho Philippines, 
Poland and Spain bad joiried as CO:sponson· of tho draft ~ · 
lution. 

Before the adoption of tho draft resolution, tho represen
tative of the United States madc a statemcnt. 

The Comminee then adopted tho draft resolution, as orally 
revised. · · · · 

After the adoption of the draft n:solution, the repreSentativo 
of tho United Kingdom made a statement. 

lntrodw:tion of draft resolution AJC.3/:SO!L 16 

Tho representativo of South Afriça introduced tho draft reso
lution, on behalf of tho States Member's of tho United Nations 
that are members of tho Afrioan Group· , 

Organization of work 

The Chairman informcd the Committee that, subject ta avai
lability of docum.entation, thc next meeting would be held on 
Tuesday, 14 November. 

FIF'IH COMMITTEE 26th meeting 

Financing of the United Nations Peace-lceeping forces in the 
Middle East [122] 

(a) United Nations Disengagement Observer Force 

(h) United Nations lnterim Force in Lebanon 

The. Controller . presented tho reports of tho Secretary-
General. -

_The Chainn~ ofthe Advisary CommitteC presentcd the re
lated report of that Committee. 

lmpruving thefmancial situaJion ofthe United Nations [117] 

Statem.cnts wcre made by the representatives of Colombia 
(on behalf of tho. countries of tho Non-aligned Movement), 
Chio~ lnd.ia. Brunei Darussalam, the Russian Fedcration, Ma-
laysia, lndonesia. Belarus,. Japan, Burkina Faso, El Salvador 
(on behalf oftho Central American States), Thailand, Australio, 
Bangladesh, Sing{pore, Ukraino, Pakistan, the Republic of Ko
reo, Algeria, tho United 'States and Portugal. 

Organization of WOI'k 

Statemcnts were rnadc by thc represcntatives o( Costa Rica 
and tho Cbaínnan. 

SIXIH COMMITICE 36th meetil)g 

Repori of the Special Committee on the Charter of the. United 
Nationi âNJ. on the Strengthening of the Role .of the Organiza
tion (145] 

Statements ":.~ made by tho reprosentatives of Jordan, AI- . 
geria, Turkey: VietNam, Swaziland, tho United Republic of 
Tanzaniá, · Bulgario, tho Libyan Arab Janiahiriya, tho Republic 
of Korea, thç Islamic ~epublic of lran, Canada and cameroon. 

Organizotion of work 

Tho Chaínnan spoke. 

SIGNATURES, RATIFICATIONS, ETC. 

[MULTILATERAL TREATIES DEPOSITED WJTH 
THE SECRETARY-GENERAL] 

Lusaka A.g7e"ement on Cooperative &iforcement Operations Di· 
rected at ./ilegal Trade in W:ifd Fauna and Flora, adopted 
a1 the Ministerial Meeting .At Lusaka on 8 September 1994 

RaJifreation: Zambia (9 November 1995)• 

• Thc date .of ~eip~ of thc re.levant docurpents. 
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ANNOVNCEMENTS 

Chainnen of regional groups 

The following infonnatioo reganling lhe chainnanship of lhe 
regional groups for the month of NOW!11Jber has bcen commu· 
nicaled 10 lhe Secrelariat: 

African States: 
South Africa 

H.E. Mr. Khipbusizi S. Sele 

Asian States: 
Brunei Darussalam 

H.E. Pengiron Haji A.bdul Momin 

East<m European Stat.s: 
Albania 

H.E. Mr. Pellumb Kulla 

Latln Americ<zn tmd Caribbean States: 
Bolivia 

H.E. Mr. lldgor Çamacho Omiste 

Wmem European tmd Other State:t: 
Norway 

H.E. Mr. llllns Jacob Biem Lian 

Brazil Permanent Mission of Brazil to the United Nations 

141 nini Aftllúe. ttll ftoor. licw York. N. Y .. 10017 (212) 132-6861 

GENERALASSEMBLY OFTIIEUNITEDNATIONS 
F1FTIETII SESSION 

STATEMENT BY AMBASSADOR 

CELSO L. N. AMORIM, 

PERMANENT REPRESENTA TivE OF BRAZIL, 

ON AGENDA ITEM 47 

"EQUITABLE REPRESENTATJON ON AND INCREASE lN TIIE 

MEMBERSHIP OF TIIE SECURITY COUNCIL AND OTHER 

MATI'ERS RELATED TO THE SECURITY COUNCIL" 

( check against delivery) 

New York, 13 November 1995 

Novembro de 1995 
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Mr. Chainnan 

I wish to start by expressing our appreciation for the fair and 
expeditious manner in which Ambassador Amara Essy of Côte d'lvoire and bis two 
co-Vjce Chairmen, Ambassadors Breitenstein of Finland and Pibulsonggram of 
Thailand, have conducted the comprehensive debate undertaken during the 49th 
General Assembly in the Open-ended Working Group on Equitable Representation 
on and Increase in the Membership of the Security Council. 

2. We trust that under your able leadership, Mr. Chairman, the Working 
Group will be able to conver~e towards concrete results in the coutse of the 50th 
General Assembly, on the baSIS of the wide ground already covered. 

3. The Working Group has now met for two consecutive years. We have 
before us its second Report, document A/49/47, whlch includes a draft decision 
proposing that the Open-ended Workinjl Group continue its deliberations and 
submit a report before the end of the Fiftieth Session. Our discussions point to 
agreement on the need to expand the Security Council and to review its working 
methods in a way that further strengthens its capacity and effectiveness, enhances its 
representative character and improves itS working efficiency. 

4. Although we are yet to reach consensus on some of the central issues 
under consideration, the detailed exchange of views in the Working Group itself, as 
well as the very useful consultations ora;anized by the Vice-Chairmen, have helped 
to clarify positions ãnd focus our discusswns. ·: . . · . 

' . ' . 

5. · · · The ·previous report of iité · Working · Group had coiÍ.cluded that while 
there was a convergence. of VIews. that the membership of the SecU.rit)i Council be 
enlarged, there was also agreement that the scope and nature of such enlargement 
required further discussion_ Further discussion has now taken place, and the thrust 
of the ideas and opinions on the issues related to the Council's expansion - as well 
as those which might be said to fali under the heading "other matters" - have found 
adequate reflection in the Observations and Assessment by the Vice-Chairmen on 
the progress of the Working Group's activity, annexed to the Report. 

6. The observations" Üiustr~ie th~ fact that an ~xtensive exploration of 
the two Clusters of issues took place ·during the·49th General Assembly. There 
should be no need to go over a territory which is sufficiently well mapped. The 
moment has thus come for building bridges and working towards an agreement, _ 

7. As the Brazilian Minister of Externa! Relations stated at the opening 
of the 50th General Assembly: "Nothing is more emblemàtic of the need to bring 
the United Nations into line with the ·realities of the post-Cold War world than the 
reform of the Security Council. As a catalyst for other much needed reforms within 
the United Nations system, reform of the Security Council is an imperative that 
should no longer be put off'. 

8. Y ou, Mr. Chairman, have pointed out in your inaugural address that 
reform of the Security Council is required and urgent. But reform should not be 
pursued for its own sake. Instead, it should serve the needs and further the interests 
of the entire intemational community. ln our view, the kind of reform capable of 
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meeting tJ::ese requ!rements is o_ne tha~ brings gr~ter !egitimacy to the Council and 
enhances 1ts capaclty for effect1ve actwn by makmg 1t more representative of the 
world we live in. 

9. H the Security Council is to wield the politicai and moral authority 
needed for its decisions to be effectively implemente<!, its composition cannot be 
perceived by the general membership as imbalanced either in geowaphic terms or 
m terms of Pll!tÍcipation by _industrialized and dev~loping coun_tnes. H the post
Cold war Umted Nations 1s to fulfill the prorruse of creatmg a true global 
partnership for peace, the ~rgan resp~nsible for s.aft:guarding intemati~na! peace 

- and secunty must be perce1ved as equttable both m 1ts permanent and m 1ts non
permanent membership. 

10. An increase in the permanent membership of the Security Council 
limited to industrialized countries would not only aggravate present imbalances in 
regional terms but would fail to ªcknowledge the increasing role played by 
developing countries in promoting peace and enhancing security. 

11. Intemational relations have u,dergone significant changt-< in the past 
five decades with the emergence of new politicai and economic powers with a global 
reach. An increase in the Council's membership that fails to deal with these: 
realities cannot be called a reform. A reform that fails to contemplate developing 
countries cannot be called equitable. 

12. To quote from an editorial by a leading New York newspaper on the 
occasion of the Organization's 50th anniversary, "the best way for its members to 
celebrate its imperfect 50 years is to commit themselves to shape a more perfect 
United Nations for the future". The sarne article exhorts the U.N. membership to 
fmd the ways that will allow major developing countries and two industriahzed 
nations to panicipate more actively in the work of the Security Council. 

. . Mr. Chairman, ..... 

13.. · Brazil supports the draft d~cision included in document A/49 /47 
wh1ch propo~es that th_e Working Group continue its work taking into consideration 
pro!lress ach1eved dunng the 48th and 49th sessions as well as the views expressed 
dunn!l the fiftieth session, including the Special Commemorative Meeting on the 
occaswn of the 50th Anniversary. 
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Mr. Chairman, 

First of ali, I would ·like to thank Under-Secretary General 
Ismat Kittani for addressing us this moming and express the high appreciation of my 
dele?ation for his taking up new and extremely importam responsibilities. 

The delegation of Brazil very much we!comes this opportunity 
to have an exchange of views on ali aspects perta1ning to peace-keeping operations, 
one of the most important tools at the disposal of the U nited Nations in the field of 
the maintenance of intemational peace and security. _ 

We wish to express our appreciation to the delegation of 
Canada for the exemplary manner it has conducted the deliberations of the Open
ended Working Group of the Special Comnúttee and the negotiations on the 
resolution before us. · 

Mr. Chairman, 

ln an address to the Business Council for the United Nations 
that took place November 1st the Secretary-General offered an evaluation of recent 
developments regarding peace-keeping operations. He státed that "classical peace
keeping has proved its effectiveness" and ''will remain an importam instrument for 
conflict management and resolution". He explained that by "classical" he meant the 
peace-keeping operations that require consent and cooperation of the parties 
mvolved. It has been the Brazilian view, reaffirmed in various" instances, that a 
peacekeeping operation is or should be an impartial, multilateral, mediatorial 
presence intervening in a dispute with the cansem of all relevam parties to it and 
upon their request. They can be apdy described as an instrument to assist relevant 
peacemaking efforts on the ground and should never be considered an end in 
thernselves. We are pleased to note that the recent experiences have advised us that 
this is a pattern to be fol!owed. 

The Secretary-General also poimed out that the so called 
second ~eneration of peace-keepin~ operatio"ns, which include politicai, social and 
econmruc dimensions will be essenual m the future. Only efforts in the economic as 
wel! as in the social field can really bring stable conditions for democracy and 
development. The Secretary-General also stressed that the future of peace-keeping 
operauons relies on the correction of a distortion: "the distortion between the 
demands placed upon the United Nations, and the resources provided to it." 

The lessons learned through recem experiences in the area of 
peace-keeping operations, especially the phasing out of the operations in the 
Former Yugoslavia and Rwanda will certainly pave the way for an important 
internal rethinking of ali aspects related to peace-keeping. The. Special Committee -
on Peace-keeping Operations could play an importam role in this process. 

White more than 80 coumries are curremly comributing to the 
United Nations efforts in peacekeeping operations, we note that the size and 
cemposition of the Special Committee on Peacekeeping Operations has remained 
unchanged for many years and does not reflect the actual universe of troop 
contributors. ln this regard, we commend the openness and flexibílity that prevail in 
the deliberations of the Special Cominittee. \V. e reiterare 'our gratítude to. the able 
stewardship of our Chairman and of the delegation of Canada, entrusted with the 
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Chairmanship of the Open-ended Working Group allowing for a broad participation 
of observer deiegations. _ _ 

Nevertheless, as ·the participation in peacekeeping operations 
is ~coming increasingly widespread. we deem it necessary that a renewed 
assessment be made by Member Stli.tes. In the informal consultations that were 
conducted for preparing the draft resolution now under consideration, the will of 
many delegations to have the Special Committee enlarged became quite clear. For 
this reason, in the draft resolution there is a specific mention to the need of 
exarnining the expansion of the Special Committee, anaiyzing ali available options, 
and to the consideration of this issue in the next session of the Committee. 

My delegation wishes to cooperate in the efforts aiming at 
restructuring the Special Committee and rendering its deliberations more. 
representative and efficient. 

Mr. Chairman, 

The Secretary-General has underscored the seriousness of the 
financial situation of the Organization on various occasions. In particular, the levei 
of outstanding contributions to the fmancing of peacekeeping operations and their 
effects on the reimbursement of troop and equipment contributors have been 
highlighted. 

This is not the first time that the organization is facing a 
difficult financial situation. Now as in the past, the reasons for this unfortunate 
situation are basically the sarne: the inability and especially the unwillingness of 
some Member States to pay their dues in full. on time and unconditionally. The 
open intergovernmental dtalogue in the V Committee, the main body entrusted with 
financial and budgetary matters, has successfully addressed these difficulties in past 
occasions. · 

The bulk of the expenses of the .Oreanizationderives from the 
unprec:edented number of peace-keeping operations authorized by the Security 
Counctl, and the Permanent Members have a special responsibility for these 
dec!sions. Brazil firmly ·believes that the best way to provide a sound and Iong 
lastmg solution to the financial situation of the Organization is to observe the 
principie ~f ~-CJ.Uitable taxation with equitable representation. We stand ready to 
cooperate m th1s endeavour. 

Thankyou. 
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Mr. Pres1dent 

It gives me great pleasure to introduce the draft resolution on agenda item 
150 entitled " Cooperation between the United Nations and the Inter
Parliamentary Union" as contained in document L.20 . 

Mr. President ·. '· ', 

Recent developments in contemporary international relations have shown 
increased involvement ofNational Parliaments , as an essential componant 
of state structure , in shaping relations between peoples as well as 
enhancing international and bilateral re1ations between states . ln point of 
fact , the role ofNational Parliaments in internaiional affairs is no longer 
limited to ratifying treaties or approving financial contributions to 
international organizations . This role have been widened in scope to 
include international cooperation through collective work carried out by 
the Inter-Parliamentary Union , their world organization , which shares the 
principies and objectives ofthe United Nations. 

The fact that the membership of the Inter-Parliamentary Union has 
increased to include 135 national Parliaments is a clear reflection ofits 
effective role in enhancing- · cooperation amongst them , as well as 
cooperation between them and the Inter-Governmental organizations in ali 
fields of its activities . 

The diversity of !PU actlVltles reveals the importance it attaches to the 
subjects under consideration at the United Nations . The !PU moreover 
plays a positive role in supporting the efforts ofthe United Nations in 
various fields . The !PU contnlmtions in conflict settlement in the Middle 
East, Cyprus and the Former Yugóslavia , its work in the fields of 
disarmament , international humanitarian law , econornic and social 
development , environment , women advancement anel, its important role 
in enhancing democracy, ali ofthis ,serve as a vivid testimony·t<;> its long 
standing history in support ofth(\ United Nations activities . ' . 
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The declaration titled " the parliamentary vision for internatioruil 
coôperation into the 21st century " , adopted by the special session. of the 
Inter-Par1iarnentary Council held at the United Nations headquarters from 
the 30th of August to the first of September 1995 to mark the fiftieth 
anniversary of the creation of the United Nations , gave a global 
parliamentarian overview with regard to the major issues under 
consideration by the United Nations . In view ofthe importance ofthis 
document , my delegation, along with the delegation of Senegal, requested 
its distribution as an official document ofthe United Nations under severa! 
items inc1uding this agenda item . lt is now contained in document 
A/50/561 of 13 October 1995. 

Mr. President 

In recognition of the need to further enhance the cooperation between the 
United Nations and the Inter-Parliamentary Union , the ~ Executive 
Committee of the IPU decided to seek closer relation with the United 
Nations through concluding an agreement on cooperation between the two 
organizations . This decision was unanimously approved by the Inter
Parliamentary Council composed of ali members of IPU and presided by 
H.E.DR. Ahmed Fathi Sorour the Speaker of the Egyptian People's 
Assembly in his capacity as the current President ofiPU. 

The Government of Senegal ,accordingly, took the first step to request the 
inclusion ofan additional item on this subject in the agenda ofthe Fiftieth 
Session of the General Assembly . This request was endorsed by the 
governments of the members of the Executive Cornrnittee and other 
members of the IPU who proposed a draft resolution on this agenda item. 

Following extensive open ended informal consultations, a revised draft 
resolution that enjoys general agreement was achieved . This draft 
resolution sponsored by fifty one member states appear in document L.l O . 
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ln the preamble part of the draft resolution ,the General Assembly ~ 
that national parliaments work tqgether at the internationallevel through 
the lnter-Parliamentary Union , their worid organization, which shares the 
principies and objectives of the United Nations . It considers that the 
activities of the IPU complement and support the work of the United 
Nations , and exPresses jts ciesire to strengthen existing cooperation 
between the two organizations and give it new and adequate framework. 

ln the operative part of the draft , the General Assembly requests the 
Secretary General to take the necessary steps to conclude an agreement on 
cooperation between the two organizations which should make provisions 
for consultatiqns ,appropriate representation and cooperation , in general 
as well as in specific fields , and to report to the General Assembly at its 
fifty-:first session on this rmitter . Anddecicies tóinclude-this item in the 
provisional agenda of its fifty-:first session . · 

lVfR. President 

ln view of the delicate balance reflected in this draft resolution , which 
· was achieved through long intensive open ended consultations , the 
cosponsors propose that this draft resolution be adopted by consensus . 

Thank:you 
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·. Mr:. ~dent_ 
.· . . . 

I .~ould IÍke to, :first of ali, on behalf of my delegation and on my personal . 
··behàlf convoy to yo~ our congratulations. on your election earlier in the course 
of this session as the President of the historie 50th Regular Session of the 
General Assembly of th.!= United Nations. We are convinced that under your 
wise guidance and Ieadership, the Assembly would be lible to successfully 
undertalçe ali the tasks, and fu1fil1 the genuine aspirations of the people of the 
woqd for democracy, peace and development I would also like to take this 

. opPôrtunii:y .to thank the President of the Inter-Parliamentary Council, Dr . 
.F.~y Sorour, under whose directions, our. UI#on has made significant 

.·· ~ODS to the improvement ofthe condftt&iS 'ofhiünãnidnd . 
. ,.<~ :;.·:.,:,~!Óday, in the 107th year ofthe establisbment ofthe IPU, barely halfa 

. ·~-away from the dawn of the next millennium, and in the 50th 
. ~, :àtm{versary of the establislnD.ent of the UN, it is iiD.í:>ortant to appreciate that 
. ,~ :<wbüé màp pi-ogress has been achieved in ali fields, many tasks continue to 
· .. :, ~.oUr urgent attention. More than two billion people of the world still _ 
:J!~,~~ abject poverty, unemployment, hunger and malnutriti~n affiict 11-ll 
· ,;cp~· though in varying proportions. Sustained economic growth is 
· · -~~to énsure eradication of numerous ills. of our planet. Trade is tiie 
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· .: .. . ·~ of our economies. But cross bordér · trade between · transllational 
· ·· .. :~;úi~ CÔnstitutes · 01ie- tlíird of the world trade . and almost 15% of . 
• :.· .. glo~· (Thip, No developing country of group of countries can match this 

. ~al strength, augmented by enormous financial flows than can make 
otbreak: a country's financial structure . 

... , :.;;;'"'·'·The relationship between UN and the IPU dates back to the very 
~mêD.t ·ofthis world organization, in whicl! .IPU had played a very 
major role. From the message of the Secretary General of the UN to the 94th 
IPU_Conrerence at Bucharest earlier this y~ar. we learnt with deep anguish 
abol.it the financial crisis of this organization, and than too at a time when it is 

· Jnctbs}rigly being calied upon to undertake difficult tasks. We hope that this 
.. etisis. resulting from a cash flow problem would be soon overcome. 
· · The UN is an organization of the member states, giving voice and 
forum to the inter-governmental process. IPU, on the other hand, represents 
tho. divergent will of the people of the world, as expressed through their 
repRsentatives in the National Parliaments belonging both to the ruling party 

.. as well as to the opposition. A cooperative relationship betweén the IPU and 
. the UN has to be formalized so that the inter governmental. J?rocess can 
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follq_~up to the Fourth World Women's Conference of UN concluded at 
Beijing. 

. UN is the representative body of the executive wing of the 
Governments ofthe States ofthe world. IPU is the representative body ofthe 
legislative wing of the States of the world. As in any successful State, both -
the executlve wing and the legislative wing have to work in close 
cooperation, similarly at the international levei also there should be a close 
cooperation between these two executive and legislative bodies namely the 
UN and the IPU. It is the IPU through the parliamentarians, which can play a 
major role in disseminating awareness about the activitie:;. and achievements 
of the UN to the grassroots levei. It is then from the grassroots levei that the 
UN could draw its strength and inspiration and take lead in the process of 
development through people's participation - so emphatically highlighted in 
the successive Human Development Reports. • 

IPU meets twice a year and discusses global issues which by very 
nature are also the issues before the UN. Working in close cooperation with 
and assigning to IPU the inter-govermnental status can fulfill the vision of"a 
global democracy which UNhas always espoused and nurtured. IPU can then 
function as the legislative wing of the world democracies supporting the UN 
in functioning as the executive wing of the world democracies. 

ln my capacity as the Member ofthe Executive Committee ofthe IPU, 
I have always stressed on the essential similarity in the approach, 
convergence of actions and most importantly a perfect congruence of 
objectives between IPU and the UN. What more can be .gainsaid for a gainful 
collaborative relationship between the two. I am convinced that it befalls on 
us, as representatives of our parliaments and our people in the IPU and as 
representatives of our Governments and Nations in this atigust Assembly, to 
commence today a process that would culminate in the construction of a new 
society based on justice and fairplay, on equity and compassion, and on 
equality and dignity for ali. We owe it not only to ourselves but to our coming 
generations, to be successful in this task. Let us therefore join hands in this 
noble endeavor. 

Thankyou. 
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No. !9951223 
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(privadas) 

·Sala de Consultas . 

Gooqia (S/1995/937) 

H.út! (S/1995/922) 
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Somalia 

COMISIÓN ESnciAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Décima saüln p/enaria 

10 a 
13 horas scsión privada Sala 8 

IS a 
18 horas sesión privada Sala 8 
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10 horod.:> 

QuinCIUlgisimo P..<riodo de sesiones 

60• SESIÓN PLENAIUA 
Salóa de la Asamblea Geaeral 

15 ho' 6la SESIÓN PLENARIA 

1. Cue~tión ti~ la represeotación equitativA eiJ. e1 Consejo de SeauJ'idad y dei aumento dei número de sus miembroc 
y :stior CODcxas [47]. 

2. ( . ·.:::raci' atre las Naciones Unidas y e1 Sistema Económico LatinoameriCano [25]: 

a) wforme c Secmario Geaeral (A/50/438 y Corr.l (en irabe, espaiíol y ruso úaicameute)); 

b) Proyeoto cite solw:ión A/50!L.l6. 

3. Cooperación. ea!Ic las Naoiooes Unidas y la Unión lnterpariamentaria: proyeoto de resolución A/50!L.20 [ISO]. 

Comisiones 

PRIMERA COMISIÓN 

10 a 
13 horas 20• sesión Sala 1 

Adopdón de· m~idas sobre todos los proyectos de 
re.solllción relativo.s, a los zema.r 57 a 81 tkl programa· 

Temas dei programa: 

[Tema 57] (A/501210, A/501223, A/501254-S/1995/501. 
A/501258, A/50/272, A/50/425-S/19951787, A/C.1/50/ 
L42. A/C.1/50!L.S5); {tema 58] (A/50/309); {tema 59] 
(A/50/377, A/C.1/501L.I2); [lema 60] (A/50/186, 
A/50/310, A/C.1/50/ L.30);{tema 61] (A/S0/277 y Add.l); 
{tema 62] (A/501409, AIC.l/50!L.48); {tema 63] (AIC.ll 
50/L.13, A/C.1/50/LS3); {tema 65] (A/501224, A/501225, 
A/50/254-S/1995/501, A/50/273, A/50/317-5/1995/627, 
A/501351-S/19951709, A/50/362, A/50/392, A/50/425-
A/19951787, AIS0/430, A/50/431, A/501445, A/501415, 
A/C.I/5017, A/C.I/50/L8); {tema 68] (A/50186, A/501 
!34-S/1995/298,A/50/151-S/199S/261,AIS0/152-S/199S/ 
262, A/50/153-S/1995/263, A/50/154-S/1995/264, A/50/ 
!55-S/!9951265,AIS0/!6!-S/199S/3!1);[tema69](AIC.II 
50/L33); {tema 70] (A/S0/65, A/50170, AIS0/81, 
A/S0/90, A/501115 y Add.l, A/50/117, A/501129, 
A/501134-S/1995/298, A/50/166, A/50/205-5/1995/435, 
A/50/206-S/!995/439, AIS0/215-S/19941415, A/50/217, 
A/50/254-S/1995/501, A/50/261, A/501274-S/1995/553, 
A/50/276 y Add.l, A/50/3!7-5/1995/627, A/50/32[}. 
S/1995/636, A/50/345, A/50/355-S/1995/697, A/50/383, 
A/50/388, A/50/405, A/50/415, A/50/425-5/19951787, 
A/501465, A/S0/470, A/50/415, AIS0/524, A!S0/541 y 
Corr.!, A/50/562, A/501701, A/C.l/5017, A!C.!ISOIL.3, 
A/C.IISO/L.7, A!C.!ISO!L.!S, A/C.IISO!L.l7 y Rev.!, 
A/C.I/50/L.!8, AIC.I/SO!L25, AIC.!ISOIL.29 y Rev.!, 
A/C.I/50/L.37 y Rev.!, A/C.l/50/L38, A/C.IISO/L.40, 
A/C.!/SOIL.41 y Rev.l, AIC.!ISO!L.44, A/C.I/50/L.45, 
AIC.IISOIL.46, A/C.!/50/L.49, A/C.l/SO!L.50 y Rev.l 
y 2, A/C.I/50/L52, AIC.l/SO!L.56, A/C.I/50!L.S7, 
AIC.!I 50/L.58); {tmuz 71] (A!501317·S/!995/627, 
A/501380, A/50/470, A/50/474, A/50/524, A/C.!/50/L.20 

y Rev.l, A/C.!/50/L.24, A/C.I/50/L31 y Rev.1); 
{tema 721 (A/50/42, A/50/291, A/50/391, A/50/416, 
A/50/665-SM.995/877, A/C.l/50/L.21 y Rev.l, 
A/C.l/50/L.28); {tema. 73] (A/50185-5119951152, 
A/50/513, A/C.IISO/L.!9); [tema 74] (A/50/326, 
A/S0/425-S/!995178'I,.A/50/562, A/C.l/5017, A/C.l/50/ 
L.34); [tema 76] (AIC.l/501L21); [ton~J 78] (A/50165, 
A/501426, AIC.I/5017, A!C-1/50fL.23); {tmlll 80/ 
(A/50/21S·S/1994/475, A/501226, A/50125+S/1995/501, 
A/50/425-S/19951787 ,A/C.l/5017, A/C.l/50/L I y RCI'I' .I, 
A/C.I/SOIL.14, A/C.!/50/LS4); [UtM 81/ (A/50/62· 
S/1995/17, A/50/83, A/50/97, A/50/99-5/!99S/2SS, 
A/50/120, A/50/123-511995/228, A/50/137-5119951295, 
A/50/162-S/1995/324, AIS0/165-5119951336, A/50/216-
S/1995/476, A/50/219-S/1995/482, A/501221, AIS01256-
S/19951505,AI501264-SI199SIS26,AISOI270-5119951S43, 
A/501279-5/1995/568, A/50/303-S/!995/603, A/S0/328-
S/1995/644,A/50/331-S/1995/656,A/50/336-5/199S/663, 
A/50/339-5/1995/667, A/50/344-S/1995/682, A/501348- . 
S/1995/685, A/50/351-S/1995/692, A/50/352-5/1995/693 
y Corr.1 y 2, A/S0/389-S/19951745, A/501406, A/50/412 
y Add.!, A/50/435-S/19951793, A/501702-5119951900, 
A/501720-S/!995/921 ,AIC.li5014,AIC.I/5015,A!C.ll501 
L.9, A/C.l/50/L.43) 

IS a 
18 horas 

COMISIÓN POúnCA ESPECIAL Y DE 
DESCOLONIZACIÓN (CUAR.TA COMISIÓN) 

2t• sesi6a. 

Salón dei Coasejo 
de AdmWalnlci6n 

""Fillüciatía 

Examen amplio de toda la cuestió11 de las operacioaes de 
mantenimiento de la paz en todos sus aspectos [86] (A/49/875-
S/1995/235, A/49/876, A/49/886-S/1995/276; A/S0/137-
S/1995/295, AIS0/215·5119951415, A/501230, A/50/254-
S/1995/254, A/50/437, A/501702, A/5017li-S/!995/911; y 
A/C.4/50/L.10*) 

• Se publicará más adelante. 
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SE'OUNDA COMISIÓN 

!O a 
13 horas 33• sesióa Sal& 2 

15. 
18 horas Sal& 2 

1. Desarrollo sosteniblo y cooperación económica 
internacional [95] (AI501123-SI!9951228, A1501254-
SII9951201, AI501255-SI19951504, A/501400, A/501401, 
AI50142S-SI1995n81, A/501466-5119951811, A/501415, 
A/501481*, A/501518) 

b) Asentamientos HU1111110S (A/SOIS y Add.l) 

c) Confetencia de w Nacioues Uoidu sobre loo 
Asentamientos HWIIII10S (H- ll) (AI50137, 
A/501411, A/501519) 

D~claraci6n. de imroducción y tkbal~ g~neral 

2. Medio ambiente y desurollo sostenible [96) 

d) Protección dei clima mundial para lu ,eoeraciooes 
preseotes y futuras (A/501536, A150n16) 

e) Aplicación de los resultados de la Conferencia Mundial 
sobre e! Desarrollo Sosteoible de los Pequeiios Estodos 
Insula= en Desarrollo (A/501422 y Add.l) 

Declaraciones de introducci6n y debate general 

TERCERA COMISIÓN 

10. 
13 horas 21• sesióa Sal&4 

15 a 
18 horas Sala 4 

I. Adelanto de la mujer [107] (A/5013, A/50138, A/501110, 
Al501!63, AI501215-Sil9951415, AISOI2511Rev.l
Eil9951611Rev.l, A/501346, A/501369, A/501318, 
A/501398, AJSOI42S-51199Sn81, AJSols3s, AJSOI691, 
A150n41-Eil9951126; AICONF.l77120 y Add.l*) 

2. Aplicación de loa resultados de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer: Accióa para la lgualdad, el 
Desarrollo y la Paz [165] (AI50n44) 

Ccntinuacióiz del debate general 

• Se publicará más adelante. 

10. 
13 horas 

15a 
18 horas 

QUINTA COidJSION 

Consu/uu oficiosas 

reua.ióu privada 

roua.i6a privada 

SalaS 

Sal& 5 

Coasultu oficiosa sobre el tema 116 (Proyecto de 
presupueato por pro- para el bieoio 1996-1997) dei 
protlfOJD& (A/5016 (Vol. I, Seccioaea I a 14), A150n y 
A/50116). 

SEICTA COMISIÓN 

10 bons 

Salón dei Cousejo 
de Administrllción 

Fiduciaria 

Deceoio de las Nacionos Uoidas para el Derecho 
lnteroacioaall140] (A/501368 y Add.l y 2) 

SEXTA COMISIÓN 

Consultas oficiosas 

Por la maiiaa* reunión privada 
hastaw 13horu 

Sal& 6 

Consultas oficiosas sobre e! proyecto de resoluci6n relativo 
ai tema 142 dei programa (Esrablecimiento de una corte penal 
intemacional) 

IS a 

SEXTA COMISJÓN: 

GRUPO DE 11tABAJO SOBRE EL OECENIO 
DE LAS NAClONES UNIDAS PARA EL 

DERECHO INTERNACIONAL 

16.30 horas roua.i6a privada Sal& 7 

SEJCrA COMIS!ÓN: 

GR.UPO DE TRABAJO SOBRE LA APUCACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA. CAit.TA EN R.ELACIÓN CON 
LA ASJSTENCIA A TER.CER.OS ESTADOS AFECTADOS 

16.30. 
18 horu 

POR LA APUCACJÓN DB SANCIONES 

rcuaióa privada Sal& 7 

* Después qne se levante la 39' sesión de la Sex!a 
Comisióri. 
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IS a 

••• 
COMn"É PAltA EL EJER.CICIO DE LOS DEllECHOS 

INALIENABLES DEL PUEBLO PAl.ES"'"n'nO 10.30. 
13 horu 

14.30 a 

TRIBUNAL ADMINIS'T'I.ATIVO DB LAS 
NACJONES UNIDAS 

scsióa privada Oficina DCI-700 

18 horas !17• sesióo. Sala 6 18 horas sesión privada Oficina DCI-700 

REUNIONES DE GRUPOS QUE NO CONSfiTUYEN ÓRGANOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

Los ammcios qu. aparoc41D eu caa ~CeC:i6n .. reproduc:eo. tal como • ban rDCibido. 
Lu deaomiDacionu nnpl&adu ao impltc.an ju.icio al;uoo <k parta de 11. Secrewía 

di: lu Nac:ioou Uaàciu 

Miércoles 15 de noviembre de 1995 
GR.UPO DE LOS 77 

(sobre cuestionu tk la Quinta Comisión) 

9a 
lO horas mmión privada Sala A 

9a 

MOVIMIENTO DE LOS PAÍSES NO ALINEADOS 
(sobre cuatWnu de la Primera Comisi6n) 

li horas mmión privada Sala D 

9.15 a 

GRUPO DE ESTADOS DE ÁFRICA 
DE LA PRlMERA COMISIÓN 
(sobre una zona libn de 

armas nucll!ares en África) 

10 horas mmióo privOda Sala C 

GRUPO DE ESTADOS DE EUROPA ORJEm'AL 

10 a : 
13 horas mmión privada Sala B 

lia 

GRUPO DE u)S 77 
(sobre cuationD de la Segunda Comisión: 
aplicación de los resultados y actividades 

complementarias de la Conft!mlcia de 
&ijing,- PNUMA: Comisión tk 

Asenramienros Humanos~· y Conferencia 
sobre los Asentami~ Humanos 

(Hábilatll) 

13 horas reunión privada 

GRUPO DE LOS 17 
(sobre cuestiones th: lll Tercera Comlsión.: 

actividmhs complt:tMnlarias de las 
Conferencias de Beijing y Copenhague) 

13.15 a 
14.45 horas reuai6n privada 

Sala C 

Sala 7 

GRUPO DE LOS 77 
(sobie CUDtiones de la Segunda Comisión: 

rusrructuración y revilalización tk las 
Nacionn Unidas en las esferas económica 

y social y t!Sj'I!Tas CDIU!UIS) 

13.45. 
14.45horu reunión privada 

••• 
Reuniones de patrocinadores 

Sala 6 

Hoy. IS de noviembre de 1995, de las 15 a las 16 horas, 
se celebrará cu la Sala B una mmión de patrocinad,ores dei 
proyecto de resolución titulado "Ohservancia de los acuetdos 
de limitación de armamentos y de desarme" (AIC.11So/L.42). 

Hqy, IS de novicmbre de 1995, de las IS a las 16 horas, 
se celebraó. en la Sala D una reu.nión de patrociuadores 
dei proyecto de =olución titulado • Armas pcqueiias" · 
(A/C.l/50/L. 7). 

Hoy, 15 de noviembre de 1995? a Ias IS hOras, se 
celebrará una rcúnión de los patrocinadoros dei proyecto de 
resolución titulado •Tratado de prohibición completa de los 
ensayos nucleares" (A/C.l/50/L.S). Ellugar de la mmión se 
anunaiará en la 21 a sesi6n de la Primera Comisióo. 

••• 
Reunión de infonnación 

Hoy. 15 de noviembre de 1995, a las 10 horas ~ la 
Sala 7, la Directora Oeucral de la Divisi6n de Estratcgias por. 
Países y de Desarrollo de los Programas de la ONUDI, 
Sra. O. King-Akerele, inforinará a las delegac1ones S?bre la 
ejecución de los pro~ del seguodo Decenio dei 
Desarrollo Industrial para África. 
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10 ho.u 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PRÓXIMAS REUNIONFS 

J~ves 16 de noviembre de 1995 

ASAMIILEA GENERAL 

Quincuagbimo pmodo de sesiona 

62' SESIÓN I'LENAIUA 

945 

Salón de la Asombleo General 

Eloe<m • para llenar vocanteo en órpnos principales: cleceión de dieeioeho lniembros de! Co~o Eeon6mieo 
y Soeial [ l ")) 

10 hoiU 

15 hoiU 

!OhoiU 

!5 hOIU 

IObOJU 

!ShoiU 

lO bons 

IS hOIU 

!O horas 

IS ho.u 

PIUMERA COMJSlóN 

22• sesi6n 

23• sesión 

COMISIÓN POúnCA ESPECIAL Y DE 
DESCOLONIZACIÓN (CUAI<fA COMISIÓN) 

23• sesión 

SEGUNDA COMJSIÓN 

35• sesión 

36' sosión 

TERCEliA COMISIÓN 

29• sesióa. 

30' sosión 

QUINTA COMISIÓN 

Consuluu oficiosas 

mmión privada 

mmión privada 

Sala I 

Sala 3 

Sala 2 

Sala 4 

Salas 

SEXTA COMlSIÓN 

!O bons 40• sesi6D 

SEXTA COMISIÓN 

Salón del Conscjo 
de Admi.a.istnción 

Fiduciaria 

Por la maiian&* 

Consultas oficiosas 

reuoi.ón privada Sala7 

IS a 
16horas mmión privada Sala 6 

• Despw!s que se levanw la 40• sesión de la Sexta. 
Comisión. 

SEXTA COMIS1ÓN: 

GR.t1P'O DS TR.ABAJO SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS 
DlSpOSlCIONES DE LA CARTA EN .RE'LACIÓN CON 
LA ASISTENClA A TERCEROS ESTADOS AFECTADOS 

16 hoiU 

POR LA APLICACJÓN DE SANCIONES 

mmión privada 

••• 
COMISIÓN CONSULTIVA 'EN ASUNJ'OS 

ADMINIS'I"R.ATIVOS Y DE PllESUPUESTO 

Sala 6 

!0.30 hoiU 

IS hoiU 

sesión privada 
Sala 10 

sesión privada 
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••• .... 
El viemos 17 de noviembre de 1995, a las 10 boru, se 

reunirá en I& Sa1a 2 la COMISIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA 
GENERAL PARA EL ANUNCIO DE LAS CONTRlBUCIONES 
VOI'..UNTARIAS A LOS PROGRAMAS DE 1996 DEL ALTO 
COMISIONAOO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
REFUGIADOS. 

Con•eación de las Naciones Urúdas 
sobre el Den.:bo dei Mar 

La TERCE'ltA llEUNJÓN DE LOS ESTADOS PARTES EN l.J 
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE. EL DERECHC 
DEL MAR. DE 1982 se celebrará en la.Sede del 27 de noviembre 
all 0 de diciembre de 1995. Con resPecto a la composición de 
)as delegaciones, se roega a los Estados partes que aún no lo 
hayan hecbo que presenten sus cartas credeociales en la 
Divisíón de Asuntos Oceán.icos y de Derecho del Mar, Oficina 
de Asuntos Jurídicos (oficina DC2-0444). • 

• • 

De conformidad eon la decisión de la Reunión de los 
·Estados partes (véase el párrafo 18 de! documento SPLOS/4), 
c:ahe observar que las credenciales deben comprender la 
asistencia a las tres reuniones de los Estados partes: la primera 
reunión,. los días 21 y 22 de noviembre ·de 1994; la segunda 
reunión. dei 15 al 19 de mayo de 1995; y la tercera reunión9 
del 27 de noviembrc al 1° de diciembre de 1995. 

El viemes 17 de noviembre de 1995, a las IS horas, se 
ce!ebnui en la Sala 2la 33' sesi6n dei COMITÉ PREPARATORIO 
DEI.- CINCUENTENAR!O DE LAS NACIONES UNIDAS.' Estanlo. 
disporúbles los documentos AIAC.240/1995/L.12 y L.13. 

Se ruega a los Estados. instituciooes u organizaciones que 
vayan a participai en calidad de observadores que comuníquen 
a Ja secretaría la composici6n de sus delegacicnes. 

REUNIONES DE GRUPOS QUE NO CONSTITUYEN ÓRGANOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

i..OI~~DUS~~:iol. qr.- ap&IKOD Cft CJila ~çióa M Mpf'CiehK:Cft tal c:omo te h&D tec:ibido. 
Lu dcoomiDac:ioon ompiAdaã DO implic:.a juic:io aJatmo de. parto de la Soc:retaria 

d8 la• Nac:ione1 Uoidu 

Anuucio 

Hasta el 3() de noViemm de 1995, la Presidencia dei Co~o de Seguricbd 
celebnui en la Sala de confcreacias de prensa (oficina 8-226) reuniooes oficiosas de 
informaci6n sobre la labor en curso dei Consejo pora los Estados Miembros de las 
Naciones UDidaa que no son miembros dei Consejo de Seguridad. Dicbas reuniooes L tendriln lugar todos los mano y VÍ<ntU a Ias 15.30 horas. 
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RFSUMEN DE LAS SESIONES 

Lune.r 13 de noviembre de 1995 

CONSEJO DE SEGVIUDAD 

3593 • sesión 

Exam•n dei proyecto de Informe de! Cons•jo de S<guridad a la 
Asamblea Ge1rea1 

Queda aprobado e! orde<l dei dfa sin objociones. 

E1 Consejo inicia cl cxameã. dcl tema y escucba una 
e>plic:oci6n de la-. 

Queda aprobodo e! infonno a la Asamblea Gencrol sin 
somclerlo a votacióo. 

El Presidente sáiala quo la docisión dei Consejo se reflejuá 
cn una nota del Presidcnto del Cousejo .que se publicará como 
dOCUU!!'Ilto Sfl!195/948. 

Mane~14 de noviembre de 1995 

ASAMIILEA GENERAL 

Quiucnas- periodo de sesiooes 

58' sesión plenaria 

Cuesti6n de la repraentación equilatim en el Consejo tk 
Seguridad y dei aumeJrlO dei n4nror1 de '"" miembros y 
cueniones COMJCIIS [47] 

Formulan doclanciones los representmt<s de Guyana (en 
nombre de los Estadoa miembros de la Comunidad dei Caribe), 
Sri Lanb, Djibouli, los Estadoa Unidos, el Ubano, Túnez, San 
Marina, los Pa!scs ~os. la Iamabíriya Árabe Líbia, Egipto, 
Zambia, Swazilandia, Ucnnia, la Repdblica Democnltica 
Popular Lao, Eslov~ cl Pakistúl y KUwait. 

Programa de rrabajo 

El Presidente informa a los mi=bros de que e! awtes 28 de 
novi<mbre por la tarde, la Asamblea General examinará el tema 
11 dei progroma (Informo dei Consejo de Sesuridad). 

59 • sesi6o. plenaria 

Cut!Stión de la represenlaci6n equitativa en el Consejo de 
&gurldad y dei amnenlo del número de sus miembros y 
cuestionD conexas [471 

Formulan docluaciooes los representmt<s dei Ecuador, 
Zimbabwe, el Iraq, Sudáfrica, lndonesia, Chia.a, Nueva 
Zelandia, Bulsaria, la Repdblica Islámica dei IniD, el Brasil, 
Irlanda, Mozambi<jue, O bana, Cuba, el c.tmenln, Venezuela y 
el Sudán. 

En cjerciciO del den:cho de respuesta, iDtcrvicnen los 
represenlalltes de Francia, e! Reino Unido, los Estados Unidos ' 
y la Iamabiriya Árabe Líbia. 

Cuestión de la represen1aci6n equitdtiva en el Consejo de 
S#:guridad y del aumt!nJo del número de sus mie:mbros y 
cusriones conaas [47) 

Formulan doclaraciones loa representaut<s dei Ecuador, 
Zimbabwe, el Iraq, SudMrica, Indonesia, Chia.a, Nueva 
Zelandia, Bulgaria, la Repdbüca lslámica dei lrán, el Brasil, 
Irlanda. Moumbique, Gbana, Cuba, el C&Jnenin, Venezuela y 
el Sudán. 

En cjercicio del deftcho de respuesta iDtel'Viencn los 
representantes de Francia. cl Reino UDido. los Estados Unidos 
y la Jamahiriya Árabe Líbia. 

CÕmi.siones 

I'IUMEitA COMISIÓN 20• scsión 

Nota: E1 resumea. de la 20• scsión- de la. Primeta Comisión 
se publicará en e1 próximo número del Diarlo 
(No. 1!1951224). 

COMISlÓN POúncA ESPECIAL Y DE 
DESCOLONIZACIÓN (CUARTA COMISIÓN) 

Nora: El rosumen de la 20' sesión de la Comisión Política · 
Especial y de Descolonizoción (Cuarta Comisión) 
se publicará cn el próximo número dei Diario 
(No. 1!195/224). 

SEGUNDA COMISIÓN 31• sesión 

DesQJTOllo sostenible y cooperación económica internacional 
[95] 

a) Com<reio y desarrollo 

d) Ci<nda y tecnologfa para .Z desarrollo 

e) Apücad6n de! Programa de Acci6n •n favor de las 
pafses menos adelantodos poro el dee<nio de 1990 

IA Comisión prosigue e! debate genenol dei conjunto de 
subtemas y escucba las iDtervenciones de los represeotantes de 
la lndia, Cbjn>, Uganda, Tdnez, Benin, Cuiombia, Kenya, la 
Iamahiriya Arabe Líbia y Nepal. 
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Informt dei Consejo Económioo y Social [12] 

FresetUadón "dei proy<ao de ruolución A/C.2/SO!L.13 

La Comisión reaouda el examen dei tema y la representante 
de Egipto (en su carácter President& dei Grupo de Estados 
Árabes durante el mes aoviembre, y ea. nombre de .los 
patr:x:inado~ lndicados e1 proyocto de resoluci6n y de 
lndonesia), p~ta el pr· ·cto de resolucióa. 

E resentación del proye' • ruolución AI C. 2/50/L. 14 

El represent.ao1e de F"tlip" . "" nombre dei Grupo de los 77 
y China) presenta el proyectt. teSOlucióa. 

Cuestiones de polfrica mat:roeCJ.; .ica [94) 

a) Finandación del desarrolú.· 

Preunrad6n delproyecto de rt!Soluci6n AJC.2150/L.15 

La Comisión re:muda el examea. dei ~btema y el 
representante de Filipinas (en nombre dcl Grupo de los 77 Y 
China) presenta el proyocto de RSOlución. 

Migración intunacümaly desarrollo, incluúúz la celebraci6n de 
una confenncia de las Nadones Unidas sobre la migración 
itUernacional y el dtslliTOUo [101] 

Frts<JUaci6n dei proyecto de ruolución AIC2150/L.l2 

La Comisión reanuda el exameo del tema y el represeatante 
de Filipinas (en nombrc dei Grupo de los 77) pr=ta e1 
proyecto de resoluci6n y lo enmieo.da oralmea.te. 

Cuestión de la composición de los órganos pertin<JUu de las 
Nacionu Unidas [95] 

a) Comucio y desarroUo 

d) Ciencia y tecnologfa para el desarrollo 

e) Aplicación dei Programa de Acción en fawJr de los 
países menos ad<latUados para el decenio de 1990 

La Comisi6n prosigue el debate gcacnl dei conjunto de 
subtemas y escucba lu interveucioaes do los rcpresentiDtes de 
KirguistáD, Venezuela, Myanmar, Belanls, Malasia, la 
República Islámica dei Irin. Lesotho, Austnlia, Singapur, el 
Pakisún; Belice, la República de Corea, Ucnmia, Etiopla y el 
Sudán. 

Formula una doclaración el representante de la Comisión 
Europea, uoa organizaCión intergubemameiatal. 

La Comisió~ concluyo de este modo el debate general de los 
subtemas a), d) y e) dei tema 95 dei programa. 

Se recuerda a la Comisión que ol piam para prozontar 
proyoctos de propuesta relativos a los subtemu a) y b) dei tema 
96 dei proJmlll& (Apüc:ación de lu decisioaes y 
recomendacioaes de la Confem~eia de las Nacioae& UIÜdas 
sobre el Media Ambiento y e1 Dearrollo y Dcsertificacióa. y 
sequfa) venu boy a lu 17 horu. 

TER.CERA COMISIÓN 261.sesióa. 

Orgnalzaci6n de los ~os . 

El Presideato formula una docW.OióD IIObnl la vonión 
revisada de la orpnjzacjón de los trabajos quo fiaura ec d 
doewneuto A/C.3/SOIL.131Rov.1 o informa a la Comisión de 
que el piam para P'"""""' proyoctos de propucol& tolaâvoo a 
los tomas 107 y 165 dei proJmlll& se ba aplazado basta el 
vicmes 17 de uoviembie,. a las 13 boru. . 

El representante de la República DomWcana formula una 
deelaración. 

Ad<la1Uo dela mujer [107] 

Aplicad6n de los 1 ·sullados de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer: Acción para la lgualdad, el DeslliTOUo y la Faz 
[165] 

La Comisión prosip el ........, coajunto de ambos temas y 
esouclla lu docianc;onea de introducción de la soc-.ia 
general de la Cuarta Conf=cia MUDdial sobre la Mujer y el 
Socsetario Gcacn! Adjunto de Coordinación de Pollticu y de 
Desarrollo Sosteaible. 

Formulan dec:Ianc;oaes los rep=,.,.. de lu 1slu 
Marsball, la Repúbüca Dominicana, Nucva Zelaudia, Arplia, · 
Espaiia (en nombre de la Unión Europea y de Bulgoria, Cbipro, 
Estonia, Hunpía, Letonia, llbwlia, Polonia y Rumonia), 
Egipto, Malasia, COte d'lvoin>, Mo!xíco y China. 

Tambiin. formula uoa doclanci61l el rqneseatmte del UNJCEF. 

QUINTA COMISIÓN 

E1 Slll>soctotario General de Gestión de Recwsos HUJDIDOC 
formula una doclaración y responde a lu prezunru formuladu. 

Formulan docla:ocioacs los representantoa de Cost& Rio&, 
Cuba, el Canadá y el Yemoa. 

El Ptesiden<o formula una docW.Oión. 

Informes jiTIIlncieros y esrados financieros comprobados e 
informa de la JtJllla de Auditores [113] 

La Comisión prosigue e1 eumea de este tema. 
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Formulan declarociooea Joo rep=IIDteo de Nbruop, los 
Eslldos Unidos, el Calwlá (también en nombre de Australia, y 
Nueva Zelaudia), e1Jap6a, Malasia, Venezuela y el Brasil. 

E! Contralor y Auditor G_.-al de la lndia y Presidente de la 
JUDia de Audito,.. formula Ulla declaracióD. final. 

Mejoramif!lllo de la silllllCi6njiiiQIIdera de las Nadones Unidas 
[117] 

La Comisióa prooiauo e! eumen de este tema y el Di=tor 
de la Divisióo de Gestióa Fioaociera rosponde a las preguntas 
formuladu. 

Organizaci6n de los trabqjos 

El Presidente también formula UD& declarlcióa. 

SEXTA COMISIÓN 

Decenio de los Naciones Unitla4 para el Dm!cho lnlemacional 
[140] 

El Asesor Jurídico presenla e! informe dei Sectetario General 
sobre el Decenio de lu Nocioocs Unidas para el Derecho 
Intemaoioaal. . 

Formuloo dccluacioaeo Joo rep=IIDtes de Rumaoia y la 
Foderacióa de Rusia. . 

Organi~aeión tk los trabqjos 

El Presidente hace uso de la palabra. 

••• 
Commci6o sob<e los Derechoo 

dei_Nilio 

COMrt'É. SOBRE LOS DERECHOS DEL ~O 
10° períoóa de sesiooea 
Oficma de las Nociooes Unidaa en Gindmt 

MARTES 14 DE NOVJEMBRE DE 1995 

255• y 256• sesiones 

E=men de los informe< p=entados por los &lados porres (4] 

El Comité comicnza el exaxDea dei informe inicial dC ia Santa 
Seóe (CRC/C/3/Add.27). 

-De conformidad coa el reglameuto provisional, los 
representantes dei Estado parte asisten a las sesiones y 
respondeu a Ias prcguntas y observacioaes formuladas por los 
miembros dei Comité. \ 

••• 
Comeocióo contra la Tortura 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA 
IS• período de sesiooes 
Oficma de las Nacionea Unidas en Ginebra 

MARTES 14 DE NOVIEMIIRE DE 1995 

228 • y 229• sesiones 

Formul& una declaración el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas pa:a los Derechos H11DW105.. 

Pnsmtación de ilifonnu por los Ê:srados Partes en vinud del 
art(cu/o 19 de la Con..,nci6t> [3] 

E! Comité e~ el segundo informe periódico de 
Dinamarca (CAT/C/17/Add.13). 

De conformidad: con el artículo 66 dei regiamente dei Comi~. 
los represcutaates dei Estado parte asistcn a las sesiones 
presentan los informes de su Gobiemo y respooden a ~ 
preguntas formulaóas por los miembros dei Comité. 

E=men d• la informaci6n recibida en vinad dei art(cuf<> 20 fie· 
la Conwmdón [SJ. 

El Comité reoouda e! examen dei tema en sesión privada. 

ANUNCIOS 

Prognuna especial 

Coo ocasi6n _dei ciDcuentenario de las Naciones UtUdas, e1 
!UDeS 20 de DOV!embre de 1995, de las 9.30 a las 13 horas y de 
las IS a las 18 ho""' se celebrará eo e! Salóo dei Consejo 
Económico y Social una reunión especial sobre el tema "EI · 
camino a seguir cs la coopen.ci6n entre las organizaciones 
no gubernamentalcs y las Naciooes Unidas•. Hará uso de 
la palabra el Secretario Genc:ral de las Naciones UtUdas. 
También hablarán e! Presidente dei Comité Prepar21orio de! 
Cincuentenario de las Naciones Unidas, el Excelentísimo Seiior 
Richard Butler y la SeDora GilliaD M. Soreosen~ Secretaria 
General AdjUDia. En Ia primera parte dei programa se prcsentani 
un programa audiovisual mediante enlace poc~líte con Ia. 
comunidad internacional de Ginebra (Suiza). 

Los oradores y otros participantes de las organizaciones: no 
gubernamenlales, las delegaciones y el peroonal de la Secretaria 
examinarán los temas siguieo.tes: Ias conferencias mundiales y 
la actividad de las otgaili22cioncs de base; habilitación y 
asociación en los planos mundial, regional. nacioual y local; y 
Nosotros los pueblos ..• las orgmizaciones no gubernamcntales 
y la Asamblea General". 

Quedan invitados los miembros de las delegaciones, el 
personal de la Secretaria y los representantes de las. 
organizaciones no gubernamcntaJes y de los medias de difusión, 
& quiencs se insta a participar activamente. · 
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FIRMAS, RA TIF1CACIONES, ETC. 

[TRATADOS MULTILATERALES DE QUE ES 
DEPOSITARIO EL SECRETARIO GENEiUL] 

~ . 
Enmiendas al Pro1ocolo de Montrt!al relativo a las sustandas qr.:e agottm 

la capa de ozono, aprobadas en la cuana ~unión tk las Panes, 
celebrada m Copenlw.gu.e el25 de novj.embre de 1992 

Ralificaci6n: Turquía (10 de noviembre de 1995)* 

• Fecha de recepci6n de los documentos pertinentes. 

Pubücado en la Sede, Nueva York 

Novembro de 1995 
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NEW YORK, 16 NOVEMBER 1995 
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Mr. Chairman, 

May I begin by extern:Hng my oersonal greetings, and 
the aooreciation of my delegation to you, Mr. Chairman, and 
to the other members of the bureau of the Soecial Politica! 
and Decolonization Committee CFourth· Committeel. We ·are 
confident that under your able guidance, our Committee will 
have fruitful deliberations on this and other Agenda items 
before it during this 50th General Assembly Session. 

I would also like to pay my· tribute to ttie other 
members of the Soecial Committee on Peacekeeoing Ooerations 
CCommittee of 34), and in particular, to the bureau of the 
Comm i ttee·, for the i r cont ri but i on s. ánd coooerat i on. My 
soecial thanks go~ to Ambassador David Ka~sgaard of Canada,_ 

' 
who as Chairman of the Working Grouo of the C-34, has shown 

, , . 
great diolomatic skills and oersistence ln moving forward 
the wo rk of the Corrrn i ttee. 

I am also grateful to th~ Secretariat · and, in 
particular, the staff of the Peoartment of Peacekeeoing 
Ooerations, for their dedici:ltion and efforts which 
facilitated the successful conclusion of the work of the 
Soecial Committee. 

Mr. Chai rman,· 

The agenda item entitled"Comprehensive Review of the 
Whole Question of Peace-keeoing. Ooerations. in ali their 
Asoects" is of ::>articular interest to my delegation, not 
on!Y as the Chairman of the Special Committee on Peace
keeoing Ooerations, but also as a representative of a 
country that is a long standing and major trooo contributor 
to United Nations oeace-keeoing ooerations. lt is for these 
reasons and in the oursuit of our national commitment. 
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towards the maintenance of international oeace and securitY 
that we follow wi th keen interest, ct·eveloorilents in the field 
of oeacekeeoing ooerations, \~hich have increasingly become a 
ma-jor instrument of the United Nations in the search for 
global oeace and securitY. 

It is my delegation' s bel ief that the international 
communitY must not relent in the quest for global oeace and 

' . ' 

security through measures relating to oreventive diolomacy, 
oeace making and strategies for global socio-economic 
dev~looment. When i t becomes i nev i tab I e that oeace-keeo i ng 
ooerations are to be establfshed and deoloyed, as has been 
the case in a number · of trciubled soots around the wor!d, 
sÚch · ooerations 'must be establlshed with clearly defined . . '. . . . 
mandates and unified command and contra! structures. ln 

953 

addi~ton, a · i.s _our __ ·_rtrrr1·-~S:eiYet' ___ t:t1ât- oeace-i<eeotng _ 
operatràns ShOU!d be iri accordance With tfJ!~ princ!oles Of . . . . . . . 
resoect for the sovereign eCíuãlitY and territorial integritY 
of the states concerned. My defegation also believes that 
the consent. of oarties should always be obtained in ali 
'cases relat'ing to 6eacekeeoihg-ooeraúons whi-ch must remain 
·(i i'sÚ nc.t ·ffam oeace iríroFéeinefft'l1~ciert:aki ngs. -- ~ 

. ---- ~ ·~~-

Mr. Chairman,. 

My delegation welcomes the efforts of the Secreta~iat 
in the areas of the establishment of Raoid Reaction 
Caoabilities and hooes that they be develooed further taking 
into account the views of member states and the wider regai, 
oolitical •and 'financial'· imolications of the oroo-osal. In 
the sarne vein,· -'we welcome the · coming into being of the 
system o1' standbY arrangement. Indeéa, Nigeria has concluded 
an· agreement with· the"Setretariat to orovide a unit for th!tt' 
SYStem. 

We also welcome 
consul tation between the 
and troco contributors. 

the existi ng arrangements for 
SecuritY CounciL the Secretarlat 
but hooe that they be deve I ooed 
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further. This will no~ on!y bring about greater coooeration 
and transoarency in the deployment and management of peace
keeping ooerations. but will also enrich the decisions of 
the Counctl and.accord those decisions greater legitimacy. 

Mr. Chairman, 

Drawing from our national exoerience in the West 
Africa region. in particular with the ECOWAS Monitoring 
Grouo Qperation <ECOMOGl in Liberta. the need cannot be over 
emohasized for improved cooperation 'between the United 
Nations and regional organization and · arrangements in the 
maintenance of international peace and securitY inCiuding · 
peace-keeoing operations. Such cooperation should include •. · 
support in terms of the provision of financial and material· . 
resources, logistics as well as politica! backing that will' 
enable regional efforts to fructifY. 

Permit me. Mr. Chairman. to address myself to the 
ouesti on of the safety and securi tY of peace-keeoers. ln · 
ou i te a number of cases, the men and women who we h ave· sent · 
to keep the peace in areas of conflict have ·either· 
themselves become targets or victims of the conflicts. My. 
delegation maintains that this situation is unacceptable;· 
ln this cbnnection. we welcome the. adoption of · the 
resolution on the elaborated Convention on the Safety and 
SecuritY of United Nations Personnel. but urge that the 
instrument be given effect through practical application. 

The issue of compensation for those wounded or killed 
in action during UN assignments should also be looked at 
closely with a view to ensuring a uniform and universallY 
acceoted standard for -su-cff compensations. 

Mr. Chairman. 
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The ouestion of thé financing of oeace-keeoing 
opera ti ons merits ou r attenti on here because not on lY is 
du~~uate funding necessary for the ooerations to fulfii 
their mandates. it also has direct bearing on other issues 
such as reímbursement for trocos and eouioment costs to 
trooo contributors. There is no doubt in our mind that the 
oromot and due reimbursement of trooo contributors wi II 
greatlY encourage member states to continue to contribute to 
oeace-keeoing ooerations. 

My delegation believes that oeace-keeoing ooerations 
should continue to be funded through assessed contributions 
and we urge member states to pay their assessed 
contributions oromotly, in full and without conditions. We 
are, therefore, oooosed to anY, suggestions that ooerations 
should be financed through voluntary contributions. 

My delegation wi shes to r.egi ster. once agai n, i ts 
concern about what seems to be a trend towards selective 

e• treatment of crises in. dlfferent regions of the world, and 
the tendency to be less· willLng to stay the course and 
contribute effectively to some oeace-keeoing ooerations, · 
oarticularly in Africa. The UN and its member states must 
remain even-handed and imoartial and be seen to be so in 
these matters. 

Fina!ly, Mr .. Chairman, this year's draft resolution 
- -on the agenda item seeks orincioallY to endorse the 

orooosals, recommendations and conclusions contained in the 
reoort of the Soetial Commitee on Peacekeeoing. Ooerations at 
the conclusion of its soring session. It. also refiects the 
concerns exoressed by some members and observers on . some 
asoects of the work of the Committee. such as the question 
of the comoosition of its ·melllbershio. At this stage, we 

955 
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would like to commend the resolution for adootion without a 
vote. 

Thank YOU, 
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Mr. Chairman, distinguished delegates, 

-··rn my capacity as Ch_airman of the Special Committee to 
Investigate Israeli Practices Affecting the Hwnan Rights of the 
Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, I 
have the honour today to introduce the Special Committee•s twenty
seventh report. It covers the period from 27 August 1994 to 18 
August 1995 and should be considered together with the Special 
Committee•s two periodic reports (documents A/50/170 and A/50/282) 
which cover, respectively, tjl_e periods from 27 August to 31 
December 1994 and 1 J"anuacy to 31 march 1.995. 
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The Special Committee•s current reporting period follows the 
signing in Cairo on 4 May 1~94 of the Israel-Palestine Liberation 
Organization Agreement on the _Gaz_a __ S_t;ri.p and Jericho Area and the 
subsequent establishment of the Palestinian National Authority. As 
was the case with the Oecla»ation of Principies on Interim Self
Government Arrangements, the signing of the Cairo Agreement gave 
rise to very high expectations concerning the improvement of the 
human rights situation in the occupied territories. It was 
expected that these agreements would bring about a new era of 
peace, justice, understanding and respect for human rights in the 
region. 

An additional historie step in the Middle east peace process 
has been taken with the signing of the Oslo II Agreement in 
Washington on 28 September 1995. Nevertheless, the peace process 
has been rendered more vulnerable recently by the tragic 
assassination. on 4 November 1995 of one of its principal 
architects, the late Prime minister of Israel, Mr. Yitzhak Rabin. 
It is hoped that the peace process will not lese the momentum 
generated by the Oslo and Cairo Agreements and that its smooth 
continuation will be ensured. It is encouraging that despite this 
sad and deplorable event the Israeli níilitary withdrawal from. the 
West bank town of Jenin has proceeded as plan_ned. 

In spite _of the important positive developme~s mentioned 
earlier it_ is a matter for regret that we have to record the fact 
that the Government of Israel has continued to withhold its 
cooperation from the Special Committee, denying it access to the 
occupied territories covered by its mandate. This situation has 
remained unchanged since the Committee•s establishment in 1968 and 
a change of attitude in this regard would have been consistent with 
the significant changes now taking place and given it greater 
authenticity. 

Given the aforementioned constraints, the Special Committee 
was compel~ed once again to base its findings on reporta· appearing 
in the Israeli press, in the Arab press published in the occupied 

territories as well as on written reports from Governments, 
organizations and individuais. In addition, the Special Committee 
heard. the testimony of 26 persons having first-hand and recent 
knowledge of the human rights _ :;;ituation in the occupied 
territories. The Committee benefitted once again from the 
cooperation of the Governments of the Arab Republic of Egypt, the 
Hashemite Kingdom of Jordan and the syrian Arab Republic, as well 
as from the cooperation of_ Palestinian representatives. As has 
been its practice in the past and in order to depict the situation 
of human rights in the occupied territories in a faithful and 
compre.hensive manner, the Special Committee undertook its customary 

.field mission to the countries mentioned above in May 1995. 
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Despite the constraints encountered in the exercise of· its 
mandate, the Special Committee has tried to determine whether the 
positive politica! developments in the region had led to a 
significant improvement in concrete 'terms ·af the human rights 
situation and daily lives of Palestlnians and other Arabs of the 
occu~ed territories. The Committee focused its attention on the 
implementation of measures which amount to collective punishment of 
the inhabitants of the occupied'territories and those which affect 
adversely their economic and . social situation. It has also 
examined the question of respect for the right to life, of land 
confiscation, of the expansion of settlements and the behavior of 
settl'ers. In addition, the Special Committee examined measures 
regarding the treatment and release of detainees as well as those 
which influence the enjoyment of a number of fundamental freedoms 
by_the population of the occupled territories. 

The Committee has also considered the situation of human 
rights in the occupied Syrian Arab Golan. 

on the basis of the information and ev.ídence placed before i.t, 
the Special Committ~ has concluded that the situation of human 
rights in the occupied territories still remained very serious.and 
a matter for grave concern._ The Committee was informea that the 
situation had actually deteriorated in many respects. 

Mi·. Chàirman,, allow me to draw your attentior. ~o a n ober of 
àspects of the situation of human rights in ':he c ·cupied 
'territories which the Special Committee thought dese. 'd par cular 
mention,. · · 

one of the principal factors contributing to .he 1~ : · of 
improvement in the human rights situation are the rep•· :ed cl ·~res. 
that were i.mposed on the occupied territories ~er s ~cus 
·security incidents caused -by groups on both sides th. are· 01, .;,sed 
to the-peace agreemen,ts. The closures, which amount :o collective 
punishment and have been described as an economic b~ockade, have 
entailed a.sigriificant deterioration of the economic and social 
situation in the occupied territories, especially in the Gaza Strip 
and have undermined the support of the Palestinian population for 
the peace process . 

. The closures have also led to a significant reduction in the 
number of Palestiniana allowed to work in Israel and a commensurate 
increase in the number of foreign workers who were brought to 
réplace them. In addition, the resulting restrictions imposed on 
the freedom of· _ movement of the population of the occupied 
territories have had adverse consequences in the field of health, 
education and the freedom of worship. Also, -despite the 
arrangements for safe passage between the Gaza Strip and· the 
Jericho Area contained in article IX of the Cairo Agreement, the 
opening of these corrido~s has been frozen so far. 
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An equally impor~ant factor accounting for the lack of 
improvement in the human rights situation is the unabated 
expropriation of Arab-owned land, principally for the expansion of 
existing settlements and the construction of by-pass roads. It has 
been :r;eported that, .the e_xpansiori _ of settlements had actually been 
accelerated after the.signing of the Oslo and Cairo·Agreements and 
that some 35 settlements were extended between October 1993 and 
February 1995. Al.though the israeli Goverrunent has withheld 
officials financial support to settlémemt expansion, it has not 
prevented the private funding of such activities. 

_ The sij::uation regarding settlements is particularly serious 
around East Je·rusalem. The expansion of settlements around 
Jerusalem has been reported to be part of a policy aimed at 
altering the demographic, geographic a_nd politica! situation in the 
city by reducing the_number of its Arab inhabitants. Fears have 
be_en expressed .that if completed, the building projects comprising 
""Greater Jerusalem" would reach Jericho and convert the surrounding 
Palestinian villages into isolated islands. The Special Committee 
notec( _with concern the archaelogical excavat±ons in Jerusa:lem which 
~ndanger the Al Aqsa Masque. In addition, the severe restrictions 
imposed on perscins a:uthorized .to enter the city have seriously 
jeopardized the freedom of worship of both Moslems and Christians.-

During the p·eriod covered by the present report, the Israeli 
authpz;-ities have intensified their drive to restrict. ,the scope of 
Pal'e!stinian_ act_iviti~s in East Jerusalem, especially as regarc(s 
Orient House, and have · impeded .. the holding of gatherings on the 
access "6:f Palestinian personalities to· the city on a number. of 
occasions. The Special Committee noted with concern that the 
Israeli Civil Administration had decided in July 1995 not to allow 
any new Palestinian students from the occupied territories to study 
at higher educational institutions in East Jerusalem. 

--. _ o.~e -. ~t th~ p~.i~ci~aí ;;o~~c~s o i -tens.i..on in -the . o~c~piect 
territories has _been .. the .persistently violent. and .aggressive 
behavior. of settlers, espec,iallY in the qity Hebron_, They have 
repeate~ly attacked Palestinians ve_rbally and physically, including 
the·eiderly and children, and .vandalized their property, .in most 
cases wíth 'complete impunity and aften with no action =- even 
outright protection by Israeli soldiers. Settlers have recently 
bequn to also clash violently with Israeli soldiers when staking 
claim to Palestinian-owned land by trying to establish encampments 
O:t;l_hi,lltoP.S. in the vicinityof their séttlements .. . . . . . . . . . . . .. - ' -- -~---- - ~ . ' 

The SpecÚ.l committee. noted ·with satisfaction that "the overá.Ú 
level of violen:c:e and the nUmber of deaths · in the occupied 
territories has declined. Howeyer, the actlvities of undercover 
units, whose existence was officially admitt.ed for the first time, 
remain a matter of utmost concern. They have reportedly continued 
unabated, including in areas under the central of the Palestinian 
National Authority. 
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The number of Palestinian prisoners in Israeli detention 
fac i li ties continues to remain . high. ~ Their release has fallen 
behind schedule and jeopardizes the smooth running of the peace 
process. C~ondi tions of detention are reporteq to have deteriorated 
since the signing of the Oslo and Cairo Agreements. A source of 
partfcular concern to the Special Committee are the so-called 
"exceptional dispensations" accorded to the General Security 
Service regarding the interrogation of persons suspected of having 
committed security offences. These harsh methods of interrogation, 
which amount to aggravated forms of torture, have resulted in the 
death of a Palestinian detainee in April 1995. 

The Special Committee has continued to note deficiencies in 
the administration cif justice, notably in the séverity ·of sentences 
handed down to Palestinians in comparison with those meted out to 
Israelis. For example, it noted with concern tha,t the General 
Security Service investigator whose interrogation ·. '>ulted in the 
death of a Palestinian detaine·e would only be br . oht before a 
disciplinary tribunal. 

The Special Committee noted · as well that ·the ü. 1bitants of 
the occupied territories have continued to be s ie'-·-~d :to 
harassment, both of an adrninistrative and physic 
especially at checkpoints. During its visit to Jordan i ~
the Ccrrunitteé was able to observe the long lines of .. s 
pilgrims returning to the occupied territàries ~fr~Oiil .Mecc "· 
forced to wait at the border in very hot weather for lc J 

ture_, 
c995, 
. '(JÍ th 
Nere 
rs. 

During the period covered by the Special Committee•s report, 
the situation of human rights had not changed significantly in the 
occupied Syrian Arab Golan ·where settlement activity has been 
pursued relentlessly. The land a~d water resources .of the Arab 
population have reportedly con~~nued ~to be. c~nf~s~ated _and 
restrictions on the use of water ~mposed. The aff~rmat~on of the 
syrian national identity by the inhab~tants of t~e Go~an.is said to 
have been prohibited and severely pun~shed. The Spec~al Cornmittee 
hopes that the negotiations · concerni.:rig the o~çcupied Syrian Aral;l 
Golan with the framework of the Middle East peace process wi:ll maké 
tangible progress in the near future. 

Nevertheless, the Special Cornmittee · welcoinés :the positive: 
developmemts which have t";ken place in the occupi_ed territories 
duririg the period under rev~ew such as the transfer ~n Septe:nt>er of 
additional responsibilities to the Palestinians ~n the f~eld of 
statistics fuel and gas, insurance, cornmerce and ~ndustry, labour 
and local' government. It also ~elco~es the allocation _of 
additional water resources to the ~nhab~tants to the occup~ed 
territories. They constitute yet ano~her_step in the process.of 
restitution of all the occupied terr~tor~es and ought to br~ng 
about an improvement in the daily lives of their inhabi'tants. The 
Specia~l Committee noted also that fewer demolition orders were · 
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issued with regard to houses owned by Palestin.ians _and that the 
nwnber of approvaLs of requeJ;ts foi:" féll!IJ.ly reunification had been 
increased. In addition, military committees have reportedly 
approved a nwnber of requests of Palestinians who were expelled by 
the security forces before the intifadah to return to their homes 
in the West Bank. 

It should be recalled that the historie . agreernents and 
positive developrnents mentioned above have not brought the Israeli 
occupation to an end. The Special Committee feels that one of the 
principal obstacles to peace and to the enjoyment of human rights 
by the whole population of the region is the continued existence of 
Israeli settlements in the occupied territories which are illegal 
under jnternational law. 

The progress in the. peace process. has to go hand in hand with 
full compliance by Israel with all relevant United Nations 
resolutions and all universally accepted standards of human rights 
in the true spirit of peace. The Special Cornrnittee hopes that its 
findings will be taken into account when deterrnining the concrete 
measures which need to be taken and that its 'work should be seen as 
a positive contribution to the peace process. 

The Special Committee is of the opinion that much more effort 
has to be made so that human rights of all the inhabitants of the 
occupied territories and the region will be more fully enjoyed in 
real terrns. The politicai will is there, but unless the momentum 
of the peace process is rnaintained, there is the constant danger 
that not giving attention to the just.ifiable aspirations ·of the 
population of the occupied terri'tories will bring 'with · · t. the 
spectre of eroding support for the peace process that· can g. re · way 
to frustration and despair. . This momentum must be main:ained 
despi te the recent attempts to weaken i t of . which the recent 
assassination of Prime Minister Rabin is a tragic example. . The 
wisdom displayed so far by both the Góvernment of Israel and the 
Palestine Liberation organization deserves to be further· encouraged 
and supported by the international community. A positive step in 
this regard is the Israeli military withdrawal àccqrding to plan 
from the city of Jenin. 

The parties concerned must endeavour to bui.ld a truly 
meani.ngful cul ture of respect for human rights i.n the occupied 
territories so that ~~e recent signi.fi.cant achievements embodied in 
the Oslo and Cairo Agreements become a living reality enabli.ng all 
the people of the regi.on to li.ve together in digni.ty, peace, 
securi.ty and mutual respect. This is the only way to achi.eve a 
just, lasting and comprehe~sive peace i.n the region and ending a 
conflict that has gene on for too long. I 

_/ I~ 

****************** 
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Mr. Cha!rman, 

Just a few months ago the intemational community gathered 
for ;Jle fourth time in twenty years to pro mote the cause of women. 

· The Beijing Conference allowed us not only to evaluate the 
implementation of decisions that had been taken in previous occasions, but also 
established new ways for the achievement of f'.!ll equality between women and men. 
ln this respect, the Conference provided the opportunity to stress the need for 
change and for new structures of development to be brought about with women's 
full participation. . 

After a long and arduous process of negotiation, the Platform 
for Action was able to confirm and re-enforce the advances achieved in previous 
Conferences. It assured the protection of women's rights and called for urgem 
action to curb ali forms of violence against them. The Platform also proposed 
specific actions to promote women's access to education, inheritance, econornic 
resources and decis10n-making. These actions shall constitute the basis for a new 
agenda for women's empowerment, in which they will be, at the sarne time, agents 
and beneficiaries of sustained and equitable developmeJt!. 

The challenge of implementing the Platform for Action is now 
before us. The highest priority should be given to attain its goals through 
appropriate measures at the national and internationallevels. 

. · . : ,The United Na~ions should play a leading role in this process. 
On severa! occasions· arid in different fora Brazil has stressed the outstanding 
contribution of the UN in raising the awareness of women to their entitlements and 
rights. Th~, it is ~n th_e liglit of .our view~ an_d beliefs that the Br~ilian Government 
has been .mcreas1ng tts finanoal ·contnbutlOn to· UNIFEM. Thts support ·reflects 
Brazil's recognitlon for the work performed by the United Nations Development 
Fund for Women ali. o:ver the world, as well as our readiness t6 continue to 
cooperate closely with that agency. We would also like to stress our support to the 
activities undertaken by. the Int~rnat.iona) Research and Training Ins.titute for the 
Advancement of Women (INSTRA W). 

Mr. Chairrrtan, 

The implementation. of the Platform will help bring about 
women's access to power and equal participation, an achievement which m many 
countries will not be accomplished without a broad strategy to strengthen their role 
in the economic and social fields. Poverty, unemployment and social exclusion are 
among the problems that particularly affect women. Appropriate structural solutions 
are needed, however, not onlv for the benefit of women themselves, but for the 
strengthening of democracy and \h~ promotion of development. Among possible 
initiatives to face those problems, the expansion of the credit system, enabling 
women to develop productive micro-enterprises. can be of the utmost importance in 
a strategy for creating jobs and raising income in many countries. 

Education is also essential, if we are to adequately address the 
inequalities between women and men still presem in different parts of the world. 
Equal opportunities of education, eradication of illiteracy by the year 2000, better 
access tO vocational training, specialization and scientific and ·technological 

%3 
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innovations are some of the challenges in the Platform that demand continuous 
efforts, in order to achieve true·.social development. 

Mr. Chairman, 

. Brazil, for its part, has begun to translate into acts the 
guidelines of the Platform for Action. The "Comunidade Solidária" Pr-ogramme, set 

- up by the Govemment together with the civil society, is SP.onsoring a policy to 
support credit for the less favored segment~; of the Braztlian poeulatlon. The 
Programme is working in close collaboration with the National Counal of Women's 
Rights with the purpose of taking into account specific needs of women, particularly 
those who are heads offarnily. 

· The availability of public education in Brazil has enabled 
women to raise their educational levei. Today female student5 represem 51% of 
school and university enrollments. ln spite of this fact, there are still unbalances in 
professional areas in terms of jobs and salaries that need to be addressed. After the 
Conference of Beijing, the National Council of Women's Rights decided to meet 
with local Secretaries of Education from ali over the country, in order to examine 
the proposals contained in the ·platform for Action and find ways and means to solve 
that problem. 

As to health care and reproductive rights, the Brazilian 
Constitution protects unrnarried mothers, assures matemity leave of four months 
and paternity leave .of five days, and includes the provision of means for farnily 
planning. Innovative policies have also been set in Brazil, such as the Programme 
for the Integral Assistance to Women's Health, which is directed not only to the 
respect of women's reproductive rights, but to the protection of their entire life cycle 
as well. The Programme aims at further reducing the rate of maternal mortality and 
early pregnancy, preventing sexually transmitted and other diseases, and providing 
more mformation and diversifieâ access to safe methods of contraception. 

One of the most auspicious trends in Brazil is the increasing 
participation of women in the Executive and Legislative Powers, at ali leveis. 
Though their numbers are still small, the tendency clearly shows that they have been 
growing and tend to expand. Clearly bearing in mind the spirit of Beijing, the 
Brazilian Congress has JUS! approved the requirement that at least 20% of the 
candidates for municipal elections be women. Also _in the field of politica! 
participation, the National Council of Women's Rights is si~:~ning protocols with the 
Mayors of the main Brazilian cities for the implementanon of the Platform for 
Action, establishing criteria and procedures in this respect. . 

Mr. Chairman, 

These few examples show Brazil's commitment to ensure that 
the decisions taken in Beijing be fully respecteâ and that women of ali ages be 
totally integrated in contemporary society. 

Thank you. 
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A: Globalização dos mercados financeiros: desafios e oportunidades 

A crescente glc1balizaçik'. da ecc1!ll"I!TIW mundial Wm<1l! pai ses de 
renda media. com1.1 o BrasiL mais nünemYeis a moúmenros especulariY\.1S e 
tlutuações bruscas nas taxas de câmbi1.1. A instabilidade gerada nessas 

. economias tem 1.1 potencial de desencadear crises c~.1m impacto sobre 1.1 sistema 
linanceir~.1 intemacÍL'nal. 

Ao mesmo temp1.1. lwje. as instítuiçôes tinanceiras internacionais 
tFMl. Banco Mundial) detem parcela pequena de recursos se comparad1.1 com 
1.1 n'lume de recursos que circula lll'S mercados priYados. C~.,nseqüentememe. ,, 
poder dessas instituiçôes de int1uir e pn1moYer 11 estabilidade do sistema 
iinanceir~.' inkm:aciónal est:i er• .. 'dida. · 

A g:k1balizaçà~.1 é um pr,1cess,1 irreYersiYel e que traz ineg:ilxeis 
benefícios para as ecnn~.1mias dc's países em desem\1iúmento. O debate da 
questi\(' deYe Consistir. pc'rtallto. -eni: encc"ii1trar !~1rmas de maximizar l1 S 

benefícios 1 crescimem~.1 ec~.1nômic<.1. -írfYestiment~.1s 1 e minimizar ,,, riscc'S 
1 Y1.1latilidade d1.'S fluxc•s Je capital L 

B - A necessidade de reforma do sistema imanceiro internacional 

U Presidente femai1J\., Henrique Card..:·s,1 tem defendid·:> rer~'m1ns 
!1<.' sistema tinance1r<1 iti:emacic'nal .;,,m,; t~1nm: de reduzir ,, 'ris.:.' da 
\·,,Iatilidade J,,, tluxc•s Je .::tpiwl. As ]X<'P• ·~tas inciuem: 

l J ~~..1~.."'~pera~ü~._\_ n~ais .. .an1pia entre aut~ )ridnJes i11,111t!tD.rias. t) :..1LI\! :-i-t! 

c1uer c um mecanismc' -- .;,,m 1\anicipa.;ii<' mais ampla - rara antecipar 
prc1blemas mcJwnte tr•.'Ca Je •'f'lllÍc'~<:s c in!~'nnaç<'w 

2' ampliéu;à<' J,, cSO:•'P'' Ja C:,'L'rdt:nadk• Je ]Whti.:as 
macr,,ec,,n,'lmicas ç mai·.•r pnni.:ipa.;à,·· de pmses em dcsenY•'lümenw nesse 

3' :!prmwrumem,, J,,, mecahi~m,,s de mc•nit,,r:tmenh'. inciusi\·e 
medwnte l~xtale.:imentc' J,-' l1ll'nit-:•ramenw Jas ec,,nc-mia;; J~.,s principais 
patses desel1\\1l\'ld\.1S. A.:redlta-se c1Uc [!·,' melh,>rar a clltaliJaJe dl)S indicadc'res 
ecc1TI\.'miC,,s c pr,m11.wet li.úí,,rrapià<!z 1ia süa dinllg.,1çà~.1. seria pc'S:ii\·cl '•bter 
mai,,r preYisibilidade llc' C<'ll1JWrtamenw J,,, m~:n::.:~Jc'"-
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-t; expansão das linhas d.:: cn!diw p·ara · .::srabi!Ízar moedas que 
sorrem desYalorizações bruscas. Nesse context<.'. a decrsã(> d,, FLmdc' d.:: criar 
um Mecanismo d.:: Financiamenll'> de Emergência t<1i cc,nsidernda pc,sitiYa. O 
seg,undo paSSL' sera criar um F undc' de Estabilizaçik' de lvk•edas. 

C- Qual é papel da ONU nos temas econômicos? 

A UNli .:: (• únicc' 1;,_,n, int.::macic'llal com mandate> amph 
cc>mpc,sição uni,·ersal e processo demc,cniticü de tc,rnada de decis0es. A ON!_; 
e. c,,nseqüememente. capaz de analisar temas a partir de ti.,nna integrada e 
com a perspectiva de' desenYo!Yimento. Nc' campo Sc'ciaL por exemp!c1. as 
idéias da ONU contribuíram para a incorporação da dimensão sc,cial nos 
programas ajustamento estrutural pmmoúdos peil' Fl\H e Bancc' MundiaL 

Muitc'S paises-âesenYoi\'Ídos. entreranw. querem qúe haia 
un1a "diYisão de taretàs". _na qual os temás ewn~.'tmic,,;; ti cariam 
exclusiYamente a cargo das instituições de Bretton Woods .:: da Urganizaçã,~ 
Mundial de Comércio. aL' passo que à O:NlJ seria resen:ada a taretà de Yelai· 
pela paz e segurança intemacioriã!s e de discutir remas Cl'In<' direitc>s 
humanos. Nas discussões sc1bre a refonna da Ol\llJ. exisrem pressões de países 
desenYc'lúdos para extinguir ôrgàos Cc'mo a lJNCTAD e rebaixar L' "sratus" de 
(>rgãc>S Cc>lll<) a CEPAL . 

O Brasil .: Üln'ra\'el a reti.mnas da ONl' nc' campc' 
econõmic,, e sócia!. Sl'•bretudc> para reduzir ineficiências no Secretariadc' da 
ONU e entar duplicação J.:: taretàs. ~àc' aceitanws. entremnh>. it idéia d.:: 
diminar da O.Nl.J ,, debate:: d,,, temas ec,,n,'>mic:,,s. 

U Bm-;il acha que a U~U. in~ümt.;0es de Bretwn \\·,,,,ds 
t FMl e Bon.:c' Mundial i .:: a Ur(!aniza.:ãc' ~v!undial J,_, C c'l11erci,, Jo:Yem - . 
Cc'<'rerar mais. U papel da u:·-:~_; d.::\·e ;er\'ir d.:: in:;pirn.:ih' para essas ,,mras 
institui~0cs ç nEh.1--J~ int~rft:r~t'l..:ia. 

D- ObjetiHI do projeto de resuluçiio de. iniciatha brasileira 

~~ questà~' J.a gk)l...,aliza~rl"-' d.\"'~ tncn.:aJ~_...,") tlnan~cln:'=' c Ja 
"''latilidude dc'.S t1ux''" de capiwis e de inquesü,,ná\'el atual!dade. A .:rise 
mexica'na e .:,,nsidernda ~'''r ,ii,·er;;,>s ec,,ü.,>rnistas a pnmeirn .:rise d,, secul,> 
2!. O tema da "lc,boiizacü<' J,,, m<!rcoJ,>s iinanceir('" t(,j Jiscmid,, na reuniü,' - . . 

de' Grupc' d,,, - e na r.::urü:'i,, Tnmal J,, l-undc' \l<'ll<!Wric' lnt<!mact•'!1ul. L 
natural. P•'rranw. que tambem ,;eia tratad,,na UN1_;_ 
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Em diYersos encc,ntros bilaterais. ,, Pn::sidente r emand,, 
Henrique Cardoso ressalwu a necessidade de reti.'rmas nc1 sistema tinanceirc' 
internacional. Muitas de suas pwp,,stas està'' retletidas . !11.' pwjet'' de 
fCS<'h,lÇlk•. 

O Brasii desep 6.1rtalecer () diak'g'' entre a ONU e as 
instimições de Bretton '1\\),,ds .. O tema da gh,balizaçàc' dc'S t1uxc'S rinanceirc'S 
e uma c'portunidade para aprc,ximar as duas instimiç,'ies. p,,r exemplc'. ,, 
pmjew de res,,luçào sc,licita. M paràgratl.' 8. que ,, Secretaric'·Gei"ai da ONU 
elabore relatóri,, sc,bre ,, tema. em cc1laboraçào com as instituições de Bretwn 
\\·,,,,ti~ e Cc'm a UNCIAD 

DIARIO 
delas 

NACIONES (~) UNID~S 
~ 

VIERNSS 17 DE NOVIEMBRE DE 1995 No. !9951225 

PROGRAMA Y ORDEN DEL DfA DE LAS SESIONES Y REUNIOl'.'ES 

10.45 hora 

SESIONES PR.EVIST AS EN EL CALENDARIO DE CONFERENCIAS 

Viemes 17 <k noviembre <k 1995 

CON5FJO DE SEGvaiDAD 

c:oawltu dei plemrio 
(pri ..... ) 

Sala de Coasultas . 

E:r:poci.cióa.dd Sr. Tborvald. Stolteabcrz, Copresidemo cW Coa:üt6 Oiroctivo do. la Conferencia Intenw:ional. 
101m la a Yuplavia 

!O a 
IJ bO<u 

COfti!SIÓN ESPECIAL DEU ASAMILEA OENBAL PAltA EL A.N1JNCIO DE 
LAS COKI'2JIUCJONES VOLUNTAltLU A toS PllOGitAMAS DE 1996 DEL 

AI. lO COMlSIONADO DE LAS NACJOMa UNIDAS PAM LOS aEF1JQ1AOOS 

Sola 2 

10 bO<u Salóo. de la Asamblea GeueaJ. 

Roostuactwa::ida y revitaliz8ci6a. do lu Nacioata Uaidu ca. lu esferu ecoa6mica y social y esferu 
-[231, 

a) lDforme dei Sccnurio Geacnl (A/501697 y Add..I); 

b) Nooa do la Soo-na (AIS0/271). 

967 
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Comisi()IM'!I 

PRIMER.A COMlSIÓN 

!O a 
13 boras 25 1 sesi6n Sala 1 

IS a 
18 horas Sala I 

Adopción <k •didas so 
re.<:olución relatil: Jcs tenta.1 

todos los proyectos de 
• 81 dei programa 

Temas dei pro -na: 

[Tema 57] (AISL r o, A/5012:. V501254·SI!995/50!, 
A/50/258, A/50/. . A/50/42. '9951787; A/C.!/50/ 
L.42, L.SS); {tema íj (A/50122· "./50/225,_ A/50/254-
S/1995/501, A/5012: 3, A/50/317·~.1995/627, A/50/357-
S/!9951709, A/50/362, A/501392, A/50/425-S/19951787, 
A/50/430, A/50/431. A/50/445, A/501475; A/C.l/50/7; 
A/C.!/50/L.8); [tema 70] (A/50/65, A/50170, A/50187, 
A/50190, A/501115 y Add.!, A/501117, A(50/129, 
A/501134-S/1995/298, A/501!66, A/50/205·Sil9951435, 
A/501206-S/19951439, A/50/215-S/19941475, A/501217, 
A/50/254-5/19951501, A/501261, A/501274-S/19951553, 
A/501276 y Add.l, A/501317-5/1995/627, A/5013}[). 
S/19951636, A/50/345, A/50/355-S/19951697, A/50/383, 
A/501388, A/50/405, A/501415, A/501425-S/19951787, 
A/501465. A/501470, A/50/475, A/501524, A/501547 y 
Corr.l, A/501562. A/501701; A/C.l/5017; AIC.l/50/L. 7, 
L IS, L.l7 y Rev.l y 2, L.25, L.29 y Rev.l y 2, L.41 y 
Rev.l, L.45, L.49 y Rev.l, L.52, L.56, L.57, L.58); 
{tema 71] (A/50/317-S/19951627, A/50/380, A/50/470, 
A/50147 4, A/501524, AIC.!/SO!L.20 y Rev.l, L.24, L.31. 
y Rev.l); {tema 72] (A/50/42, A/501291, A/50/391, 
A/501416, A/501665-S/!995/877; AIC.l/50/L.28); 
{tema 73] (A/50185-5119951152, A/501513, AIC.I/501 
L.l9 y Rev.l);. [tema 78] (A/50165, A/5Q/426; 
A/C.I/5017; AIC.IISOIL.23 y Rev.l); [tema 80] 
(A/50/215-5/19941475, A/501226, A/50/254-S/19951501, 
AIS0/425-S/!9951787;A/C.!/5017; A/C/l/SOIL.l4, L. 54, 
L.59) 

IS a 

COMISIÓN POÚ11CA ESPECIAL Y DE 
DESCOLONIZACIÓN (CUART A COMJSIÓN) 

18 hnras 24 1 sesi6n Sala 4 

I.r!fonne del Comité Especial encargado de investigar las 
p1okLi.cas israelíes que afecten a los derecbos humanos del 
pu~bio palestino y otros: habitantes árabes de los territorios 
ocupado< [85] (A/50182-5119951135, A/50/159-S/1995/312, _ 
Al50i!68, A/501170, A/50/!76-5119951376, A/50/191-
5'!995/418, A/50/282, A/501463, A/50/657 a 660) 

SEGUNDA COMISIÓN 

10 bons Sala 4 

1. Desatrollo sosten.ible y cooperación económica 
in....,.,ioaal [95] 

d) Ciencia y tecnologia para e! desarrollo 

P=entadón d<l proyecro de r<Solución A./C.21501 
L25 

2. Medio ambiente y desarrollo soste.nible [96] 

a) Aplicaci6n de las decisioD.e3 y reComendaciones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Media 
Ambiente y el Desarrollo 

Presen:ación dei proyecto de resolución A.IC.2!50/ 
L23 • 

3. Actividades operacionales para el desarrollo (97] 

b) Cooperación económica y téCnica entre los países en 
desarrollo 

Pr~entadón de los proyeaos de r(Soillción 
A/C. 2150/L.16 y A.IC.2150/L.24 

4. Desarrollo sosteoible y cooperaci6n económica 
intemacioaal (95] 

f) La mujer en el desarrollo (A/501399) 

g) Desarrollo de lbs recursos humanos (A/501330 y 
Corr.l) 

h) Negocios y desarrollo (A/501417) 

i) Cooperacióo internacional para Ia erradicacióo de la 
pobreza en los países cn desarrollo (A/501215-
S/19951415, A/501396, A/501551) 

j) Iniciativa de las Naciooes Unidas sobre creación de 
oportunidades y participación (A/501501) 

k) Alimentación y_ desarrollo agrícola sostenible 
(AIC.2!5018) 

Debare general (conclusión) 
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SEGUNDA COMJSIÓN 

Consultas qficlosa.r 

Por la maõana• 
hasta las 13 hor>s rcuni6n privada Sala 6 

Cousulas oficiosas sobre los proyectos de propuesta 
A/C.2/50/L.11 (tema 100); A/C.2/50/L.I7, L.18~ ~L_._19 y 
L.20 (tema 95 a)); A/C.2/50/L.21 (tema 95 k)); y 
AIC.2150!L.22 (tema 96 a)) 

15 a 
18 horas reunión privada Sala6 

Consultas oficiosas sobre los proyoctos de propuesta 
A/C.2/50/L.6 (tema 94 a)) y A/C.2/50/L.12 (tema 101) y 
sobre el documento de trabajo dei Vicepresiden.te de 
activiclades operacionaleo para el desmollo (tema 97 a)) 

• Después que se levante la 37• sesi6n de la Segunda 
Com,isióo. 

TERCEJtA COMISIÓN 

!O a 
!3 horas 31 .. sesión Sala 3 

I. Adelanto de la mujer [107] (A/50/3, A/50/38, A/501110, 
A/50/163, A/50!215-5!19951415, A/S0/257/Rev.I
E/1995/61/Rev.!, A/501346, AIS0/369, A/50/378, 
A/50/398, A/501425-5119951781, A/501538, A/50/691, 
A/50/747·EI1995/!26; A/CONF.In/20 y Add.l*) 

2. Aplic:oci6n de los resultados de la Cuarta Confercocia 
Mundial sobre la Mujer: Ac<:i6n para la Igualdad, el 
DesanoUo y la Paz [165] (A/50/744) 

Contin.uaci6n thl debate general 

IS a 
18 horas Sala 3 

1. Adelanto de la mujer [107] (A/50/3, A/50/38, A/501110, 
A/S0/163, A/5012!5-5119951415, N501257/Rev.I
EII99S/61/Rev.!, A/50/346, NS0/369, A/50/378, 
A/S0/398, A/S0/425-S/1995/787, A/50/538, A/S0/691, 
A/50/747~EI!995!126; A/CONF.177120 y Add.l*) 

• · Se publicará mú adelante. 

2. Aplicaci6n de loo ...Wtadoo de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer: Acci6n para la laualdad. el 
DesanoUo y la Paz [165] (A/50/744) 

Con#nuación deltkbate general 

3. Promoci6n y protecci6n de los derechos dei niiio [110] 
(A/501163, A/50121S·SII995/41S, A/501456, AJS0/531, 
A/50/672) . 

4. Progtama de activiclades de! Decenio Internacional de las 
Poblaciooea lndíeenu dei MW!âo [111] (A/S0/511, 
A/501565) 

ln:roducd6n y debat~ geMrDJ 

S. Informe dei Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refuriadoa. cuestiones relacionadas con los 
refugiados, los repatriados y las personas desplazadas y 
cueotionea humanitarias [109] 

Pres~ntaci6n de los proyectos de resolud6n AIC.JISOI 
LIJ, L/8, L/9 y_/..20/&v./ 

10. 
13 horu rewü6n privada Sala 5 

Consultas oficiosas sobre el tema 113 dei programa 
(Informes financieroo y estado& financieros comprobados e 
informes- de la Junta de Auditores) (A/50/5/Add.4, A/SOIS/ 
Add.5, A/S0/327; A/491943; AISOn04 y A/50/560) 

IS a 
IS horu reu.oión privada SalaS 

Coasultas oficiosas sobre e1 tema 116 dei programa. 
(Proyecto de prcsupuesto por programas para e! bienio 
1996-1997) (A/50/6 (vol. !, :;cccioucs 7 a 14), AISOn y 
A/SOII6) 

SEXTA COMJSJÓN . 

10 horas 41 a sesióa. 

Salón de! Consejo 
de Administración 

Fiâuciari& 

Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho 
Intemacional [140] ( .V50/368 y Add.l) 

· Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la 
euseõan71, cl estudio, la difusión y una comprensión más 
amplia de! derecho internacional [ 139] (A/50172_6; A/C.6/S0/2) 

-=~ 
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SEXTA CONISIÓN: 

01UPO DB u..uAJO SOIU I!L DECBNIO 
DE LAS NACIOHBS UNIDAS PIJ.A Et. 

DlillliCHO INTERNACIONAL 

Pm- la maiíma• 
basta lu 13 ht· <; reu:ai6a privada 

Sal6n dei Comejo 
de Administnc:íóa 

Fidw:iaria, 

... 
IS a 
u boraa 331 scai6o 

~ AIAC.240/199SIL.l2y L-13 

10.30 a 
13 boraa 

COM151ÓN CONSULTIVA EN ASUMTOS 
AOMINISTUTIVOS Y DE ftliSUPUEST'O 

Sala2 

Sala 10 

IS a 
IS bona .....,;&,privada Sala 7 

Modolo ele PfCI'IPI*tO do lu opcuc:ioaec de 
INJ!kmimiato de la pu 

Coam1tu oficiOIU IObro cl proyccto de reaolucióa 
relativo al tctaa 142 dei procrama (Eatablecimiento de uca 

"""' paW --) 

niBUNAL ADMINIST1ATIVO DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

10.30 a 
13 boraa ...u6a privada Oficúua DCI·700 

• Delpu6l: quo • 1cvmlo la 41. sai6a de la Sol.ta 
CcmiD6a. 

14.30 & 

18 bana Ofic:iaa DCI-700 

•• 

REVNIONES DE GRUPOS QUE NO CONSTrrUYEN ÓRGANOS 
DE LAS NACIONES VNIDAS 

Loluuadol que..,_ ... 111111 MCCi6a. ~-tal COIIII).- ncibWo. 
w~;o.. .mpiMdu., impúcupiao .._.,.,.. • • s.c:NCida 

G. lu N.c:k~Ms UDidM 

Viernes 17 de noviembre de 1995 

GllUPO DE LOS 17 
(sobn cwniona M la QllÜfta Combiótt) 

GRUPO DB LOS 77 
(sobre CJIDIÜJIIG tk lll SeglUtdiz Coml.rüm: 

dD=o/Jq(Ü /0$.....,.,. ,_, 

10 boru rcunióa privada Sala 7 13.45. 
l.t-.45 boru Sala 8 

14a 
15 boru rewúóa privada Sala6 

•• 
MOVIMIENTO DI LOS PAWI:s NO A.lJNEADOS 
(sobn custlon.a ü la Printerd ComisM11) 

11 bonoa Sala D 

lia 

OI.UPO DE EST'ADOS DB EtmOPA OCCIDEMTAL 
v anos ESTADOS 

• • 

~3 boraa Salas 

Hoy~ 11 de DOYiembftl. a lu 10 boru, se celebrui ea. la 
s.Ia 9 la Rouai6a ad. hoc Clltre orpDismol: pua revisar el plaa 
da mediaDo pluo • Divel do todo d .utaDa pua la promoci6a 
do la mujcr (1996-2001). 

Ammdo 

~ ~30·drt.,.,. ' ade 1995. ~ Prcrii :, del CCDII!jodrt~cdtlbnri 
ea. la Sala dia ~ de pnua (oficia& 5-226) ram.ioam oficiocu: de. inf'onuçi6a, 
.abro Ia labor Clll curm doi Coalcjo pua Joc Estado~: Micmbnx de luN.:iooM Unida que 
...... - dà Coaoojo da 5eJuridad. Diclw ......;.- - t._ IDdoa loo 
~ y '~'Uma alas 15.30 hora. 
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PRÓXIMAS REUNIONES 

Lunes 20 de noviembre de 1995 

lOho . .:: 

ASAMIILEA GENERAL 

Quincuagúimo p<r(odo de sesiones 

65• SESIÓN PLENARIA Salón de la Asamblea Geuenl 

C .:tioo.es relativas a los detechos humauos: Cuestiones: relativas a los dcrechos humanos, incluidosdistintos 
criter· oara ~orar el &oce efectivo de los derechos humanos y las libertados fundamentales [ÍI2 b)]: reunión 
extrat naria para conmemorar e1 ADo de las Naciones Unidas para la TolenmciL · 

10 horas 

IS honos 

10 bons.· 

15 bons 

IS hono' 66• SESIÓN PLENAIUA Salón de la Asamblea Geoeral 

1. Cooper..ción eulle las Naciones Unidas y la Liga delas Eslados Ánabes [31]: 

a) Inf= dei Sectetario General (A/S0/496); 

b) Proyecto de =olución A/SOIL.21. 

2. Cooper..:ión eulle las Naciones Unidas y la Organización de la Conferoncia lslámica [32]: 

a) !nfOI'IIlO dei Sectetario General (A/SOIS73); 

b) Proyecto de resolución A/SOIL.22. 

3. Coopenlción eulle las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana: informe dei Secretario 
General (A/S0/575) !43]. 

Comisiooes 

PRIMERÍ. COMISIÓN TERCERA COMISIÓN 

27• sesi.6n 15 horas 33• sesión 
Sala I 

28• sesión 
QUINTA COMISIÓN 

COMIS!ÓN POLfrtCA ESPI!C!AL Y DE CoiiSUÚas oficiosas. 
DESCOLONIZACIÓN (CUARTA COMISIÓN) 

25• sesi6c Sala 3 10 honos reunión privada 

26• sesióa. Sala 2 QUINTA COMISIÓN 

SEGUNDA COMISIÓN 
IS honos 28• sesi6n 

Consuilas oficiosas SEXTA COMISIÓN 

971 

Sala 4 

Salas 

Sala 3 

10 horas rwnión privada Salón dei Consejo 
Sala 6 de Administnción 

IS horas rwnión privada IS holliS 42' sesión Fiduc1ari& 
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SEXI"A COMJSIÓN: 

GJt.UPO DE TR.ABAJO SOBRE LA APUCACIÓN DE LAS 
DISPOSJClONES DE LA CARTA EN RELACIÓN CON 
LA ASISTENClA A 'I'ERCEROS ESTADOS AFECTADOS 

• POR LA APUCACJÓN DE SANCIONES 

Por Ia tarde• reunión privada Sala •• 

• Despu6s que se levante la 42 • sesión de la Sexta 
Comisión. 

** Se anunciará oportuname:nte. 

••• 
COMISIÓN CONSULTIVA EN ASUNI'OS 

ADMmiSTRATIVOS Y DE PRESUPUPSTO 

!0.30 hOJU sesión privada 

15 bons sesión privada 

••• 

Connnción de las Naciones Unidas 
sob<e el Dend>o dei Mar 

Sala 10 

La TERCERA REUNtÓN DE LOS ESTADOS PAR.TES EN LA 
CONVENCIÓN DE LAS NACJONES UNIDAS SOBRE EL DER.ECHO 
DELMAR DE 1982. se celebrará en la Sede dcl27 de noviembrc 
all o de diciembre de 1995. Cou respecto a la composici6a. de 
lu delepcicmes, se ruega a los Estados partes que aúD. no lo 
hayan hecllo que presenten sus cartas eredenciales en la 
División de Asuntos Oceánicos y de Dereeho dei Mar, Oficina 
de Asuntoa Jurídicoa (oficina DC2-<l444). 

De conformidad coa la decisión de la Reunión de los 
Estadoo partea (véase el púnfo IS dei documento SPLOS/4), 
cabe observar que las credenciales deben comprender la 
asistalcia a lu tres reuaiones de los Estados partes: la primera 
reuaióa., lOa díu 21 y 22 de aoviembrc de 1994; la segu_nd& 
reunión, dei IS ai 19 de mayo de 1995; y la tercera reumón, 
del 27 de ooviembre al 1° de diciiembre de 1995. 

Se ruega a los Estados9 instituciones u organiucione:- que 
vayao. a participar eu. calidad de observadores que comumquen 
a la socretarfa la composicióa de sus delegacioaes. 

RESUMEN DE LAS SESIONES 

Jueves 16 de noviembre de 1995 

CONSEJO DE SEGtiiUD.W 

·La cue.srión de : 

Jnfonne d~l .5 · .~era General sobre la Mirión de las 
Nacionu Unia r., en ~ 'i (S/1995/922) 

Queda aprobado el CRi dei d!a sin objecioaes. 

El Presidente formula """ celaración en nombre dei Consejo 
(S/PRST/1995/55). 

ASAMBLEA GENERAL 

Quincuagésimo perfodo de sesioaes 

62a sesión pleaaria 

El«ción de dieciocho mimrbros del Consejo Económico y Social 
[IS b)] 

Formulan declara.ciones los representantes de Sudáfrica (en su 
calidad de Presidente dei Grupo de Estados Africanos), Bnmei 
Daru.ssalam (eo su calidad de Presidente dei Grupo de Estados 
de Asia), Albania (en su calidad de Presidente dei Grupo de 
Estldos de Europo.oriental), Bolívia (en su calidad de Presidente 
dei Grupo de Estados de América Latina y el Caribe) y Noruep 
(en su calidad de Presideote dei Grupo de Estados de Europa 
occidcntal y otros Estados). 

En la primera votación~ habíendo obtenido ]a uiayoría 
necesaria de dos terc:ios, la Argentina,. Baugladesh, el Canadá, 
la República Centroafricana. China. la Repu'blica Choca, 
Finlandia, el Gabón, Rumania, la Federación de Rusia, S~~«:ia, 
el Togo. Túnez y el Reino Unido quedan elegidos miembros dei 
Consejo Económico y Social por un período de tres aiios que 
comenzarâ el 1° de enero de 1996. 

Debido a que faltan llenar dos vacantCs correspoodientes ai 
Grupo de Estados de Asia y dos correspoodientes ai Grupo de 
Estldos de América Latina y el Caribe, la Asamblea General, 
con arreglo ai artículo 94 dei reglameato, efectúa uoa segw~da. 
votación limitada a los países que obtuvieroa el mayor número 
de votos eo la primeta votación, a saber: Camboya (75), la 
República Islámica dei Irán (79), Jordania (88) y el Ubano 
(112), dei Grupo de Estados de Asia y Bolívia (72), Ecuador 
(83), Guyana (lO~~ y Nicaragua (103), dei Grupo de Estados de 
América Latina i Caribe. 

Formula una "'· .. . ancióo. el representante de Bolívia. 

El resultado ~e la segunda votacióa (primera votac.ióa 
limitada) es el siguieate: 

Ubano 
Jordania 
Camboya 
República Jslámica dei Irán 
Guy&D& 
Nicaragua 
Ecuador 
Bolivia 

Yoro.r 

123 
85 
66 
60 

131 
119 
75 

1 

En 1& segunda votaci6D (primera votaci6a. limitada)~ habieudo 
obteaido la mayoría necesaria de dos tercios, Guyana, e1 Ubano 
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y Nicanp q=lon eleJidoo miembroo dei eom.Jo Económico 
y Social por un período de troo aãoa qno comel12ari e1 I 0 de 
enero de 1996. - -

De cooformidad coo el lrtfculo 94 dei reglamento, la 
Asamblea decide, a propuesta dei Presidente suplente, aplazar 
hasta la tarde1a votac:ión para asignar la vacante correspondieote 
ai Grupo de Estados de Asia. 

63 • sesión plenari& 

Elección de dieciocho miembros dt!l Consejo Económico y Social 
[IS b)] 

Dado que falta lleo.u uaa vacante couc:spoodieote ai Grupo do 
Estados de Asia. la Asamblea. coa arreglo ai artículo 94 dei 
reglameo.to, efectúa UDa tercen. votación limitada a aquellos 
países que obtuvieron la mayor cantidad de votos eu la segunda 
votación, es decir: Camboya (66) y Jordama (SS}. 

Los resulta4os de I& terceta votac:i6n (segunda votación 
limitada) son los siguientes: 

Camboya 
Jordania 

Votos 

67 
90 

Dado que DÍDguno de los países de Estados de Asia ba 
logrado la mayoría nccesaria de dos tercios, la Asamblea 
General, coo .....,to allrtfculo 94 dei reglameoto, efectúa noa 
cuarta votac::i6D. (tercer& votacióa. limitada). Los resultados soo 
los siguieutcs: 

Camboya 
Jord.urla 

Votos 

49 
!03 

En la cuarta votación (tet<:era votación limitada), babiende 
obtenido la mayoría nccesaria de dos tercios, queda elegido 
Jordania como miembro dei Coasejo Económico y Social por un 
período de tres aiios que comel12ari el 1° de enero de 1996. 

En consoc:uencia quedan eleJidos miembros dei Consejo 
Económico y Social por un período de trea aãos que comel12ari 
el 1° de enero de 1996 los 18 Estados siguieateto: Argeuti.n&, 
Baogladesh, Canadá, China, Federación de Rusia, Finlandia, 
Gabón, Guyana, Jordaoia, Ubano, Nicangua. República 
Centroafricana. Repdblica Checa, Rumania., Suecia, Togo, 
Túnez y Reino Unido de Grao Bretaii.a e Irlanda dei Norte. 

La. Asam.blea conc1uye de este modo e1 exameu del subtema 
b) dei toma IS dei programa. 

Comisiones 

PR.IMERA COMISIÓN 23• sesi6o. 

.Adopción de medidas sobre todos los proyectos de resoluci6n 
relativos a todos los temas de desanne y de seguridad 
imernacional tkl programa 

La Comisión prosiglie la etapa siguiente de su labor, a saber. 
la adopción de medidas sobre los proyectos de resolución 
relativos a los temas de desarme y de seguridad internacional dei 

programa y escucha declarK:iooes fOrmuladas por- los 
representantes de Belonls. el Canadá, la ArJ:eulina, la 
Jamahiriya Árabe Líbia, la República Jslimic:a dei ldn, 
Myaomar y el Palcistán. 

En explicación de voto y antes de la votación. intervime e1 
representante de los Estados Unidoo.· 

Proyecto de resoluci6n A/C.1150!I..46/Rev.l 

En votoción registrada, por 99 voCoo contra 39 y IS 
abstenc:iones, queda aprobado' el proyecto de resolución. 

Proyecto de ruolución AIC.l/50!I..50/Rev.2 

Queda aprobado el proyecto de reoolución sin que ae proc:<da 
a votaci6D.. 

Tras la aprobaoión dei proyecto, foriilllla!l declaracionea para 
explicar su posición los representantea de China, la Federación 
de Rusia, Nueva Zelaodia, Australia, el Japón y la Repdblica de 
Corea. 

Formulan declaraciooes los reptesa~laDieo dei Canadá y de la 
Repdblica lslámica dei ldn. 

Proyecto de de&ión AIC.1!50!I..J4 

Formula una declaración el s.c-rio de la Comisión. 

Queda aprobado el proyecto de decisión sin que .., proc:eda a 
votación. 

Tros la aprobación dei proyecto, formu!an declaraciones para 
explicar su posición los represmtantes de Israel, Turquía, Egipto 
y China. 

Formula una declaración el represellWilO de la ex Repdblica 
Yugoslava de Macedonia. 

Proyecto de reso/ución AIC.l/50!I..43 

Queda aprobado el proyecto de resolución sin que se proc:<da 
a votación. 

Formulan declaraciones los reptesa~laDie8 de UCJODÍa y la 
Argeotina. 

La_ Comisión prosigue la etapa siguieute- de su labor, a saber. 
Ia adopción de medidas sobre los proyectos de resolución 
relativos a los temas de desarme y de seguridad intemaciollll de1 
programa y escucha declaraciones formuladas por los 
representanle8 de las lslas Marsball, Papua Nueva GuiJii:a. 
Australia. México y Fiji. 

Formulan declaraciones para explicar su posiçión los 
representantes dei Reino Unido. Filipinas. Malasía, Malta. 
China. los Estados Unidos, SwaDlmdia y FranciL 

Proyecto de resoludón A/C.I/50/L.J 

En votación registrada,. por 95 votos coatra 12 y 45 
abstenciones. queda aprobado e1 proyecto de resolución. 

Tras la votación, formulan declaraciooes para explicar su 
posición los representantes de la Argentina. la. Federación de 
Rusia. Finlandia. Luxemburgo (ea oombre de los países dei 
Benelux), Espana, Rumania.- el Pakistm y Bulgaria. 
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Fonnulan declaraciones los representantes de, la Rcpd.bliça SEGUNDA COMJSIÓN 
lslámica dei lr2n y el CanadL 

35 11 sesión 

Pr~cto de resoluci6n AIC.l!SO/L.IJ 

Ea votacióa registrada., por 14& votos contra ninguao y 9 
absteacioaes, queda aprobado el proyecto de resolucióa eo. su 
forma oralm!nte revisada. 

Proyecto de decisi6n A/C.I/501L.48 

Ea votacióa registrada, por 98 votos contra 6 y Sl 
absteuciones queda oprobado el proyecto de dec:isióa. 

Tras la votacióa, formulan declaracioaes para expliCar su 
·pos;cióa los rep=Witcs de Ia Argentina, Ia India y Myanmar. 

Formulan dec:laraciones los reprcseatmtes de Sri Lanka, los 
Estados Unidos, Colombia y el Pakisdn. 

Se anuncia que los siguientes países 1e han sumado a los 
patrocinadores de los proycctos de resolucióa que se eaumeran 
aoontinuaeión: A/C.I/SO/L.3: Belanlo y República Dominicana; 
A/C.I/SOIL.S: Gabó!ll, Liecbtenstein y M.tlta; A/C.I/SO!L.I7/ 
Rev.2: Venezuela; A/C.I/SO!L.4S: Andorra. 

COMISIÓN POúnCA ESPECIAL Y DE 
DESCOLONIZACIÓN (CUART A COMISIÓN) 22a sesi6n 

E:ramm amplio de toda la cuestión de las operaciona de 
numienimienJo de la paz en zodc.s sus aspectos [86] 

Prosigue el debate general coa las intcrvenciones de Jamaica,. 
Venezuela, Etiopía, Iadonesia, Hunpía, Colombia. Vict Nam, 
Mauritania, Uganda, Sri Lanka, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, Belanis, la República Popular Democtática de 
Corea, Filipinas, Ucrania, Eslovaquia y Djibouti; así como el 
representante de la Oficina dei Alto Comisiouado de las 
Naciones Unidas para los Refugi"""'. 

Concluyc el debate general coa las declaraciones de los 
representantes de Angola, Qatar, Australia, Botswana, 
Sudáfrica, T ailandia, Nigeria, la República Islámica del Ir2n y 
Nepal, así como el representante dei Pondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia y el Obsezvador dei Comité 
Intemacional de la Cruz Roj&. 

En ejcrciciõ .:~1 derecbo de rcspuesta intervi.enen los 
representantes dt GreCia y la ex República Yugoslava de 
Macedouia. 

El rcpresentant:. ... ..:1 Omadá presenta oralmente una cnmicnda 
ai proyecto de re&... :ción A/C.4/SOIL tO•. 

La Comisión dec:Je adoptar medidas sobre el proyecto de 
resolución AIC.4/SOiL.lO*, en su forma oralmellte revisada. 

Queda aprobado el proyccto de rcsolucióa. A/C.4/SO!L.10* eu 
su forma oralmente 'revisada, sin que se proceda a votación. 

Organizadón de los trabajos 

El Presidente formula una dec:laraci6n. 

d) Protecci6n dei clima mundial para laz generadones 
presetUes y foJIITQ.f 

e) Apücaci6n de los ~Wulzados de la Co'!{mmcia Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible de los PequeiiM Estados 
Insulares M Desarrollo 

La Comisión prosigue el debate Jenerol sobre este coojunto 
de subtemas y escucha dec:laracionea de los reprosentantes de la 
República de eo-. Ejipto, Sri Lmka, Nueva Zelandia los 
Estados Unidoa y la República Islámica dei IriD. 

La Comisión eoncluyo de este modo el debate gencnl sobre 
los subtemas d) y e) dei tema 96 dei propma. 

Desarrollo soszenible y coopmzci6n económica in:muzciotuzl 
[95] 

./) La 1111lj<! en el desarrollo 

g) Desarrollo de 1M recunos luutuurD< 

h) Negocias y desarroflo, 

i) 

j) 

Coopmzci6n in:muzciotuzl para la erradicaci6n de la 
pohr<r.a en los paisa en desariollo. 

Inicialiva de 1M Naciones Unidas sobre r:reaci6n de 
oponllllidada y parzicipoci6n 

k) Alinrenlaci6n y desarrollo agrú:ola sostenible 

La Comisióa inicia el examen de este coajunto de aubtemu 
dei tema 95 dei programa y tiene IIDto s{ la doeumelllacióa 
indicada en el Diario. 

Formulan dec:laracionea de introdu<:ci6D el Secrelario Genenl 
Adjunto de Cooniinación de Políticas y de DesarroUo Soatenible 
y el representante de la Din=ióa de Pql{ticas y de Apoyo de 
Progmnas dei Programa de las Nocionea l!"nidu para ol 
Desarrollo. 

Formulan declaraciones lna rqmsentantes de EspaDa (en 
nombre de la Unión Europea}, Benin, Papua Nucva Ouinea.. la 
Federaoión de Rusía, Namibia (también en IIOIDbze de An(lola, 
BotswaDa., Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique. la 
Repdblica Unida de Tanzanla, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia 
y Zimbabwe), las Islas Marshall y la lndia. 

Formula ima declaración el representante de la OrpniDción 
de las Nacionea Unidas para la Agricultura y I& AlÍineDtacióa. 

36• sesi6a 

Desarrollo sosrenibk y cooperac:i6n t!COnómica intemacioMl 
[95] 

a) Comercio y desarrollo 

-Presentaci6n de los proy<CI~ de propuesta AIC.2/50/L.17, 
L.IB. L.19 y L.20 



Novembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEPERAL 975~ 

La Comisión reanuda el exameu dei subtema a) dei tema 95 
dei proarama y el representante de Filipina& p....ma los 
proyoctos de resoluc:ión siguientes: A/C.2/50/L.17 (en nombre 
dei Grupo de 100' 77 y China y dei Movímieuro de los Países No 
Alineados); AIC.2150/L.18 y AIC.2/SO/L.20 (en nombre dei 
Grupo de los 77 y China) y A/C.2150/L.IO (en nombre dei 
Grupo de lo§ 77 y China y de los patrocinadores indic:ados en el 
docume11to). 

Tras la presentacióa dei proyecto de rc801tu:ión AIC.21501 
L.20, intervieue el represent.lnte de Sudifrica. 

k) Alimentación y desaTTollo agrlcoú: sostenible 

Pruentación dei proyecto de resolución AJC.2f5()R..21 

u Comisión reanuda el exameu dei subrema k) dei tema 95 
dei programa y el representante de Fílipinaa presenta el proyecto 
de resolw:ión (en aombre dei Gtupo de los 77 y China). 

·Medio ambiente y daar!'Ollo sostenible [96] 

a) Aplicación. de las dec:isiona y recomLndtu:ionez de la 
Conferencia de úu Naciones Unidlu sob~ el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 

Pruentación dei proyecto de resoluclón AIC.2150R..22 

u Comisióa reanuda el examea dei subtema a) dei tema 96 
dei programa y el representante de Filipinaa presenta el proyecto 
de resolución en nombre dei Grupo de los 77 y China, y lo 
emnienda oralmente.. 

Desarrollo sost6Jible y cooperación económica intemacional 
[95] 

./) La 11Uijer en el desarrollo 

g) De.sarroUo de los recunos humanos 

h) Negoclos y desarrollo 

i) Coopuad6n internacional para la t!77adicadón de la 
pobreza m los pafses en daarrollo 

j) Tniciativa de las Nacioni!s Unidas sobre creación. de 
oponunidat:ks y participación 

k) Alimenzación y desarrol/Q agrlcoliz sostenibk 

La Comísi6a prosigue el debate general sobre el conjunto de 
suhtemas dei tema 95 y esc:ucha las dec1araciooes de los 
represent2ntes de Bur!cina Faso, China, la República Popular 
Democrática de Corea, Bulgaria, Baugladesh, el Japdn, Malta, 
el Togo, Belanís, Qatar, Australia, Pllll.UIIÓ, Tailandia, Nepal y 
Egipro. - . . 

Formulan declaraciones los representantes de la Organi7Jlei6n 
de Ias Naciones Unidas para la Educación~ la Cieocia y la 
Cultura y la Organix.ci6n Internacional dei Trabajo. 

Formula una declaracíón la representante' dei Fendo de 
Desarrollo de Ias Naciones Unidas para la Mujer. 

Organización de Ics rrabajos 

El Presidente formula una dcclancióa.. 

TERCEIIA coiú:ii6N 

Adelanto de Úl mujer [107] 

29' SCiión 

Aplicad6n de los resultados de la Cuarta Conferencia Mundial 
~obre la Mujer: Acción para la Jgualdad, el Desarrollo y la Paz 
[165] 

La Comisión prosigu:e-- el examen coo junto de los temas y · 
cscucba declaraciones. de los representantes de Ia' Argentina~ 
Chile, Kazakstán, Etjop(a, e! Brasil, Azerbaiylin, Bangladesb, 
Túaez, la República Arabe Síria, las Bahamas (en nombre de la 
CARICOM), el Libaao, Gambia, Francia, Turquia, Panami (en 
nombre de los Estados Ceatroamericanos) y el Pen!. 

Tambi&l formula una declaracióo. el representante de Ia 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz y de la Media 
Luna RojL 

Organizaci6n de los trabajos 

El Presidente formula una. declaración en relaci6n con la 
versión revisada de la organiDCión de los trabajos que figura en 
el documenro AIC.3/50/1.13/Rev.l y Co!T.I e informa a la 
Comisión de que el documenro AIC.3150/L.i/Add.I/Rev.3 
contieD.e una--vCrsiõo actualiDda dei estado de prcparaci6n de la 
documentación. 

Jo• seaiÓil 

u Comisión prosigue el exameu de ambos temas y ~ 
las declaraoiones de los representantes de la India, Kenya, 
Colombia, Liecbteostein, Jamaica, el Pakistán, el Japdn, Ghana, 
Malta, Belanís, la República lslámica dei lrán, y la República 
Democrática Popular l.ao, así como la dei Observador de la 
Santa Sede. 

Ta.mbién i.otervieneclos representantes de la Otgaru.Zaci6n de 
la Unidad Africana y de la Organizacióa !ntel'tUICional pua las 
Migraciones. 

Organizaci6n de los rrabajos 

EI Presidente recuerda a las delegaciones: que el piam para 
presentar los proyectos de propuesta relativos ai tema, 107 dei 
prOgrama vence el viemes 17 de noviembre. a las 13 horas. 

A propuesta de la Mesa, la Comisión decide ampliar e1 plazo 
para la presentación de los proyectos de propuesta relativos ai 
tema 165 hasta el miércoles 22 de noviembre-. a las 13 horas. 

D~QITO[lo social. incluidas c:uestiones relativas a la siruadón 
sedai en el mundo y a los jóvmQ1 el envejecimiemo. los 
discapacitadoi y ú:famiüa [105] 

La Comisión reanuda el examen dei tema. 

Adopdón th ~ sobre el proyecto de resolllción 
A/C/3/50/L.I21Rev.J 

El Presidente anuncia que el proyecto de resolución no tiene 
consecueocias para el presupuesto por programas. 

El representante de Filipinas presenta oralmente una nueva 
enmienda al proyecto de resolucióo. 
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Se auuucia que Côte d•Ivoire, Australia. Suecia,. Finlandia?.la 
Repdblica lslámica dei lrin, la Repdblica de Co .... lslandia, 
Túnez. cl Canadá. Espoiía, Irlanda, ltalia y Portu~al se ban 
sumado a los patrocinadores dei proyecto de resoluctón. 

Queda aprobado el proyecto de resolución coo la nueva 
enmienda o[JI. ~ .. 

A propuesta dei Presidente,. la Comisi6n decide recomendar 
a la Asamblea General que tome nota de dos documentos sobre 
el tema del programa. 

La Comi.sión coucluye de este modo el examen dei tema 105 
de! programa. 

SEXTA COMIS1ÓN 40* sesióo 

D~cenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional 
[140] 

Formul:m declaraciones los representantes de Nicaragua 
(tambiéa. eu-nombre da Costa Rica, E1 Salvador. Guatemal&, 
Hoodnras y Panamá), Nepal, la Repdblica. de CoJ:a. la 
Repdblica de. Moldova, el Ecnador, Australta, EspaDa (en 
nombre de ta Unión Europea), Chile, los Estados Unidos Y. 
NigeriL 

••• 
Commcióo sobre loo Dem:hoo 

deiNillo 

COMli'É SOBltE LOS DERECHOS DEL NINO 
I 0° período de sesiooes 
OficiDJI de las Naciones '."lidas en Ginebra 

mEVES t6 r .~oVIEMBRE Ds t99S 

157* y 258* sesiooes (privadas) 

Cuestiones de . ·anizaciór. ras CUI!Stiones [2] 

El Comité examina el temo: 

••• 
Convencida contra la Tortura 

COMITÉ CONTRA L.A TORTURA 
15° período de sesiones 
Oficma de las Naciones Unidas en GiDebra 

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 199S 

232 1 y 233 • sesiones 

Exam!"n de los infonnt!S presentados por los Estados partes en 
•inud ,k/ anfculo 19 de lo Convonci6n [4] 

El Comit6 examina el informe inicial de Guatemala 
(CAT/C/12/Add.S y 6). 

De conformidad con el artículo 66 dei n:glamento dei Comité, 
los. representantes del Estado parte asisten a las sesiones, 
presentm el informe de su üobiemo y respondcn à las prcgtmtas 
foi'IIlUiadas por los miembros del Comi~. 

FIRMAS, RATIFICACIONFS, ETC. 

[TRATADOS MULTILATERALES DE QUE ES 
DEPOSIT ARIO EL SECRETARIO GENl:RAL] 

Çon~io para la rqJTI!Sión de la traza de personas y dt la 
e:xplotación de lã prostiiUción àjena~ abimo a úz firma en 
Lake Success, Nueva York, el 21·de mano de 19SO 

Adl=ión: Zimbabwe (IS de noviembre de 1995)* 

Protocolo por el q~ se enmiendan el inciso a) dei articulo I, el 
párrofo 1) dei anlculo 14 ~ el inciso b) dei párrafo 3) dei 
anfculo 14 dei Acuerdo Europeo de 30 de sepriembre de 
1957 sobre el rransporte intenwcional de merCillkrlas 
pdigrosas por carretera (ADR)~ aprobodo en Ginebra el28 
de ocrubre de 1993 · 

159Jlación: Dinamarca (~6 de noviembre de 1995)• 

• Fecha de rei:epción de los documentos pertinentes. 

ANUNCIOS 

.Seminario 

Hay, 17 de nov!embre de 1995, a las 11 horas, la División · 
de Análisis de Políticas Macroeconómir:as y Socía.Ies dei 
Dep~to ~e Información.Económica y Social y Análisis.de 
Políucas orgamzará en la oficma DC2-2127 un seminario sobre 
e1 efecto de la pérdida de mercados eu. la evolución econóniica 
y '?"ial de Rusia. Dirigirá e! seminario et Profesor Leonid 
Pohsbchuk de la Univ=idad de Maryland. 

••• 
Programa especial 

Con ocasión- dei cincuenteurio de las Naciooes Unidas~ el 
hmes 20 de noviembre de 1995, de las 9.30 a las 13 horas y de 
las 15 a las 18 horas. se celebrará en el Sal6n dei Consejo 
Económico y Social una reunión especial sobre e1 tema titulado: 
• El cami.no a seguir es la cooperación entre las organizaciones 
no gubernamentales y las Naciones Unidas•. Hari woo de 
la palabra el Secretario General de las Nacioaes Unidas. 
Tambiéo. bablarán el Presídente dei Comit6 Preparatorio del 
Cincuenteoario de las Nacioaes Unidas. el Excelentfsimo Seiior 
Richard Butler y la_Scãora Gilliau. M. Sorensen, Secretaria 
Generol Adjunta. En la primera parte dei progntlll& se pn:sentará 
un programa audiovisual mediante enlace por satélite con la 
comunidad iutemacional de Giuebra (Suiza). 

Los oradores y otros participantes de las organ.izacioiles DO 
gubentamentales, las delegaciones y el per.;ottal de la Sectewfa 
examinarán los temas siguie.ntes: Las confereo.cias mundiales y 
la actividad de las organi=iones de base; La babilitación y la 
asoc:Jac~ón en los planos mundial, regional. nacional y local; y 
Nosotros los pueblos:: las organizaciones DO gubemamentales y 
la Asamblea General. 

Quedao. invitados los miembros de las delegacioaes, el 
personal de la Secrelatfa y los representantes de las 
organizaciooes no gubernamentales y de los medias de difusión. 
a quie~~es se insta a participar aCtivamente. 

Pnblicado en la Sede, Nueva Yorll: 
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O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade)- Nada mais havendo a tratar. 
a Presidência vai encerrar os trabalhos. 

( o SR PRESIDENTE (Ade!l!ir Andr~de'F)-ttá encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18h24min.) 

ATA DA 199' SESSÃO DELIBERATIV A ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE 
NOVEMBRO DE 1995 

(Publicada no DSF, de 29 de novembro d·e 1995) 

RETIFICAÇÕES 

No sumário da ata à página n"-03906, I' coluna, no item 1.2.12-
Requerimento: 

Onde se lê: 

N" I .509, de I 995, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara 
n• 129, de 1995 (n° 4.499/89, na Casa de ongem), que institui· o piso salarial, dispõe 
sobre a jornada e condições de trabalho dos enfermeiros e detennina outras providências. 

Leia-se:. 

N" 1.509, de 1995, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara 
n• 129, de I 993 (n" 4.499/89, na Casa de origem), que institui o piso salarial, dispõe 
sobre a jornada e condições de trabalho dos enfermeiros e detennina outras providências. 

0
, 

0 0 0 
n,,, • o, 

0 0 0 0 0 0 0
, • • • • • o • • o o o o • •• o o o, ou .. , o o o o,_,.,, • ~_;,o ~• o u.o o o o • o o o • • •• •• ~· • ~• • • • • • • • • • • • • • • • •:.-• •••'•••• • • ·:~·· • • •• • ~,,_,._,. • • •• 

No sumário da ata à páiínà 03906, 2' éoluna, ~rlÓ it~ni 1.3.2 -

Ordem do Dia (continuação): 

Onde se lê: 

Requerimento n" 1.193, de I995 ....... tendo usado da pala~a os Srs. ~edro Simon, 
Eduardo Suplicy, Esperidião Amin, Elcio Alvares, Roberto Fre1re e Levy Dias. -

Leia-se: -

Requerimento n" 1.193, de 1995 ....... tendo usado da pala~a os Srs. Pedro. Simon, 
Eduardo Suplicy, Esperidião Amin, Elcio Alvares, Roberto Freire e Josaphat Mannho. 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONGRESSO NACIONAL -1995 
RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERIODO DE I" A 30 DE NOVEMBRO 

{ ProjeCm de- Lei CR\"ildo i IIRÇh • Tetll: ., 
MPVs-can.mJn'-ld_..-~-~~~cloPLV -Tet.l: 12 

-
MES MENSACEM TIPO E N• EMENTA . s o OIIS. 

Novembro 328/95-CN PLN n" I 8195-CN Autori:r.a o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 21111/95 ãs 19h Apnn'Odo 
(n" 777195. União. em f3\·or do Ministério da Ciência c Tecnologia. o Substirutivo. 
na origem) credito cspo:ial até o limite de R$ 3.000.000.00, para os fins 

que especif~ca. LO ne 9.1lS, 
de 28111/95 
(DO 29/11/95) 

No,·embro ..J.l7195-CN PLN n" 39195-CN Autonza o Poder Exc:cutn·o a abrir ao Orçamento Fiscal da 21111195 as t9h Lcin"9.1J2, 
(n° 952195. U ni3o, cm favor do Ministério do Meio Ambiente.. dos de 27/ll/95 
na origem) Recursos Hidricos c da Ama7.Õnia Legal. aêdito espc:cial ate o (DO 28/11/95) 

limite de RS 331.360.00. c crédito S11plcmcntar no \'alor de RS 
1.219.98&.00. para os fins que especifica . 

No,·cmb.ro ..J.20/95-CN" PLN n"..Jlf95-CN Auton7.a o Poder Exccuti\'0 a abrir ao Orçamento FiscaJ da 2111U95úl9h Lei ri' 9.133, 
(n" 970195. Uniilo, cm fa\'Ot do Ministério da JllStiça. crédito suplcmcnW' de27/ll/9S 
naongcm) no \'3lor de RS 158.108.00, para os fms que cspccifiCL (DO 28111/95) 

NO\·cmbro 42-.1195-CN PLN nQ -.15/95-CN Autori7.a o Poder E.xccuiD'O a abrir ao Orçamento Fiscal da 21111/95 as I9h Lei ft0 

(n" 976/95. União. em f:n'Or dos Ministérios dos TranSportes c Meio de I /95 
naongem) Ambiente.. dos Rccnrsos Hídricos c da Amazônia Legal, (00 I /95) 

crCdítos adicionais no montante de RS 6.097.815,00, para: os 
fins que especifica . 

Novembro ..J.26/9S-CN PLN n" ..J.7/95-CN Autori7.a o PodCr E.~i\'o a·abrii" aos OrçanlcrltõS da-tJDiac, 2t/fll95às 19h Lein" 
(n" 987/95. cm f:n"DI" da Presidência da RepUblica c do Ministerio das de I /9S 
na origem) Relações E:o-.1crio~ .. czidilo suplcmetttar no \'alor de RS (DO, I 195) 

17.100.000,00. para os fins que especifiCa. 

Nm"Cmbro -.16..JI95-CN PLN n" 53/95-CN Autoriza o Poder Exoc:uti\'0 li"'llbrir ao Orçamento Fiscal da 21/11/95 às 19h Lei ... 9.1 36, 
(nn I.OJ6/95. Uni3o. cm fa\·or do MinistCrio dos Transportes. crédito de 28/11195 
na origem) cspc:cial atC o limite de RS l..J..I30.708.oo. para os fins que (DO 29111/9S) 

especifica. ' 
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MENSAGEM TIPO EN"' 
~~ 

E~lENTA SESSÃO OBS. 

5~0/95-CN PLN n" 7~JS-CN Autori7.a o POder Executivo a abrir aos Orçamentos F!scal c 21/11/95 às 19h Lei nn 9. 130. 
(n<> 1,22-1/9:5. da Seguridade Social da União. cm ra,·or de dh·ersos Orgãos de 23/11195 
na ongcm) dos Poderes Legislativo. Judíciário c Exccuth-o. créditos (00 2-1./11195) 

adicionais atê o limite de RS 5.J15.60Ul0.00. para os fins 
que especifica. 

SJ.J/95-cN PLN nn 8219:5-ÇI'\ Autoriza o Poder Exccuti,·o • abrir ao Orçamento da. 21111/95 ãs 19h Aprcn<tdo 
(n~ 1.21819:5. Seguridade Social da União. em fa\llf da c amara ""' o Substituti,·o. 
na origem) Deputados. crêdito suplementar no\"alor de R$ 20..122.000.00. 

para os fins que especifica. Lei n'" 9.137. 
de 28111/9:5 
(DO 29111/95) 

50:5/9:5-CN. MPrf'1.16.4-.. Dispõe sobre crêdito rural. c dâ outras prO\·idências. 22/1119:5 às 19h Lcin"9.138. 
(nn 1.129/9~. Publ. no D.O .. de 29/11/95. oriunda 
na origem) dc27/I0/9S do PLV D0 22/95. 

(DO 30/11/95) 

50019.5-CN ·MPn°,l.l59. Altera dispositi\'os da Lci tf 4.02-1-. de 20 de dezembro de 23/11/95 âs Lei n° 9.131. 
(n° 1.124/95, Publ: noD.O. 1961. c dá outras pt'O\idências . llh30min de 24/11/95. oriunda 
na origem} de 2711019~ doPLVn<>21/9.5. 

(DO 25/11/95) ~ Ed 
E""" 

462/95-CN PLN n" .51195-ÇN Autori7.a o Poder -E.xeculi\'0 a- abrir ao Orçamcnto.,.Fiscal 'da 29/11/95 às 19h Aprovado o 
(n° 1.03..$/95, União. em fa\'Or da Justiça Eleitoral. cn!dito cspetial até o Substitutivo (ai.dito 
na çrigcm) ... limite de RS. 78:300.000.00. relativo à Justiça 

Eleitoral). Ã sa~. 

OBS: O projel:o foi 
desmembrado 
constituindo um nm"O 

.. projeto SIIA-CN. na 
parte relativa à 
Justiça do Trabalho-
Par=r n• "· de 
1995-CN. 

Lei D0 

de I 195 
(DO I /95) 

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 
PERÍODO DE Ui DE FEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO 

MPVs- aprm:adas c encaminhadas à sanção (nos termos de Proj Lei de Cor,.•crsão) 13 
MPVs • api'O\-adas e encaminhadas à promulgaç;lo.. 29 
PLN - aprmõldos e encaminhados à sanção....... . ........ " .... , ...... - ....... _................. -1.2 
PRN - aprorado:s c enCaminhados à promulgaç;lo 03 
Vetosm.antidos......... . ......... ~ ......... ---------- .5.882 
VdO rejeitado,_,"",,., .......... ., .... ,.,.,.,.,''"'""'"''"'-""""-'''-.. -·------ Q( 
Total de matérias apreciadas.-.. 5.9i0 

OBS. PLV n• Jl/94 (oriundo da MPV n° 482/94}. foi rejeitado o§ 2° do art. 16 e mantido o velo aoart. 41. 
PLC n•J6J94 (PL no 2.248/91, na Casa de origem), mantidos os seguintes \-ctos: art. 2"; § '1!' do art. 35: 
c § I" do art. -'4. Retirados os demais \'c:tos da cédulda de ,.ot.açao. 
PL n•l/94-CN. mantidos os scguintes,'Ctos: inciso V do§ 2° do art. 4"; § 'l!'do art. JS;§ 3° do art. IS: 
inciso V do art. 16: art. 27: im;iso IV do§ 3° do art. 29: inciso V do art. 37: § 1° do art . .W: §r do art. 47; 
art. !iS "caput"e art. 70. Retirados os demais ''Ctos da cédula de \'ot~. 
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CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS PELA 
SECRETARIA:.aERAL DA MESA 

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÁO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Sen. 
Presidente da CMPOPF 

Exteriores 

Presidente da CD 

sessão conjunta do Congresso Nacional 
realizada dia 31-1 O do corrente, às 19 horas, na 
qual o Dep. Adylson Motta solicita prorrogação 
do prazo para a apresentação de emendas ao 
PLN 35195-CN. 

notas 
sessão conjunta do Congresso Nacional 
realizada dia 31-10 do corrente, às 19 horas, 
contendo o pronunciamento do Dep. Miro 
Teixen. bem como a decisão desta Presidência. 
referente ao PLN 43195-CN. 

que aprovou 
em sessão ordinãria realizada dia 08-11 do 
corrente, a Proposta de Emenda à Constituição 
D

0 39, de 1995 (n° 6, de 1995, na Câmara dos 
Deputados) e que a Presidência convocoU 
sessão solene conjunta a realizar-se dia 09-11. 
às I O horas, no plenârio dessa Casa. destinada a 
promulgar a Emenda Constituciorial de D

0 9, de 
1995. 

Deputada Socorro Gomes e outros, em que 
solicitam a constituição de Comissão Mista 
Especial para "estudo da legislação que dispõe 
sobre as empresas estatais". 

ao 
comunica que o Presidente. do Senado 
convocou Sessão Solene do Congresso 

- Nacional a realizar.se no dia 22.11, no pleruirio 
do SF, destinada a recepcionar o 
Excelentissimo Senhor Roman Herzog, 
Presidente da República Federal da Alerrianha. 

que o aptbvou 
de autoria do Scn. Pedro Simon. 
realiza.ç:ão de Sessão Solene, destinada a 
homenagear o advogado, jornalista. escritor, 
político, administrador, acadêmíco e estadista. 
Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho. 
Solicita indicação do orador dessa Casa na 
solenidade. 
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SENADO FEDERAL -1995 

Resenha das matérias apreciadas 
de 1 o a 30 de novembro de 1995 

(Art. 269, II, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República ......... 4 
De iniciativa da Câmara dos Deputados .. ·······- 4 
De iniciativa do Senado Federal •..•.. _.,.,_, __ ,., .. 1 
De iniciativa do Tribunal de Justiça do DF ...... 1 
Total ............................................................ lO 

Novembro de 1995 

Projeto de Lei da Câmara n• 110, de 1995 (n• 869/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que reconhece como mortas 
pessoas desaparecidas em ra::ão de participação, ou acusação de participação, 
em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 
1979, e dá outras providências. 

Sessão: 09.11.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 116, de 1995 (n• 978/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que denomina "Rodovia Ingo 
Hering" o irecho da rodovia federai BR-./70 compreendido entre a Cidade de 
Navegantes e ã Divisa SCRS. no Estado de Santa Cata}'ina. -

Sessão: 09.11.95 · · 

Projeto de Lei do Senado n• 303, de i985 (n" 8.598/86, na Câmara dos 
Deputados), de autoria dos Senadores Severo Gomes e Fernando Henrique 
Cardoso, que dispõe sobre a padronização, classificação, inspeção e registro de 
bebidas dietéticas e dá outras providências. 

Sessão: 28.11.95. · 

Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1994 (n" 1.002/91, na Casa de 
origem}, que altera a Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe 
sobre Registras Públicos, com as modificações posteriores. " 

Sessão: 29.11.95. 
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Projeto de Lei da Câmara n• 103, de 1994 (n• 2.499/92, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a reversão, ao 
Município de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, do imóvel que menciona. 

Sessão: 29.11.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1995 (n• 4.217/93, na Casa de 
origem), de iniciativa do Tnlmnal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
que extingue dois cargos de Avaliador Judicial da Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios. · -

Sessão: 29.11.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1995 (n° 39/95, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a assunção, pela 
União, de operaçtJes de crédito contratadas pela Companhia Estadual de 
Energia Elétrica - CEEE junto a bancos franceses, Irem como de obrigações 
previstas nos respectivos contratos comerciais, jirmádos para o financiamento 
da constmção da Uvina Termelétrica de Candiota III- Unidade I. 

Sessão: 29.11. 95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 29, de 1995 (n• 407/91, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivo à Lei n• 2.60-J, de 17 de setembro de 1955, 
que "regula o exercício da enfermagem profissional", estabelecendo limite para 
a jornada normal de trabalho. 

Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 129, de 1995 (n• 517195, na Casa de 
origem), que prorroga a vigência da Lei n• 8.989, de 2.J de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - !PI na 
aquisição de automóveis para utilização no transporte autónomo de passageiros, 
bem como por pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras providêiiciàs. 

Sessão: 30.11.95. · 

Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1993 (n• 2.706/89, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a remessa para o exterior dos rendimentos do 
trabalho assalariado e dos valores recebidos como bolçaç de estudo e auxílio, 
aos beneficiários de bolsas de estudo ou auxílio no exterior concedidos por 
agências governamentais. 

Sessão: 30.11.95. 
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República ......... I 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ......... 26 
De iniciativa do Senado Federal ....................... 3 
De iniciativa do Supremo Tribunal Federal ...... l 

Total····-········-· ·-······-·-· ··-········-······ 31 

Proposta de Emenda à Constituição n• 39, de 1995 (n" 6/95, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que altera o § [0 do 
art. I 77 da Constituição Federal. 

Sessão: 08.11.95. 

Projeto de Resolução n• ·124, de 1995, que autoriza o Estado da Paraíba 
a elevar, temporariamente, é em caráter excepcional, o limite previsto no art. 4° 
da Resolução n• I I '9-1, do Senado Federal, e a contrátar operação. de crédito 
junto ao Banco BMC S.A., no valor de RS 46. I 88.735, 76. · · 

Sessão: 09.11.95 . 

. Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1995 (n° 62/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos dos Acordos, por Troca de Notas, de JO'e 2 de 
junho de 199-1, entre o Gow:mo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da Repúhlica do Paraguai, que modificam e complementam o Acordo, celebrado 
entre os dois Governos, em 26 de setembro de 1992, para a constmçãó de zíma 
segunda ponte sobre o Rio Paraná. ' 

Sessão: 09.11. 95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 119, de 1995 (n° 93/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo para a Conservação da Fauna 
Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, ém 
Brasília, em J• de setembro de 199-1. 

Sessão: 09.11.95. 

Projeto de Resolução n• 103, de 1995 (apresentado pela Comissão de 
Assuntos Ecõnômicos como conclusão de seu Parecer n° 571, de 1995), que 
autoriza a União a executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos de 
Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, no valor equivalente a até 
cinco bilhões de dólares norte-americanos, destinando-se os recursos à 
substituição da dívida mobiliário interna por dMda externa a menores custos e 
maiores prazos. 

Sessão: 09.11.95. 
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. Projeto de Resolução n• 121, de 1995, de 'iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal, que suspende a execução ilõ §r do art. I" do Decreto-lei n• I.866, de 9 
de março de I98I, bem como do caput do art. I" e seu§ 2~ e do art. 2~ do 
Decreto n• 85.952, de 29 de abril de 198I. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: IO. I 1.95. 
Projeto de Decreto Legislativo n• 66, de 1995 (n• 70/95, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o texto do Acordo, por Troca de Notas, de 4 de 
novembro de 199-1, que emenda o Acordo sobre Cooperação Administrativa 
Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras, de 
18 de março de 1993, entre o Brasil e a França. 

Sessão: 28. I 1.95. 

. Projeto de Decreto Legislativo n• 88, de 1995 (n• I25/95, na Câmara dos 
.Peputados), que aprova o texto do Acordo· para Restituição de . . Vefclilas 
Automotores Roubados ou Ftirtados, celebrado entre o Governo da Reptíhlica 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, .em 1" 
de s~tembro de 199-1. 

Sessão: 28.11. 95. 

· Projeto de Resolução n~ 128, de 1995 (apresentado como conclusão do 
Parecer n• 762, de 1995, da Comissão de Assuntos Econômicos), que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao 
Banco Internacional para Reconstntção e Desenvolvimento-BiRD, no valor de 
dté noventa e nove milhões de dólares norte-americanos, para financiamento 
parcial do projeto de descentralização do transporte ferroviário metropolitano 

· deBelo Horizonte . 
. Sessão:29.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 66, de 1993 (n• 287/93, na Câinara dos 
· Deputados), que aprova o ato qtie renova a concessão outorgada à RADIO TV 

DO AMAZONAS SA para explorar serviço de radiodifi!são de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima.. · · 

Sessão: 30.11.95. 

. . . . Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1994 (n• 348/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato qtte renova a permissão outorgada à RADIO 
SOCIEDADE CATARINENSE LTDA. para explorar serviço de radiodifitsão 
son,ora em freqiiência modulada na Cidade de Joaçaba, Estado de Santa 
Catarina. 

Sessão: 30.11.95. 
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Projeto de Decreto Legislativo n• 28, de-f994 (n". 286/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permiSsão à RADIO MORRO VERDE 
LIDA. para explorar serviço de radiodiji1são sonora em onda média de dmhito 
locpl na Cidade de Mairi, Estado da Bahia. 

Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1994 (n" 352/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a outorga deferida à RAI!IO 
PRINCES!NHA DO. NORTE LTDA. para explorar serviço de radiodifiJSão 
sonora em onda média na Cidade de Mtracema, Estado do Rio de Janeiro. 

Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 50, de 1994 (n" 363/93, na Cmnara dos 
Deputa:dos), ·que aprova o ato que renova a permissão da FUNDAÇÃO 
CULTURAL PLANALTO DE PASSO .FUNDO para explorar serviço de 
radiodiji1são sonora emfreqüência modulada na Cidade.de Passo Fundo, Estado 
do Rio .Grande do Sul.·: 

Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 11, de 1995 (n" 366/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da RADIO JORNAL DE 
INDAIATUBA LTDA. para explorar serviço de radiodifitsão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo. 

Sessão: 30.l!.95. . 

. Projeto de Decreto Legislativo n• 15, de 1995 (n" 414/94, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RAI5ÍÓ 
EMISSORA DA BARRA LTDA. para explorar serviço de radiodiji1são de .sonora 
em freqiiência modulada na Cidade de Ba"a Bonita, Estado de São Paulo • 

.. . . . sessão:·3.0.11.95. ·~ 

Projeto de Decreto Legislativo n"16, de 1995 (n" 415/94,na Câmara dos 
Deputados), que 'aprova o ato que renova a permissão outorgada à RADIO 
REPÓRTER LTDA. para explorar serviço de radiodiji1são de sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul. . 

. Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1995 (n" 335/93, na C~ dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
FEUZ DE SANTO ANTÓNIO DE PADUA LTDA. para explorar serviço de 
radiodifosão sonora em onda média na Cidade de Santo Antônio de . Pádua, /. 
Estado do Rio de Janeiro. 

Sessão: 30.11.95. 
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Projeto de Decreto Legislativo n• 52, de 1995 (n• 417/94, na Câmara dos 
Deputado~. que aprova o ato que renova a outorga deferida à RADIO E 
TE~EV!SAf?. GAZI;TA D~ CARAZINHO LTDA. para· explorar serviço de 
rad10dijitsao sonora em onda média na Cidade de Carazinho; Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 57, de 1995 (n• 380/93~na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RADIO E 
TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA. para explorar serviço de 
radiodijitsão sonora em freqliência modulada na Cidade de Cara::inho, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 73, de 1995 (n• 24/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o qto que renova a conr:essiio outorgada à TELEVISÃO 
CRUZ ALTA I.FDA. para explorar serviço de radiodifitsão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Cntz Alta, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sessão: 30.11..95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 76, de 1995 (n• 359/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessiio outorgada à RADIO TV 
DO AMAZONAS S. A. para explorar serviço de radiodifusiio de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Macapá. Estado do Amapá. . 

Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo 0° 91, de 1995 (n• 25/95, na câm~ do~ 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO E 
TELEVISÃO TAROBÁ LTDA. para explorar se"!iço de radiodijitsão de sons e 
imagens (televisão) na Cidade de Cascavel, Estado dQ Paraná. 

Sessão: 30.11.95. · · · 

Projeto de Decreto Legislativo n• 92; de 1995 (n• 26/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO RÁDIO E 
TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTVRAL DE VIÇOSA - FRATEVI para ·executar 
serviço de radiodifusiio sonora em freqliência modulada, ·. com · fins 

· exclusivamente educativos, na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais. 
Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 93, de 1995 (n• 51/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova. a concessão outorgada à RADIO 
IMIGRANTES DE 1VRVO LTDA. para explorar serviço de radiodijitsão sonora 
em onda média na Cidade de Turvo, Estado de S0!1ta Catarina. 

Sessão: 30.11. 95. 
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Projeto de Decreto Legislativo n• 95, de 1995 (n" 16/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova. a permissíio outorgada à 
RADIODIFUSORA SERIEMA LTDA. para explorar serviço de radiodifosíio 
sonora emfreqiiência modulada na Cidade de Guaíra, Estado do Paraná. 

· Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 96, de 1995 (n" 47/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissíio outorgada à GAZETA 
COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodiji1síio sonora em 
freqiiência modulada na Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 99, de 1995 (n• 46/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à FUNDAÇÃO PIONEIRA 
PE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DO PARANÁ para executar serviço de sons 
e imagens (te~evisíio) na Cidade de Guarapum•a, Estado do Paraná. 

Sessão:.30.11.95.' 

Projeto de Decreto Legislativo n• 104, de 1995 (n• 83/95, na C~.dos 
Deputados), gue aprova o ato que renova a concessíio outorgada à.JJV JORNg 
J?O COAJMEJ:?CIO LTDA. para explorar servira de radiodiji1são de sons e 
rmagens na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco. 

Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 108, de 1995 (n~ 10/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a 
executar, por intermédio da RÁDIO TABAJARA - SUPERINTENDÊNCIA DE 
RADIODIFUSÃO, serviço de radiodifitsíio sonora em freqíiência moduladà na 
Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 

Sessão: 30.11.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 128, de 1995 (n~' 85/95, na Câmara dos. 
Deputados), que aprova o ato que renova a c01icessíio dutorgada à RÁDIO 
CULTURA DE MARINGÁ LTDA. para explorar serviço de radiodijitsão sonora 
em onda média na Cidade de Maringá, Estado do _Paraná. 

Sessão: 30.1 L95. 
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

De iniciativa da Câmara dos Deputados .........•. 1 
De iniciativa do Senado FederaL ....• ------------ I I 

Total .•.•• ·-·······-... ··-··-·-·-·······-···-·········· 12' 

Projeto de Lei do Senado n• 177, de 1995, de autoria da Senadora 
Benedita da Silva, que determina a impressão da mensagem que menciona nos 
contracheques dos servidores públicos federais e dá outras providências. 

Sessão: 06.11.95. 

Proposta de Emenda à Constituição n• 40, de 1995, de autõria do 
Senador Antõnio Carlos Valadares e outros Senadores, nos termos de 
Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que dispõe sobre 
a instihtição de contribuição soéial para o financiamento das ações e sen•iços de 
saúde. 

Sessão: 08.11.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1995, de autoria do Senador Romero 
Jucá, que altera a J;,ei n" 5.809, de 10 de outubro de 1972, que "dispõe sobre a 
retribuição e direitos do pessoal civil e militar .em serviço da União e dá outras 
providências. -- - - - - · -

(Decisão terminativa) 
Sessão: 10.11.95. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 114, de 19.94 
(n• 209/91, na Casa de origem), que _regula o § 7° do art. 226 da Constihtição 
Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 
providências. 

Sessão: 23.1 1.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 161, de· 1995, que aprova a 
Programação Monetária relativa ao 2" trimestre de 1995, com estimatwas das 
faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da 
economia nacional prevista para o trimestre e as fttstiftcativas pertinentes. 

------ __ Ses~ão: 23.11.95. 

Projeto de Decr ... ..o Legislativo n• 162, de 1995, que aprova a 
Programação Mo~· tária relativa ao 3" trimestre. de 1995, com estimativas das 
faixas de variação s principais agregados monetários, análise da evolução da 
economia nacional e a justificativas pertinentes. 

- ' Sessão: 23 .11. 95. 
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Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1995, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que toma obrigatório o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde 
pelo atendimento realízad_o O§egiirados de empresas privadas de serviços de 
saúde. 

(Deeisão terminativa) 
Sessão: 23.11.95 

Projeto de Lei do Senado n• 77, de 1995, de autoria da Senadora Júnia 
Marise, que altera a Lei n• 6.360, de 23 de setembro de 1976, que "dispõe sobre 
a vigilância sanitária à que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os 
insumos farmacêuticos e correlatas, cosméticos, $aneantes e outros produtos, e 
dá outras providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 23.11.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 152, de 1995, de autoria do Senador Osmar 
Dias, q_ue institui o Vale do Leite e dá outras providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 23.11.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1995, de autoria do Senador Lauro 
Campos, que altera a Lei n• 8.666, de 21 de jtmho de 1993, que "regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instihti normas para licitações e 
contratoS da :Admirifstração Pública e dá outras providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 23.11.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 192, de 1995, de autoria do Senador Lauro 
Campos, que determina seja dada maior puf?licidade aos editais, avisos, 
anúncios e quadro geral de credores na falência, na concordata e na insolvênCia 
dvil:' · · 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 23.11.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 217, de 1995, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que disciplina o inciso XII do art. 5" da Constihtição Federal e dá outras 
providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 23.11.95 
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MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE AUTORIDADES 

I De iniciativa do Presidente da República ......... 6 . . I 
Total ;................................ ... ••.••...•.•.....•.• - •. 6 . 

Mensagem n" 306, de 1995 (n" 9l)l/95, na origem), de 12 de setembro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor NELSON ANTÔNIO DAIHA, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Temporário, 
representante dos empregadores, no triênio de 1995 a 1998. 

Sessão: 08.11.95. · 

Mensagem n• 307, de 1995 (n• 962195, na origem), de 12 de setembro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor LUIZ MALHEIROS TOURINHO, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no êargo de Suplente de Ministro 
Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio de 1995 a 
1998. 

Sessão: 08.11.95 

Mensagem n• 314, de 1995 (n" 992/95, na origem), de 22 de setembro do 
corrente ano, pela qual i> Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor RONALDO JOSÉ LOPES LEAL, para compor 
(J Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, na vaga 
reservada à magistratura trabalhista de carreira, decorrente da aposentadoria do 
Ministro Luiz José Guimarães Falcão. 

Sessão: 22.11. 95. 

Mensagem n• 373, de 1995 (n" 1.210/95, na origem), de 22 de novembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Doutor RIDER NOGUEIRA BRITO, Juiz do 
Tribunal Regional do Trabalho da 8' Região, com sede em Belém - P A, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho 1)-0 cargo de Ministro Togado, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Hylo Bezerra Gurgel e reservada a 

·juizes de carreira de magistratura trabalhista 
Sessão: 30.11.95. 

Mensagem n• 374, de 1995 (n• 1.211/95, na origem), de 10 de novembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Doutor JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO 
PEREIRA, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10' Região, com sede em 
Brasília- DF, para compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Ministro 
Togado, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Ney Proença Doyle e 
reservada a juízes de carreira de magistratura trabalhista. 

Sessão: 30.11.95. 
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Mensagem n• 382, de 1995 (n° 1.292/95, na origem), de 22 de novembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Doutor JOSÉ AUGUSTO DELGADO, Juiz do 
Tribunal Regional Federal da 5" Região, com sede em Brasília- DF, para compor 
o S-uperior Tribunal de Justiça, na vaga reservada a juízes dos Tribunai! 
Regionais Federais, decorrente da aposentac:loria do Ministro Pedro da Roch: 
Acioli. 

Sessão: 30.11.95. 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO 
DIPLOMÁTICA . 

._I ~:;.:o"'t::::·.:::i.:::~:::-~::::·:::~:::···:::~~:::··:::·~~:::···:::~:::·~·:::~:::··:::~:':::.-::::·:::~~:::~~:::·-:::::.:::·::::::::::..:: :=._ _ _.I 

Mensagem n• 318, de 1995 (n• 1.038/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 

·PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA PIRES DO RIO, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Italiana · 

Sessão: 08.11.95. 

Mensagem n• 319, de 1995 (n° 1.039/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
SÉRGIO PAULO ROUANET, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Tcheca. 

Sessão: 08.11.95 

Mensagem n• 260, de 1995 (n° 753/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
SÉRGIO MARTINS THOMPSON FLORES, Ministro iie Primeira Classe da· 
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Sultanato de Omã. 

Sessão:22.11.95. 

Mensagem n• 351, de 1995 (n• 1.120/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
FERNANDO GUIMARÃES REIS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador cio Brasil no Japão. 

Sessão: 22.11.95. 
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MATÉRIAS REJEITADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO 

I De iniciativa do Senado FederaL. ......•............. 7 I 
Total .............................................................. 7 . 

Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1991, de autoria do Senador Nelson 
Wedekin, que dá nova redação ao parágrafo 2• do artigo 22-1 da Consolidação 
das Leis do Trabalho- CLT. ·· · · 

Sessão: 09.11.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 17, de 1995, de autoria da Senadora 
Benedita da Silva, que autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito do 
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, delegacias 
especializadas em crimes raciais e dá outras providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 10.11.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 95, de 1995, de autoria do Senador Odacir 
Soares, que rt!Voga o art. 366 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, que 
institui o C ódigó Eleitoral. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 13.11.95 

' ..... 

Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1995, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que institui o Conselho Curador dos Recursos das Cad.emf!tas de 
Poupança e dá outras providências. 

(Decisão terminativa). 
Sessão: 17.11.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 178, de 1995, de autoria. da Senadora 
Marluce Pinto, que institui incentivo creditício para os mini e pequenos 

_ produtores rurais mediante dedução no valor do Imposto de Renda devidos pelas 
instituições financeiras príblicas. · 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 17.11.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 154, de 1995, de autoria do Senador 
Epitácio Cafeteira, q'ue acrescenta parágrafo !Ínico ao art. 65 da Lei n• 7.357, de 
2 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o cheque e dá outras providências .. 

1 Sessão: 23.11.95. 
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Projeto de Lei do Senado n• 202, de 1995, de autoria do Senador Ney 
Suassuna, que dispõe sobre a transferência de presos entre os Estados da 
Federação e o Distrito Federal e dá outras providências. 

Sessão:23.11.95. 

MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO 
ARQUIVO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ........... 7 
De iniciativa do Senado Federal ....................... ·6 
De iniciativa i!o Supremo Tribunal Federal ...... 2 

Total •••• ·-·····-··-···-· ···-·· ···-··-·-··-··- 15 

Oficio n• S/1, de 1985, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
encaminhando ao Senado Federal, cópia das notas taquigráficas e dos acórdãos 
proferidos pelo STF nos autos dos Recursos Extraordinários n•s 63.357 e 63.665, 
do Estado Pará, declarando a inconstitucionalidade do J;;>ecreto n• 51.668, de 17 
de janeiro de 1963. 

Sessão: 17.11.95. 

Oficio, n• S/27, de 1987, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
encaminhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário n• 94.704-3, o qual 
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 47 da Constituição do 
Estado do Maranhão; 

Sessão: 17.11.95. 

Requerimento n• 340, de 1993, do Senador Odacir Soares, solicitando, 
nos termos do artigo 210 do Regimento Interno, a transcrição nos Anais do 
Senado Federal, do artigo sob o título Quero Justiça, de autoria do ex-Presidente 
da República, Fernando Collor, publicado nos jornais O Globo, de 28 de março 
de 1993 e Correio Braziliense, de 30 de março de 1993. 

Sessão: 17.11.95. 

Requerimento n• 351, de 1993, ·do Senador Odacir Soares, solicitando, 
nos termos do artigo 210 do Regimento Interno, a transcrição nos Anais ·do 
Senado Federal, do artigo sob o título Volksempjindem, de autoria do ex
Presidente da República, Fernando Collor, publicado no jornal Folha de São 
Paulo, do dia 11 de abril de 1993. 

Sessão: 17.11.95. 

Requerimento n• 779, de 1993, do Senador Magno Bacelar, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado Federal, do Manifesto\ 
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contra a revisão constihtcional - O Brasil Real e a alua/ Constituição emitido 
· por entidades representativas das causas populares ao organizar o Movimento 

Cívico contra a Revisão Constitucional. 
Sessão: 17.11.95. 

Requerimento n• 8, de 1994, do Senador Cid Sabóia ·de Carvalho, 
solicitand?, nos termos_ regimentais, a convocação do Ministro da Justiça, para 

discorrer sobre o cogitado plano de fujimorização do País, em. razão de entrevista 
que concedeu a um dos canais de televisão. 

Sessão: 17.11.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 23, de 1991, de autoria do Senador Almir 
Gabriel, que dispõe sobre a organização da SeguridfJ(de Social, institui a Plano 
de Custeio e dá outras providências. 

Sessão: 21.11.95. 
. 

Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1992, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre o tratamento lributária aplicável aos bens
produzidos no Brasil e destinados à pesquisa científica e tecnológica. 

Sessão: 21. 11.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 92, de 1991 (n° 1.714/89, na Casa -de 
origem), que regulamenta a art. 185, inciso I, da Constihtiçãa Federal, e define 
pequeno e médio produtores ntrais. 

Sessão: 22.11.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1992 (n° 2.686/92, na Casa de 
origem), que estabelece as valores de cálculo do Imposto de Renda das pessoas 
físicas no exercício de 1992, ano-base de 1991 e dá outras providências. 

Sessão: 22.11.95 · 

Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1992 (no 566/91, na Casa. de 
origem), que inclui os asilas na abrangência d4 Lei no 6.239, de 19 de setembro 
de 1975, que "regula as ações de despeja de hospitais, unidades sanitárias 
·oficiais,. estabelecimentos de saúde e ensino". 

Sessão: 23 .11. 95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 50, de 1993 (n° 1.396/91, na Casa de 
origem), que exclui a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRAER da 
abrangência da Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990, que criou o Programa 
Nacional de Desestatização. 

Sessão: 23.11.95. 

995 



996 ANAIS DO S!;NADO FEDERAL Novembro de 1995 

Projeto de Lei da Câmara- n• 61, de 1993 (n• 1.665/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a realização de exames em recém-nascidos para o 
diagnóstico da fe"nilcetomíria e do hipotireoidismo congénito. 

Sessão: 28.11.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 215, de 1993 (n• 2.901/93, na Casa de 
origem), que altera a Lei n• 7.244, de 7 de novembro de 1984, que "dispõe sobre 
a criação e o fimcionamento do Juizado Especial de Pequenas Causas". 

Sessão: 29.11.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 245, de 1993 (n• 2.565/89, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a ahla}i;;ação monetáría dos honorários advocatícios 
fixados em percentual sobre o valor dado à causa. 

Sessão: 30.11.95. 

PROJETOS ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ART. 101 DO 
REG~ENTOINTERNO 

I De iniciativa da Câmara dos Deputados ........... 4 

:_r otal ············-·········· ... ··············-············-· • 4 

Projeto deLe; do Senado n• 98, de 1995, de autoria do Senador Odacir 
Soares, que altera a redaçâo do ar/. 22, da Lei n• 8.460, de 17 de setembro de 
1992, para estender os beneficias do auxilio-alimentação aos servidores com 
jornada de trabalho igual ou superior a vinte horas semanais e dá outras 
providências. 

Sessão: 07.11.95 

Projeto de Lei da Câmara n• 192, de 1993 (n• 3.181/92, na Casa de 
origem), que tipifica as empresas que exploram a atividade de faturização, 
também conhecida por fomento comercial ou factoring, como instilllições 
financeiras. 

Sessão: 09.11.95. 

. Projeto de Lei do Senado n• 96, de 1995, de autoria do Senador Odacir 
Soares, que dispõe sobre a observância de prazos processuais por Juizes, 
membros do Ministério Público e Advogados. 

Sessão: 29.11.95 

Projeto de Lei do Senado n• 107, de 1995, de autoria do Senador Odacir 
Soares, que dispõe sobre o cancelamento de penas disciplinares aplicadas a 
servidor público federal e sobre o abono de faltas. 

Sessão: 29.11.95 · 
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PROJETOS ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ART. 254 DO 
REGIMENTO INTERNO -

I De iniciativa da Câmara dos Deputados.: ......... 2 

:_rotai •••• -···-··-········ .. -·····························-···· 2 

Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1994 (n• 4.130/93, na Casa de 
origem), que introduz alterações na Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil. 

Sessão: 06.11.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 58, de 1995 (n" 888/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre alocação de recursos provenientes de exploração de 
loteria esportiva federal, sena e loto e dá outras proyidências. 

Sessão: 10.11.95. 

PROPOSIÇÃO RETIRADA PELO AUTOR 

I De iníciativa do Presidente da República ......... 1 

Total ·······························-···············-········ .... 1 

Mensagem n• 370, de 1995, através da qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal o nome do Doutor RENÊ 
ADÃO ALVES PINTO para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo 
de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, 
no triênio 1995 a 1998. 

(Nos termos da Mensagem n• 376, de 1995) 
Sessão: 23.11.95. 

OUTRAS DELffiERAÇÚES 

Requerimento n• 1.415, de 1995, do Senador Antonio Carlos Magalhães 
e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais as seguintes 
homenagens pelo falecimento do PrimeirO-Ministro de Israel Yitzhak Rabin: 

a) inserção em ata de um voto de profondo pesar: e 
b) que, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, seja dado 

conhecimento dessa manifestação ao Govemo daquele País. 
Sessão: 06.11.95. 
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Requerimento n• 1.089, de 1995, do Senador Lúcio Alcântara, 
solicitando, nos termos regimentais, a criação de Comissão Especial Interna, 
constituída por treze titulares e igual- número de suplentes para, até o término da 
presente sessão legislativa, elaborar os projetas de lei reguladores do texto 
co"nstitucional alterado pelas Emendas Constitucionais nos 5, 6, 7 e 8, de 1995. 

Sessão: 09.11.95 

Requerimento n• 1.439, de 1995, do Senador Pedro Simon, solicitando, 
nos termos regimentais, a realização de sessão solene do Congresso Nacional, 
destinada a homenagear o advogado, jornalista, escritor, político, administrador, 
acadêmico e estadista Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho. · 

Sessão: 09.11.95 

Requerimento n• 1.449, de 1995, do Senador Lúcio Alcântara, 
solicitando, nos termos regimentais, sejam prestadas as seguintes homenagens 
pelo falecimento do Professor e Jurista Geraldo AJaliba: · 

a) inserção em ata de um voto de profUndo pesar; e 
b) apresentação de condolências à família. 
Sessão: 16.11.95. 

Requerimento n• 1.452, de 1995, do Senador Humberto Lucena e outros 
Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, sejam prestadas as 
seguintes homenagens pelo falecimento de Adolpho Block 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família. 
Sessão: 20.11.95. 

Requerimento n• 1.076, de 1995, do Senador Gilberto Miranda, 
solicitando, nos termos regimentais, seja aprovado voto de aplauso pelos 70 anos 
do jomal O GLOBO. 

Sessão: 21.11.95. 

Parecer n• 692, de 1995, da Comissão de Constituição, ·Justiça e 
Cidadania, sobre o Requerimento n° 472, de 1995, do Senador Lúcio Alcântara, 
de Consulta quanto à tramitaçlio de Propostas de Emenda à Constihliçlio de 
iniciativa do Presidente da República, com as conclusões que especifica. 

Sessão: 21.11.95. 

Requerimento n• 1.489, de 1995, tendo corno 1° Signatário o Senador 
Júlio Campos, solicitando, nos termos regimentais, que o tempo destinado aos 
oraderes da Hora do Expediente de sessão de dia a ser marcada opormnamente, 
seja destinada a homenagear a memória do senhor Adolpho Bloch. 

Sessão: 22.11.95 
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SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO 
FEDERAL 

(1" lt31 de outubro de 1995) 

1\!Iatérias aprovadas: 

Projetos aprovados e enviados à sarição ............................................................. 10 

Projetos aprovados e enviados à promulgação ...... : ............................................ 31 

Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ................................... 12 

Mensagens relativas a escolha de autoridades ...................................................... 6 

Mensagens relativas a escolha de chefes de missão diplomática .......................... 4 

Total de matérias aprovadas .... ·-······-·································-·········-············· 63 · 

Matérias enviadas ao arquivo: 

Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arquivo ................................................... 7 

Matérias declaradas prejudicadas e encaminhadas ao arquivo ..........................• 15 

Projetos arquivados nos termos do art. 1 O 1 do Regimento Interno ...................•... 4 

Projetos arquivados nos termos do art. 254 do Regimento Interno ........... : ... ~ ....... 2 

Proposição retirada pelo autor ............................................................................. 1 

Total de matérias enviadas ao arquivo ··-··················--····-···········-···-·· ........ 29 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(16 de fevereiro a 31 de outubro de 1995) 

Matérias aprovadas: 

Projetos aprovados e enviados à sanção ............................................................. 98 
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Projetos aprovados e enviado'S à promulgação . .' .... !. ....••.......•....••••.• , ••••••••••••..•• 207 

Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ................................... 62 

Mensagens relativas a escolha de autoridades .................................................... 14 

Mensagens relativas a escolha de chefes de missões diplomáticas ..................... 46 

Total de matérias aprovadas ....... o·-···-··········--··········-······•·-···················- 427 

Matérias enviadas ao arquivo: 

Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arquivo ................................................. 27 

Matérias declaradas prejudicadas e encaminhadas ao arquivo ........................... 30 

Projetos arquivados nos termos do art. 101 do Regimento Interno ...... :.~:.: .... : ... ;:. 8 

Projetos arquivados nos termos do art. 254 do Regimento Interno ..................... 45 

Proposições retiradas pelo autor································································-····· 27 

Total de matérias enviadas ao arquivo ......................................................... 137 

SF 1.497/95 

SGM265/95 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do 
Distrito Federal 

Encaminha coleção dos Autos 
do Processo de Impeachment 
contra o ex-Presidente da 
República. 

Secretário-Geral 
Mesa da Câmara 
Deputados 

da Encaminha copia de 
dos requerimento da Deputada 

Socorro Gomes e outros, em 
que solicitam a constituição 
de Comissão Mista Especial 
para "estudo da legislação que 
dispõe sobre as empresas 
estatais". 
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~GM 247/95 

SGM248/95 

SGM267/95 

SGM 275/95 

-

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Diretora 
Subsecretaria 
Expediente 

Primeiro-Secretário 
Senado Federal 

Diretora 
Subsecretaria 
Comissões 

da Recomenda a conferência e 
de revisão dos textos das leis 

promulgadas com os textos 
constantes dos autógrafos 
submetidos à sanção. 

do Sugere a criação de uma 
turma no Serviço de 
Segurança com treinamento 
especializado, com o objetivo 
de servir no Plenário e em 
suas dependências. 

da Solícita seja procedido o 
de levantamento das matérias em 

tramitação nas Comissões, 
devendo ser objeto de 
deliberação do Plenário e 
aquelas de interesse da União, 
dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios 
cujos prazos se esgotem antes 
do encerramento da sessão 
legislativa, para que sejam 
encaminhados à Secretaria
Geral da Mesa até o dia 30 de 
novembro. 

-··~. 

Procurador Regional da Encaminha exemplar do 
República no Estado do Relatório n• 2, de 1995, da 
Ceará Comissão Temporária 

destinada a inventariar as 
obras não concluídas, 
custeadas pela União. 
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