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(AL) (Vide FALÊNCIA)

AMIANTO

Condena o uso de amianto, que põe em risco a
vida dos trabalhadores. Sen. Valmir Campelo .

ANAIS DO SENADO

Solicita transcrição nos Anais do Senado e no
Jornal do Senado, do documento a que se refere seu pro
nunciamento na Zona Franca de Manaus, "Aumento dos
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Solicita transcrição nos Anais do SeTUJdo Federal do
curricuIum viJae do Sr. José Miranda. Sen. Casildo Malda-
ner .

Pág. Pág.

Solicita transcrição nos Anais do Senado Federal
do documento a que se refere em seu pronunciamento.
Sen. Edison Lobão........................................................... 102

Solicita transcrição nos A1wis do SeTUJdo Federal

605
do documento do Sindicato Nacional dos Trabalhadores
de Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento Agrope-
cuário - EMEPA, do Estado da ParaJ.'ba (PB). Seno
Humberto Lucena. ........................................................... 171

Solicita transcrição nos Anais do SeTUJdo Federal
do documento da aprovação da legislação que assegurou

217 a obrigatoriedade de 20% de candidaturas femininas nas
nominatas dos partidos políticos para as eleições muni-

275 cipais. Seno Emilia Fernandes.......................................... 239
Solicita transcrição nos A1wis do SeTUJdo Federal

380 de todas as notícias dos jornais que falam sobre a morte
de seu filho e esposa. Seno Pedro Simon. ........................ 414

459 Solicita que seja transcrito nos A1wis do Senado,
como parte do seu pronunciamento, o estudo do Sr. Pau-
lo Sérgio Pinheiro que trata das estatísticas sobre a vio-
lência no País. Seno Eduardo Suplicy............................... 610

Solicita transcrição nos Anais do Senado do do-
cumento do Centro Feminista de Estudos e Assessoria -

72 CFEMEA, que presta serviços à comunidade feminina
nacional. Sen. Marluce Pinto........................................... 669

APOSENTADO ( Vide PROFESSOR)

BANCOS (Vide GOVERNO FEDERAL)
20 Desaprova o socorro financeiro aos bancos. Seno

Valmir Campelo............................................................... 361

38
(BANESPA)

Questiona a ajuda fmanceira ao Banco do Estado
de São Paulo - BANESPA. Sen. Pedro Simon............... 317

67 BOLSA DE ESTIJOO
Anexa ao seu pronunciamento o documento que

trata da concessão das bolsas de estudo, e ao Prêmio Se-
99 nador Milton Campos. Seno Esperidião Amin. ................ 162



II

Pág. Pág.

cAFÉ CRIME (Vide PUNIÇÃO, SEM-TERRA)

Preocupa-se com a crise em que se encontra a ca-
feicultura brasileira. Seno Osmar Dias .

Preocupa-se com os atos de criminalidade no
377 País. Sen. Eduardo Suplicy . 610

201 DEMISSÃO

Demissões na Light Seno Eduardo Suplicy .

(CMN) (Vide TARIFAS BANCÁRIAS)

CÓDIGO DE MINAS

Reporta-se ao projeto de autoria do Executivo que
visa desburocratizar o Código de Mineração Brasileira
Seno José Eduardo Dutra .

Refere-se ao discurso do Senador José Eduardo
Dutra que trata da desburocratização do Código de Mi-
neração Brasileira Sen. Jader Barbalho. . .

CONCENlRAÇÃO DE RENDA

Preocupa-se com a concentração de rendas nas re-
giões mais ricas do Brasil. Seno Jader Barbalho .

cONFERÊNCIA
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Pessoa (PB). Sen. Humberto Lucena .
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Dutra .
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PEC ~ 36196, que altera dispositivos da Consti
tuição Federal (§ 8 ~ do art 144-constituição de guardas
municipais). Seno Osmar Dias .
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cio Cafeteira. ..

Encaoúnha a votação da PEC~ 22J96 (~41191, na
origem), que dá nova redação ao § 4!! do 3rt. 18 da Consti
tuição Federal, tendo parecer favorável sob ~ 404196 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sen. Fran-
celino Pereira. .

Encaminha a votação da PEC ~ 22196 (~ 41/91,
na origem), que dá nova redação ao § ~ do artigo 18 da
Constituição Federal, tendo parecer favorável sob ~
404196 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. Sen. Bernardo Cabral. .

PEC ~ 39/96 (~ 367/96, na origem), que altera o
§ 7~ do 3rt. 14 da Constituição Federal. Sen. Artur da
Távola. .

Emenda ~ I, de Plenário, que acrescenta parágra
fo único ao art. 2!! do PRS ~ 84196. Seno Sérgio Macha-
do .

EMPREGADO DOMÉSTICO (Vide TRABALHADOR
DOMÉSTICO)

Narra a difícil trajetória das empregadas domésti-
cas do País. Sen. Pedro Símon. .

EMPRESÁRIO

m
Pág.

259

124

148

148

174

174

176

176

186

525

526

527

590

642

121

Condena o ato de selvageria contra a Embaixada
da Nigéria, após a vitória sobre o Brasil em jogo olímpi-
co de futebol. Seno Eduardo Suplicy .

Narra o sucesso alcançado pelo empresário Beto
Carrero no Estado de Santa Catarina (SC). Seno Esperi-

51 dião Amin. . . 133



IV

Pág. Pág.

ENERGIA ELÉfRlCA FINANCIAMENTO AGRÍCOLA

Preocupa-se rom o Município de Machadinho do
Oeste (RO), que está a 150km de distância dos gerado-
res de energia Seno Emandes Amorim ..

Preocupa-se rom o setor energético brasileiro.
Seno Guilherme Palmeira ..

Propõe mais investimento na área energética Sen.
Guilherme Palmeira .

Defende o estudo de diversas fontes de energia
Seno Júlio Campos .

Preocupa-se rom a energia no Cent:ro-Oeste e no
Estado do Mato Grosso. Sen. Júlio Campos .

ENSINO PúBUCO

364

366

366

658

658

Cobra da área econômica do Governo, tomada de
providências necessárias para o financiamento da próxi-
ma safra agrícola brasileira Seno Bernardo Cabral .

FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS
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(AL). Seno Jefferson Peres ..

FERROVIA
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Participa a presença do Governador do Estado do
Amapá, Sr. João Capiberibe, que exporá o Plano de De
senvolvimento Auto-sustentado do Estado do Amapá
(AP). Sen. Ademir Andrade .

Parabeniza o ato do Governo do Estado de To
cantins que, pelo Decreto n2 302/96, isentou as famílias
de baixa renda do pagamento pelos serviços de abasteci
mento de água e energia elétrica Seno José Bonifácio....

GOVERNO FEDERAL
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HOMENAGEM

Rende homenagem ao Senado Federal pela apro
vação do projeto que garante aos empregados domésti
cos direitos iguais aos demais trabalhadores. Sen. Bene-
dita da Silva .

Associa-se às homenagens que estavam sendo
prestadas à Mesa com relação à instalação da Rádio Se-
nado. Seno Geraldo Melo. . ..

Rende homenagem aos atletas brasileir05 pelas
conquistas realizadas em Atlanta Sen. Benedita da Sil-
va .

Homenageia o escritor amazonense Thiago de
Mello pelas suas obras literárias. Seno Bernardo Cabral.

HOMENAGEM PóSTUMA

Comunica o falecimento do Sr. José Miranda e
discorre sua vida política Seno Casildo Maldaner .

Comunica o falecimento do Sr. Antoninho Gon
zales, Presidente da Associação Rio-Grandense de im-
prensa Seno José Fogaça .

Comunica o falecimento do ex-Deputado Esta
dual Francisco Souto Neto na cidade de João Pessoa
(PB), e discorre sobre sua vida política Sen. Humberto
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Condena o ato de selvageria que vitimou a morte
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mão Sr. Paulo Cesar Farias. Sen. Pedro Simon .

(IBGE)

Destaca a importância do trabalho realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ffiGE,
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Reporta-se a matéria publicada na Folha de
S.PauJo que traz como título "Política Industrial. Gover
no prepara reforma da Zona Franca". Seno Bernardo Ca-
bral .

Discorda da opinião do secretário adjunto de tra
balho do Distrito Federal, em entrevista publicada no ca
derno "Cidades", do Correio Brazilieose. Seno Valmir
Campelo .

Reporta-se à matéria publicada no jornal Folha
de S.PauJo de 4-9-93 cujo título é: "Escravos domésti
cos", que traduz a solução da empregada doméstica e a
relação patrão-empregado-doméstico no País. Seno Be-
nedita da Silva .

Reporta-se à matéria publicada no Correio Bra
zilieose, de 29 de maio, onde diz que o Brasil só perde
para a Índia em casos de hanseníeses. Seno Aaviano
Melo .
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Reporta-se à notícia publicada no jornal Diário
do Amazonas, do dia 2 de agosto, onde relata a fuga de
presos. Sen. Ernandes Amorim. ................•......................

Reporta-se o editorial publicado na Folha de
S.PauJo, "Renda Mínima", que trata da importância do
Congresso Nacional votar este projeto e das proposições
colocadas pelo relator Sr. Germano Rigotto. Sen. Eduar-
do Suplicy .

Reporta-se à matéria publicada no jornal Diário
de Cuiabá que trata das eleições municipais em Boa
Vista (RR). Seno Marluce Pinto .

Reporta-se às informações enviadas ao Correio
Brazilieose pelo jornal Folha de Boa VISta, sobre o índi
ce de preferência eleitoral naquele estado. Sen. Marluce
Pinto .

Reporta-se à matéria publicada pelo Correio
Brazilieose, intitulada "Disparidades Regionais". Seno
Waldeck Ornelas .

Reporta-seaoeditorialdojomalO&tadodeS.Pau
lo, que aborda o projeto de lei de conversão. Seno Waldeck
Ornelas................•............................................................

Reporta-se à matéria publicada no Correio de
Rondônia que traz como título "Governo Raul: atolado
na lama". Seno Ernandes Amorim. .

Reporta-se à matéria publicada no jornal O Povo,
sobre a precariedade que se encontra o Projeto de irriga-
ção Jaguaribe-Apodi (CE). Sen. Lúcio Alcântara. .

Reporta-se ao editorial de O Ertado de S. Paulo,
intitulado "Um grito de dor", que narra o aumento da
criminalidade no País. Seno Romeu Tuma .

Comenta que a imprensa às vezes contribui mais
para confundir que para esclarecer. Seno Lúcio Alcânta-
ra .

Aborda a liberdade de imprensa de assegurar di-
reito a resposta Seno Roberto Requião .

INCENTIVO

Defende mais incentivos para as regiões mais p0-

bres do País. Seno Lúcio Alcântara .

INDUSTRIALIZAÇÃO

Refere-se ao processo de industrialização que
vem ocorrendo na cidade de Goiânia (GO). Seno Mauro
Miranda .

INFLAçÃO

Alerta ao governo sobre a diminuição da taxa de
inflação que tem papel importante no governo do Se
nhor Presidente da República, Fernando Henrique Car-

o doso. Seno Eduardo Suplicy .

INFORMÁTICA

Questiona o uso de computadores nas escolas pú
blicas, tendo em vista que existem escolas sem luz elé
trica mesas e carteiras aos alunos. Seno Edison Lobão....
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VI

INTEGRAÇÃO

Defende a criação de um programa de integração
nacional. Sen. Waldeck Ornelas .

INVESTIMENTO PúBLICO

Preocupa-se com as regiões mais pobres que são
privadas tanto de investimentos públicos em infra-estru-
nua, quanto de incentivos fiscais. Seno Freitas Neto .

IRREGULARIDADE

Clama às autoridades competentes, à Procurado
ria-Geral, e ao Tribunal de Contas. para que apurem as
irregularidades cometidas no Estado de Rondônia (RO).
Seno Emandes Amorim _.

Denuncia as irregularidades cometidas pelo go
_ vernador do Estado do Acre. Seno Ernandes Amorirn. ....

IRRIGAÇÃO

Solicita que dê como lido o pronunciamento que
aborda o chamado Projeto de Irrigação Jaguaribe-Apodi
(CE). Seno Lúcio Alcântara .

LEI DE IMPRENSA

Defende a votação de uma nova Lei de Imprensa.
Seno Benedita da Silva.-:::: .

LEI FEDERAL (Vide RELATÓRIO)

Expõe razões para modificação na Lei ff! 8.072/96,
urna vez que não está adequada à realidade nacional. Sen.
José Ignácio Ferreira. ..

Expõe razões em preferir a manutenção originaI
do texto da Lei ff! 9.100195, por considerá-la mais trans
parente na preservação do direito de votar e dificultar a
fraude. Seno Sebastião Rocha. .

LffiERDADE

Clama pela libertação da brasileira Lamia Maaruf
Hassan, condenada à prisão perpétua por um tribunal
militar de Israel. Seno Emília Fernandes. . .

LffiERDADE DE IMPRENSA (Vide CONFERÊNCIA)

LIGHT (Vide DEMISSÃO)

LIXO

Discorre sobre a importância da coleta de lixo no
País. Seno Sebastião Rocha .

MANIFESTAÇÃO

Reprova as manifestações diante do Congresso
Nacional. Seno Hugo Napoleão ..

Associa-se às manifestações que reprovam as co
memorações realizadas diante do Congresso Nacional.
Seno José Sarney .
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Reprova as manifestações realizadas diante do
Congresso Nacional. Seno Eduardo Suplicy .

Reprova as manifestações realizadas diante do
Congresso Nacional. Sen. Geraldo Melo ..

Desaprova manifestações populares diante da Es-
planada dos Ministérios. Seno Júlio Campos .

MEDIDA PROVISÓRIA (Vide CONVERSÃO, MI
NISTRO DO MEIO AMBIENlE. PRESIDENTE
DA REPúBLICA)

Critica a medida provisória adotada pelo Senhor
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso
que limita o desmatamento na região amazônica em
20%. Seno Emandes AInorim .

Apóia a edição de medida provisória de socorro
fmanceiro aos bancos. Seno Ney Suassuna. .

Questiona o Poder do Executivo na reedição de
medidas provisórias. Seno Jáder Bamalho ..

Questiona a importância das medidas provisórias
por não serem apenas de responsabilidade do Senhor
Presidente da República, mas também do Senado Fede-
ral. Seno Francelino Pereira. .

Reporta-se às manifestações dos senadores ares·
peito das medidas provisórias. Seno Jefferson Peres .

Oferece a exame proposta de modificação do re
gime das medidas provisórias. Seno Josaphat Marinho....

Propõe que nas próximas publicações das medi
das provisórias, contenha o nome dos presidentes, vice
presidentes e relatores para que se possa fazer a devida
cobrança. Sen. Epitacio Cafeteira. .

Indaga a mesa se existe a Medida Provisória ff!1510.
Sen. Epitacio Cafeteira. .

Informa ao Senador Epitacio Cafeteira que a Me
dida Provisória ff! 1.510 não consta do avulso porque foi
revogada pelo art. 62 da Medida Provisória n.!! 1.493.
Seno José)iarney .

Critica a aprovação da Medida Provisória ff! 1.5111%
e do Decreto n! 1.963196, que redefiniu medidas ooercitivas
em relação à política florestal amazônica. Sen. Odacir Soa-
res .

Questiona a Medida Provisória ff! 1.514196, que
trata do apoio do Governo Federal aos bancos estaduais.
Seno Esperidião Amin .

Discorda da quantidade de medidas provisórias
votadas no Congresso Nacional_ Seno Epitacio Cafeteira.

Protesta contra a Medida Provisória n2 1.511196
que restringe a ocupação da área na Amazônia em 80%.
Seno Emandes Amorirn. .

Questiona medida provisória adotada para socor-
rer os bancos estaduais. Seno Eduardo Suplicy .

Reporta-se à Medida Provisória n!! 1.511196 e o
Decreto n! 1.963196, que traz conseqüências graves para
a região Amazônica Seno Júlio Campos .

Questiona a Medida Provisória n! 1.511196, que
dá nova redação ao art. 44 da Lei n!! 4.771165, que dis
põe sobre a proibição do incremento da conversão de
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áreas florestais em áreas agrícolas na região Norte e na
parte norte da região Centro-Oeste. Sen. Nabor Júnior....

Reporta-se à Medida Provisória 02 1.511196196
que exige um aumento das áreas de reserva individual
de 50% para 80% cerceando o desenvolvimento da
Amazônia Seno F1aviano Melo .

Questiona a medida provisória que regulamenta a
utilização das propriedades na região Amazônica. Seno
Marina Silva .

Questiona a Medida Provisória 02 1.511196 que
implica na paralisação das atividades agropecuárias em
toda a Amazônia Seno José Bianco .

Questiona o Governo que edita medidas provisó
rias por achar que seja a solução para resolver todos os
problemas que afligem o País. Seno Epitacio Cafeteira. ...
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lações Exteriores, o texto do Acordo para facilitação de
Atividades Empresariais, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Argentina, em Brasília em 15 de fevereiro de 1996.
Seno Artur da Távola ..

Leitura da Mensagem n2 1.377/95, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional, acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das Re
lações Exteriores, o texto do Tratado sobre as relações
de Amizade e Cooperação, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrâ·
nia, em Brasília, em 25 de outubro de 1995. Sen. Artur
da Távola ..

MINISTRO DA REFORMA AGRÁRIA

VII
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MEIO AMBIEN1E

Reporta-se sobre a importância do meio ambien-
te. Sen. Bernardo Cabral .

Preocupa-se com a saúde ambiental das cidades
no País. Sen. Sebastião Rocha .

MElOS DE COMUNICAÇÃO /

456

536

Anexa ao seu discurso documento enviado ao Sr.
Ministro da Reforma Agrária e Política Fundiária, Raul
Jungrnan. Seno Ademir Andrade .

Reporta-se à audiência ao Sr. Ministro da Refor
ma Agrária e Política Fundiária, Raul Jungman, que
trata dos entraves para a reforma agrária. Seno Ademir
Andrade ..

278

278

Questiona os meios de comunicação e a repercus-
são na sociedade brasileira. Seno Lúcio Alcântara. .

MENSAGEM

Leitura da Mensagem 02 206196 (02 716196, na
origem), submetendo à deliberação do Senado Federal a
escolha do Sr. Luís Brun de Almeida e Souza, Ministro
de Segunda Classe, do Quadro Permanente da Carreira
de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República de Côte d1voire,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica de Burkina Faso. Seno José Eduardo Dutra. ..

Leitura da Mensagem 02 11J7/96 (02 717/96, na ori
gem), referente ao PLC 02 1196 (ri!- 259195, na origem), que
altera a redação do § 1.2 do art. 52 da Lei 02 8.078190, que
dispõe sobre a proteção do consumidor, sancionada e trans-
formada na Lei 029.298196. Sen. Valmir Campelo .

Leitura da Mensagem 02 426196, submetendo à
deliberação do Senado Federal, acompanhado de exposi
ção de motivos dos Srs. Ministtos de Estado da Saúde,
do Planejamento e Orçamento, da Previdência e Assis
tência Social, da Fazenda e da Justiça, o texto do projeto
de lei que dispõe sobre pensão especial aos dependentes
que especifica. Seno Valmir Campelo .

Leitura da Mensagem 02 254196, que submete à
deliberação do Senado Federal, acompanhado de exposi
ção de motivo do Sr. Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Acordo de Seguridade Social, ce
lebrado entre a República Federativa do Bnsil e a Repú
blica ItaIiaJÍa, em Brasília, em 26 de junho de 1995. Sen.
VaImir Campelo .

Leitura da Mensagem n2 255/96, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional, acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr. Ministto de Estado das Re-
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MINISTRO DA SAúDE

Comenta as críticas ao Governo Federal feita pelo
Sr. Ministto da Saúde Adib Jatene, em Betim (MG).
Seno Odacir Soares .

MINISTRO 00 MEIO AMBIENTE

Solicita a presença do Sr. Ministro do Meio Am
biente ao Plenário do Senado, para esclarecer a medida
provisória lançada com o "Pacote Ecológico", que am
plia de 50% para 80% a reserva florestal na Amazônia.
Seno Jáder Barbalho .

MINISTRO 00 PLANEJAMENTO

Questiona a ausência do Sr. Ministto do Planeja
mento Antônio Kandir ao Plenário, para tratar de assun
to referente ao Orçamento para o exercício de 1997, e o
que está previsto em termos de investimento para a Re-
gião Amazônica Seno Ademir Andrade .

MINISTRO OOS TRANSPORTES

Lamenta a tragédia que abalou a vida pessoal do
Sr. Ministro dos Transportes, Odacir Klein. Seno Pedro

. Símon. .

MORTE (Vide HOMICÍDIO, SOLIDARIEDADE)

Esclarecimentos sobre acusações proferidas à sua
pessoa em decorrência da morte de seu filho e esposa
Seno Pedro Simon .

Esclarecimento sobre acusações proferidas à sua
pessoa em decorrência da morte de seu filho e esposa
(Republicação) Seno Pedro Simon ..
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VIII

MUlliER (Vide ELEIÇÕES, lRABALHAOOR RURAL)

Comunica a presença em Brasília, da Articulação
Nacional de Luta das Mulheres pela reforma agrária e
contra a violência no campo. Seno José Eduardo Dutra...

Reporta-se ao Dia Nacional de Luta da Mulher
pela reforma agrária e contra a Violência no Campo.
Seno Marina Silva .

NAVEGAÇÃO FLUVIAL

Discute a importância da navegação no interior
no País. Sen. Bernardo Cabral .

Preocupa-se com o alto preço do frete fluvial.
Sen. Bernardo Cabral ..

OLIMPÍADAS

Anexa ao seu pronunciamento o nome de todos
os brasileiros que receberam medalhas nas Olimpíadas
de Atlanta Sen. Eduardo Suplicy .

Parabeniza os atletas brasileiros que participaram das
Olimpíadas realizadas em Atlanta Sen. Eduardo Suplicy. ...

Almeja que as próximas Olimpíadas de 2004 rea
lizem-se na cidade do Rio de Janeiro. Sen. Mauro Mi-
randa ........................................................•........................

Parabeniza a todos os atletas brasileiros que parti
ciparam das Olimpíadas de Atlanta de 1996. Sen. Mauro
Miranda ::::: .

ORÇAMENTO (Vide MINlSIRO DO PlANEJAMENTO)

PARECER

Parecer oral ao PLS 02 82195, que dispõe sobre
transferência de financiattlento no âmbito do Sistema fi-
nanceiro de Habitação - SFH. Seno Valmir Campelo .

Parecer 02 431f96.Comissão Diretora, que apresenta
redação final do Substitutivo do Senado ao PLC ~ 41191
(02 1.626189, na origem). Sen. Ney Suassuna .

Parecer 02 432196-C0missão Diretora, que apre
senta redação final do PLS 02 32196, que institui o nú-
mero único de Registro Civil. Seno Ney Suassuna. .

Parecer 02 433196-Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PLC 02 153/93 (02 1.348, na ori
gem), que institui a obrigatoriedade da indicação do Re
gistro Geral e do CPF dos interessados nas Certidões ex
pedidas pelos Cartórios distribuidores e de protesto. Seno
Ney Suassuna. .

Parecer ~ 434196-Comissão Diretora, que apre
senta redação fmal ao PLS 02 280195, que cria área de li
vre comércio nos municípios de Parna1ba e Luís Correia,
no Estado do Piauí. Seno Ney Suassuna .

Parecer 02 435/96-Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PR 02 53196, que cria a Rádio Se-
nado. Seno Ney Suassuna .

Parecer 02 436196 da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PR 02 1196 que dispõe sobre
o depósito legal das publicações de que trata Seno Jo-
sapbat Marinho .
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Parecer 02 437196-Comissão Diretora sobre o PR
02 1196, que dispõe sobre o depósito legal das publicaçõ-
es de que trata Sen. Ney Suassuna. .

Parecer ~ 438196-Comissão de Relações Exteriores
366 e Defesa Nacional, sobre o PDL ~ 145195 (~ 121195, na

origem), que Aprova o texto das modificações ao Convênio
Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento,

661 aprovadas por ocasião das reuniões anuais da Assembléia·c
Fundo Africano de Desenvolvimento, realizadas em Dacar,
Senegal. no período de 12 a 14 de maio de 1992. Seno
Humberto Lucena .

372 Parecer 02 439196-Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o PDL 02 31196, que apro-

372 va o texto do acordo relativo à Cooperação Militar, cele
brado entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República do Paraguai, em 24 de ju-
lho de 1995. Sen. Romeu Tuma. .

Parecer ~ 44OI96-Comissão de Relações Exterio
95 res e Defesa Nacional, sobre o PDL 02 30196 (02181/95,

na origem), que aprova o texto da Emenda ao artigo
xvn (j) do Acordo Relativo à Organização Internacional

95 de Telecomunicações por Satélite (lNlELSAT), de 20 de
agosto de 1971, aprovada pela XIX Reunião da Assem

126 bléia da Organização, em 26 de outubro de 1994. Seno
Hugo Napoleão .

Parecer 02 441196-Comissão de Relações Exterio-
126 res e Defesa Nacional, sobre o PDL 02 34196 (02 231/95,

na origem), que aprova o texto do Acordo de Coopera
ção Mútua para a Redução da Demanda, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico llicito
de Entorpecentes celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
da América. em Brasília, em 12 de abril de 1995. Seno
RomeuTuma. .

115 Parecer 02 442196-Comissão de Relações Exterio-
/ res e Defesa Nacional sobre o Requerimento 02 552196,

que solicita seja consignado em Ata voto de aplauso à
117 XV Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio, celebrada

em Cochabarnba, Bolívia Sen. Hugo Napoleão .
Parecer 02 443/96-Comissão Diretora, que apre-

118 senta redação do vencido, para o turno suplementar, do
substitutivo do Senado ao PLC 02 52194 (02 2.161191, na
origem), que dispõe sobre o arquivamento e a elimina
ção de processo judiciais fmdos. Seno Ney Suassuna .....

Parecer~ 444J96..Comissão Diretora, que apresenta
redação final das Emendas do Senado ao PLC ~ 117194

139 (02 4.151193, na origem), que altera dispositivos do Decre
to-Lei~ 227/67. Sen. Ney Suassuna. .....•...........................

Parecer 02 445196-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre a Mensagem ~ 189196 (02 577196, na ori

199 gem), encaminhando proposta de operação de crédito
externo entre a República Federativa do Brasil e o Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-

200 BIRD, no valor de US$350,OOO,OOO.OO (trezentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos), de princi
pal, cujos recursos serão destinados a financiar, parcial
mente, o Projeto de Reestruturação e Desestatização da

313 Rede Ferroviária Federal S.A - RFFSA, cuja execução
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ficará a cargo da RFFSA, do Ministério dos Transportes
e do Conselho Nacional de Desestatização-CND. Seno
José Fogaça. .

Parecer n2 446196-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre a Mensagem n2 200, de 1996, do Senhor
Presidente da República, encaminhando ao Senado Fe
deral proposta para que seja autorizada a República Fe
derativa do Brasil a contratar operação de crédito exter
no no valor de até US$300,OOO,OOO.00 (trezentos milhõ
es de dólares norte-americanos) de principal, junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento-BIRD. Seno Jefferson Peres ..

Parecer n2 447196-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o Ofício "S" n2 70/96 (Oficio Presidencial
n2 2.162, de 16 de julho de 1996, na origem), do Sr. Pre
sidente do Banco Central, encaminhando, ao Senado Fe
deral., solicitação do Sr. Prefeito do Município de Goiâ
nia-(GO), para que possa emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Município de Goiânia-LFrG, cujos recursos
serão destinados à liqüidação da sétima e oitava parcelas
de precatórios judiciais, bem como dos complementos
da primeira à sexta parcelas de precatórios judiciais pen
dentes de pagamento, de responsabilidade daquele mu-
nicípio. Seno Mauro Miranda. .

Parecer n2 448196-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre a Emenda n2 1 de Plenário, oferecida ao PR
n2 74196, que autoriza 0-6t>vemo do Estado de São Pau
lo a emitir Letras financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo-LFfP, cujos recursos serão destinados ao
reembolso da sexta parcela e liqüidação da sétima e oita
va parcelas de precatórios judiciais pendentes de respon-
sabilidade daquele Estado. Seno Gilberto Miranda. .

Parecer oral ao PDL n2 24196 (n2 198195, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à TV Globo de São Paulo Uda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de São
Paulo(SP). Sen. João Rocha. .

Parecer n2 449196-Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PDL n2 24196 (n2 198195, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à TV Globo de São Paulo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São
Paulo (SP). Seno Emandes Amorim .

Parecer oral ao PDL n2 28196 (n2 197195, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à TV Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno Artur da Távola. .

Parecer n2 450196-Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PDL n2 28196 (n2 197195, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à TV Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno Ney Suassuna. ..

Parecer oral ao PDL n2 41196 (n2 128/89, na ori
gem), que aprova o ato que outorga permissão à Vila do
Conde FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
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nora em freqüência modulada na cidade de Olinda (PE).
Seno Joel de Holanda. .

Parecer n2 451196-Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PDL n2 41196 (n2 128189, na ori
gem), que aprova o ato que outorga permissão à Vila do
Conde FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Olinda (PE).
Seno Ney Suassuna. .

Parecer n2 452196-Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PDL n2 40196, que susta os Decre
tos de rf11.498 e 1.499195, que reavalia as anistias con-
cedidas pela Lei n2 8.878194. Seno Ney Suassuna. .

Parecer n2 453196-Comissão Diretora, apresenta
redação final ao PDL n2 53/94 (n2 119191, na origem),
que aprova os textos das Conversões rf1163, 164, 165 e
166, da Organização Internacional do Trabalho. Seno
Ney Suassuna. .

Parecer n2 454196-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre as Emendas de Plenário~ 2 e 3
à PEC n2 30196 (n2 233/95, na origem), que modifica o
art. 34 e do Título vm, Capítulo m, Seção 1, da Consti
tuição Federal e o art. 60 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias. Seno Lúcio Alcântara. .

Solicita retificação no Parecer n24l4l96, na parte
relativa ao voto do Relator, onde se lê "prolongação"
deve ser corrigido para "prorrogação", para que não fi
que constando esse erro nos Anais da Casa. Seno Rome-
ro Jucá. .

Parecer oral a Emenda n2 1, de Plenário que
acrescenta ao art. 2.2, do PRS n2 84196. Sen. Jáder Bar-
balho .

Parecer n2 455196 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PR n2 84196, que autoriza o Muni
cípio de Goiânia a emitir 9.633.051 Letras financeiras
do Município de Goiânia - LFI'G, cujos recursos serão
destinados ao pagamento da sétima e oitava parcelas de
precatórios judiciais pendentes de pagamento, bem
como dos complementos da primeira à sexta parcelas de
precatórios judiciais pendentes de pagamento, de res
ponsabilidade daquele município, esclarecendo que pro
cedeu à adequação redacional do art. 2.2, alínea f. Seno
Ernandes Amorim. .

Parecer oral ao PLC n2 52196 (n2 1.612, na ori
gem), que revoga o art. 75 da Lei n2 9.100195, que esta
belece nonnas para a realização das eleições municipais
de 3 de outubro de 1996 (dependendo do parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania). Seno Ra-
mezTebet. .

Parecer oral ao PLS n2 2196 (incluído em Ordem
. do Dia nos termos do Requerimento n2 635/96), que dis
põe sobre a criação do Dia Nacional dos Povos da Flo
resta (dependendo de parecer favorável da Comissão de
Educação). Seno Bernardo Cabral .

Parea:r ornl ao PLS r{! 5&96 (mduído em 0Idem do
Dia nos tclnos do Requerinr.nto r{! 636%), que dispõe sobre a
lranSferêocia dos reaJISOS do saJáOO.educação (dependendo
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x

de parecer da Comissão de Educação). Seno Valmir
Campelo .

Parecer n!! 456/96 - Comissão Diretora., que dá
redação final à Emenda do Senado ao PLC n!! 18196
(n2 692195, na origem), que acrescenta parágrafo úni
co ao art. 282 do Código de Processo Civil. Seno Jú-
lio Campos .

PARLAMENTO LATINO-AMERICANO

Reporta-se à reunião da Comissão de Assuntos
Políticos do Parlamento Latino-Americano realizada no
México. Seno José Fogaça .

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMA
RÃES (Vide DESAPROPRIAÇÃO)

Comenta a importância da preservação do Parque
'. Nacional da Chapada dos Guimarães. Seno Júlio Caro-

pos .

PARTIDO POLÍTICO

Comunica que a bancada do Partido dos Traba
lhadores - PT, encaminhou PDL que visa sustar a efi
cácia da Resolução n2 2.303196, do Banco Central, de
25-7-96, que parte das instituições financeiras. Seno
José Eduardo Dutra. _ .

Argumenta que os partidos sem expressão políti
ca ferem os princípios elementares da cidadania Seno
Mauro Miranda .

Critica a criação de siglas partidárias que servem
de oportunismo eleitoral. Seno Mauro Miranda .

Aborda a importância na reorganização partidária
que fará fluir com naturalidade, os entendimentos políti
cos entre o Poder Executivo e o Legislativo. Seno Mauro
Miranda ..

PESQUISA CIENTÍFICA

A pesquisa científica não pode continuar receben
do um tratamento marginal na distribuição dos recursos
públicos. Seno Ronaldo Cunha Lima ..

PLANO DE GOVERNO

Comenta a importância do Plano de Ação do G0
verno que visa o desenvolvimento regional do País. Seno
José Roberto Arruda .

Lamenta que no Plano de Metas do Governo não
esteja incluída a transposição das águas do rio São Fran-
cisco. Seno Ney SuasSWl3.. .

Propõe que seja incluído no Plano de Metas do G0
verno o Projeto de Transposição das Águas do São francis
co, para o semi-árido Nordeste. Sen. Humberto Lucena .....

Questiona a importância do Plano de Metas de
Governo. Seno Humberto Lucena .

Parabeniza o discurso do Senador Humberto Lu
cena que trata da importância do Plano de Metas do Go-
verno. Seno Gerson Camata ..

Pág.

657

658

36

125

255

382

382

384

218

360

408

480

480

484

POÚI1CA AGRÍCOLA

Preocupa-se com a política agrícola no País. Seno
Jonas Pinheiro .

Critica o desinteresse do Governo em solucionar
o problema agrário no País. Sen. Pedro Simon. .

Critica o governo por não ter uma política dire-
cionada à área agrícola Seno Osmar Dias ".

POÚI1CA ECONÔMICO-FINANCEIRA (Vide AGR!
CULTIJRA, CRíTICA)

Preocupa-se com a estabilização da moeda no
País. Seno José Fogaça .

Preocupa-se com a política governamental que
busca a estabilidade financeira do País. Seno Ronaldo
Cunha Lima ..

Questiona o sucesso alcançado pelo Plano Real.
Sen. Freitas Neto ..

POÚI1CA FISCAL

Aborda a política fiscal do País. Seno Jáder Bar-
balho : ..

POLíTICA FLORESTAL

Questiona a medida provisória e o decreto que re·
definiu medidas coercitivas em relação à política flores-
tal amazônica Seno Coutinho Jorge ..

POÚI1CA INTERNACIONAL

Refere-se a saída do Sr. Ministro Domingo Ca-
vallo da Argentina. Seno Eduardo Suplicy. .. .

Aborda a relação da política econômica existente
entre México, Argentina e Brasil. Sen. José Fogaça ......

Comenta a queda do Sr. Ministro Domingo Ca
vallo da Argentina e a repercussão na economia do País.
Seno José Fogaça .

(PR)

Preocupa-se com a situação econômico-financeira
que se encontra o Estado do Paraná. Sen. Roberto Re-
quião ..

PRESIDENTE DA REPúBLICA (Vide ESTAÇÃO
ADUANEIRA, INFLAçÃO)

Defende o Senhor Presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso, por não ter qualquer participa
ção na aprovação de medidas provisórias. Seno Elcio Al-
vares .

Questiona a autoridade do Senhor Presidente
da República., Fernando Henrique Cardoso com rela
ção a edição de medidas provisórias. Seno Pedro Si-
mon ..

Questiona o poder político.do Senhor Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso, na edição de
medidas provisórias. Seno Ney Suassuna .
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Questiona os comentários do sociólogo francês
amigo do Senhor Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso sobre o desempenho de seu governo.
Seno Odacir Soares ..

PREVIDÊNCIA SOCIAL (Vide RELATOR)

Chama atenção das autoridades competentes para
a reforma da previdência, que irá ajudar os pequenos as-
salariados do País. Seno José Fogaça. , .

PRIVATIZAÇÃO

Preocupa-se com a privatizações das rodovias no
País. Seno Lúcio Alcânlara. .

Defende o processo de privatização que trará benefi
cios essenciais à sociedade brasileira Sen. Joel de Hollanda.

PRODUÇÃO INDUSlRIAL

Comenta a queda de produção das indústrias no
Estado de São Paulo. Seno Eduardo Suplicy .

PROFESSOR

Preocupa-se com a situação dos professores apo-
". sentados no País. Seno Jefferson Péres .

PROJETO CARAJÁS -

Aborda a importância do Complexo Minerário de
Carajás (PA). Seno Ademir Andrade .

PROJETO DE DECREfO LEGISLAnvo
IDL rP 7L%, que SlWa eficáciade Resolução rP 2303,

Bacen, de 2S de julho de 1996, que disciplina~ de ta
rifas pela prestação de serviços por parte das instituições finan
ceiras edemais instituições autorizajas afuncionar pelo Banco
Central do Brasil Sen. José Eduardo Dutra. .

PDL 02 71J96 (02 269196, na origem), que aprova o
texto do Acordo de Seguridade Social, celebrado entre a
República Federativa do Brasil e a República Italiana, eni
Brasília, em 26 de jwtho de 1995. Sen. Valmir Campelo.....

PDL 02 73196 (02 90195, na origem), que aprova o
texto da Convenção Interamericana sobre Tráfico inter
nacional de Menores, ultimada em 18 de março de 1994,
na Cidade do México. Seno Valrnir Campelo .

Encaminha a votação do PDL 02 24196 (02 198195,
na origem), que aprova o ato que renova a concessão outor
gada à TV Globo de São Paulo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de São Paulo
(SP). Sen. José Eduardo Dutra. _ .

Discute o PDL 02 28196 (02 197/95, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno Pedro Simon .

Discute o PDL 02 28196 (n!! 197/95, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
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de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno Artur da Távola .

Discute o PDL 02 28196 (n2 197195, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno Ramez Tebet .

Discute o PDL n2 28196 (n2 197/95, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno Antônio Carlos Magalhães .

Encaminha a votação do PDL 02 28196 (n2 197195,
na origem), que aprova o ato que renova a concessão outor
gada à TV Globo Uda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno Eduardo Suplicy .

Encaminha à votação o PDL 02 28196 (n2 197/95,
na origem), que aprova o ato que renova a concessão ou
torgada à TV Globo Lida., para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens na cidade do Rio de Janei-
ro. Seno Lúcio Alcântara. .

Discute o PDL n!! 28196 (n2 197/95, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Ltda., para explorar serviços de radiodifusão
de sons e imagens, na Cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno José Eduardo Dutra. .

Discute o PDL n° 28196 (n° 197/95, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno Esperidião Amin .

Discute o PDL n2 28196 (n!! 197/95, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno Roberto Requião .

Discute o PDL n!! 28196 (n!! 197/95, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na Cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Seno José Ignácio Ferreira. .

Encaminha a votação do PDL 02 41196 (02 128189,
na origem), que aprova O ato que outorga permissão à
Villa do Conde Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Olinda (PE). Sen. Epitacio Cafeteira .

PDL n° 75196 (n° 283/96, na origem), que aprova
o texto do tratado sobre as relações de Amizade e Coo
peração, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasília, em
25 de outubro de 1995. Seno Artur da Távola .

PROJETO DE LEI

Apresenta o projeto de lei que estabelece limite
para a multa de mora decorrente do inadimplemento de
obrigação contratual. Seno Francelino Pereira .
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XII

Apresenta projeto de lei que estabelece normas de
acesso ao Sistema de Administração Financeira - SIAF1.
Sen. Iosé Eduardo Dutra. .

PLS 02 171196, que estabelece normas de acesso
ao Sistema de Administração Fmanceira - SIAF1, e ou
tros sistemas de informações de órgãos públicos. Seno
José Eduardo Dutra. .

PLS 02 172196, que estabelece limite para multa
de mora decorrente do inadimplemento de obrigação
contratual. Sen. Francelino Pereira. : .

PLS 02 173196, que altera a Lei 02 1.579/52, que
dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito.
Seno Júlio Campos .

Discute o PLS 02 32195, que institui o número único
de Registro Civil tendo parecer favorável sob 02 272196 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Sen. Pe-
dro Simon .

Discute o PLS 02 32195, que institui o número único
de Registto Civil tendo parecer favorável sob 02 272196 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Seno
Hugo Napoleão ::: ..

Discute o PLS 02 32195, que institui o número único
de Registro Civil, tendo parecer favorável sob 02 272196 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Seno
Eduardo Suplicy .

Discute o PLS 02 32195, que institui o número único
do Registto Civil, tendo pan:cer favorável sob 02 272196 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Sen. Já-
der Barbalho .

Discute o PLS 02 32195, que institui o nlÍIJ\erO único
do Registro Civil, tendo parecer favorável sob 02 272196 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Seno
José Fogaça .

Discute o PLS 02 32195, que institui o nlÍIJ\erO único
de Registro Civil, tendo parecer favorável sob 02 272196 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Seno Ro-
meu Tuma. .

Discute o PLS 02 32195, que institui o número único
de Registto Civil, tendo parecer favorável sob 02 272196 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Sen. Ra-
mezTebet .

PLS 02 174196, que institui a penhora administra
tiva, por órgão jurídico da Fazenda Pública Seno Lúcio
Alcântara. _ .

PLS 02 175196, que dispõe sobre a interrupção do
contrato individual de trabalho por tempo determinado,
decorrente da licença-emprego motivada por dificuldade
econômica ou financeira da empresa Seno Jefferson Pé-
res .

Apresenta projeto de lei que estende o limite de
multa de 2% aos contratos em geral e convenção de con-
domínios. Seno Francelino Pereira. .

Apresenta projeto de lei, que estabelece limite
para a multa de mora decorrente do inadimplemento de
obrigação tributária Seno Francelino Pereira ..

Apresenta o projeto de lei para tentar minimizar
ou amenizar o problema de desemprego. Seno Jefferson
Péres ..
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Discute o PLC 02 87191 (02 2.838189, na origem),
que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a

24 regulamentação do exercício da profissão de músico.
Seno Pedro Simon. .

Discute o PLC 02 87191 (02 2.838189, na origem),
que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a

28 regulamentação do exercício da profissão de músico.
Seno Lúcio Alcântara : ..

Discute o PLC 02 87191 (02 2.838189, na origem),
.31 que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a

regulamentação do exercício da profissão de músico.
Seno José Fogaça ..

76 Discute o PLC 02 87191 (02 2.838189, na origem),
que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a
regulamentação do exercício da profissão de músico.
Seno Ronaldo Cunha Lima. .

109 Discute o PLS 02 280195. que cria área de livre
comércio nos municípios de Pam31ba e Luís Correia no
Estado do Piauí (PI). Sen. Hugo Napoleão .

Discute o PLS 02 280195, que cria área de livre
110 comércio nos municípios de Pam31ba e Luís Correia, no

Estado do Piauí. Sen. Freitas Neto .
Discute o PLS 02 280195, que cria área de livre

comércio nos municípios de Pam31ba e Luís Correia, no
111 Estado do Piauí. Seno Bernardo Cabral .

Discute o PLS 02 280195, que cria área de livre
comércio nos Municípios de Panwba e Luís Correia, no
Estado do Piauí (PI). Sen. Jonas Pinheiro .

112 Discute o PLS 02 280195, que cria área de livre
comércio nos municípios de Pam31ba e Luís Correia, no
Estado do Piauí. Sen. Aaviano Melo .

Questiona a aprovação do projeto do ex-Deputa
112 do Federal e atual Ministro da Iustiça, Sr. Nelson Jobim.

Seno Jáder Barbalho ..
PLS 02 176196, que dispõe sobre a dedução dos

gastos com trabalhadores domésticos na declaração
112 anual de ajuste do imposto sobre a renda da pessoa fisi-

ca Sen. Renan Calheiros .
PLS 02 177196. que dispõe sobre a multa de mora

decorrente do pagamento de tributos federais e contri-
113 buições após vencimentos. Seno Francelino Pereira. .

Comenta a provação do Projeto de Lei 02 201-A/95,
que visa revogar o 3rt 75 da Lei 02 9.100195, para as

140 eleições municipais deste ano. Seno Nabor Júnior .
PLC 02 50196 (02 1.669195. na origem), que insti

tui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
que disciplina o regime das concessões de serviços pú-
blicos de energia elétrica Seno Bello Parga .

144 Aborda o projeto de lei de conversão que desper-
tou um debate nacional em tomo dos desequilibrios en-
tre as regiões brasileiras. Seno Waldeci:: Orne1as .

161 PLC 02 51196 (02 1.935196. na origem), que dis-
põe sobre a concessão de pensão especial aos depend-
entes que especifica Seno Valmir Campelo .

161 PLC 02 52196 (02 1.612196, na origem), que revo-
ga o art. 75 da Lei 02 9.100195, que estabelece normas
para a realização das eleições municipais de 3 de outu-

169 bro de 1996. Seno Valmir Campelo .

Pág.

179

180

181

181

187

188

189

189

190

234

240

242

263

289

331

339

342



PLS 02 179196, que dispõe sobre o registro geral
de recém-nascido. Seno Marina Silva. .

Comunica o projeto de lei objetivando em síntese
a supressão do inciso VI, do § 2.2, do art. 171, do Códi
go Penal. Sen. Júlio Campos............................................•

PLS 02 180196, que dispõe sobre a simplificação
do recolhimento das contribuições sociais e dos encar
gos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho do
méstico, institui e fixa limite de dedução na declaração
anual de rendimentos de pessoa física de gastos com tra-
balhadores domésticos. Sen. Benedita da Silva. .

PLS 02 181196, que dispõe sobre áreas de preser
vação permanente situadas ao redor de represas hidroe-
létricas. Seno Júlio Campos..........................•.•..................

Encaminha à Mesa projeto de lei que dispõe so
bre auxílio que as pessoas jurídicas e físicas poderiam
dar à Defesa Civil Sen. Casildo Maldaner .

PLS 02 182196, que acrescenta dispositivos à
Lei 02 9.249195, e à Lei 02 9.250195, que dispõem res
pectivamente sobre o imposto de renda das pessoas jurí-
dicas e das pessoas físicas. Seno Casildo Maldaner .

PLC 02 38196 (02 102195, na origem), que acres
centa parágrafo ao art. 9.2 da Lei 02 5.889n3, que estatui
normas reguladoras do trabalho rural, tendo parecer fa-

-vorável sob 02 414196 da Comissão de Constituição So
ciais (dependendo do parecer da Comissão de Assuntos
Sociais sobre a emenda-6e plenário). Seno Emilia Fer-
nandes .

Discute o PLC rfl. 38196 (02 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 9.2 da Lei 02 5.889n3,
que estatui normas reguladoras do trabalho rural, tendo
parecer favorável sob 02 414196 da Comissão de Assun
tos Sociais (dependendo do parecer da Comissão de As
suntos Sociais sobre a emenda de plenário). Seno Bene-
dita da Silva. .

Discute o PLC rfl. 38196 (02 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 9.2 da Lei 02 5.889n3,
que estatui normas reguladoras do trabalho rural, tendo
parecer favorável sob 02 414196 da Comissão de Assun
tos Sociais (dependendo do parecer da Comissão de As
suntos Sociais sobre a emenda de plenário). Sen. Marina
Silva......................•............................................................

Discute o PLC rfl. 38196 (02 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 9.2 da Lei 02 5.889n3,
que estatui normas reguladoras do trabalho rural, tendo
parecer favorável sob 02 414196 da Comissão de Assun
tos Sociais (dependendo do parecer da Comissão de As
suntos Sociais sobre a emenda de plenário). Seno Osmar
Dias .

Discute o PLC rfl. 38196 (02 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 9.2 da Lei 02 5.889n3,
que estatui normas reguladoras do trabalho rural tendo
parecer fav.orável sob 02 414196 da Comissão de Assun
tos Sociais (dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Sociais sobre a emenda de plenário). Seno Geral-
do Melo .

Encaminha a votação do PLC 02 3&'96 (rfl. IfJ2J95, na
origem), que 0CfeSCC1la parágrafo 00 3lt. 9!da Lei n° 5.889n3,
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que estatui normas regulamentares do trabalho rural.
Sen. Hugo Napoleão .

Fn;aminha à votr,:ã> do PLC ri! 3&'96 (ri! 102195, na
origem), que acrescenta parágrafo ao 3rt. 9! da Lei ri! 5.889m,
que estatui normas regulamentares do traba1ho nual. Sen Já-
der Barba1ho ........................•..........••..................................

Fncaminha a votr,:ã> o PLC ri! 3&'96 (rfl. 102195, na
origem), que acrescenta parágrafo 00 3rt. 9! da Lei rfl. 5.889m,
que estatui nonnas regulamentares do lIabalbo. Sen Roberto
Freire. .

Discute o PLC 02 38196 (02 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 92 da Lei 02 5.889n3,
que estatui normas regulamentares do trabalho rural.
Sen. Benedita da Silva. ..............................................•......

Discute o PLC ri! 38196 (02 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 92 da Lei 02 5.889n3,
que estatui normas regulamentares do trabalho rural.
Sen. Romero Jutá , .

PLC 02 52196 (ri! 1.612196, na origem), que revo
ga o art. 75 da Lei 02 9.100195, que estabelece normas
para a realização das eleições municipais de 3 de outu
bro de 1996 (dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania). Seno Emilia Fernan-
des .

Discute o PLC rfl. 52196 (02 1.612196, na origem),
que revoga o art. 75 da Lei 02 9.100/95, que estabelece
normas para a realização das eleições muriícipais de 3 de
outubro de 1996 (dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania). Sen. Epitácio Ca-
feteira. .

Discute o PLC rfl. 52196 (021.612196, na origem),
que revoga o art. 75 da Lei 02 9.100195, que estabelece
normas para a realização das eleições municipais de 3 de
outubro de 1996 (dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania). Sen. Benedita da
Silva. .

Encaminha à votação o PLC 02 52J96 (rfl. 1.612196,
na origem), que revoga o 3rt. 75 da Lei 02 9.100195, que es
tabelece normas para a realização das eleições municipais
de 3 de outubro de 1996 (dependendo de parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania). Sen. Nabor
Júnior J.. .

PLC 02 128195 (02 4.773194, na origem), que au
toriza o Banco Central do Brasil, autarquia vinculada ao
Ministério da Fazenda, doar o imóvel que menciona, no
Município do Rio de Janeiro (RJ). Sen. Emilia Feman-
des .

PLC 02 3196 (rfl. 4.582194, na origem), de iniciati
va do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios, que transforma e cria cargos no quadro de pes
soal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios. Sen. Emília Fernandes .

PLS 02 2196 (incluído em Ordem do Dia nos ter
mos do Requerimento ri!- 636196), que dispõe sobre a
criação do Dia Nacional dos Povos da Floresta (depend
endo de parecer da Comissão de Educação). Seno Artur
da Távola. .
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XIV

PLS n!! 5&'96 (incluído em Ordem do Dia nos ter
mos do Requerimento r;. 636196), que dispõe sobre a trans
ferência dos recursos do salário-edueação (dependendo de
parecer da Comissão de Educação). Seno Artur da Távo-
la _ .

PROJEfO DE LEI COMPLEMENTAR

PLS n2 17819(rComplementar, que estabelece li
mite para a multa de mora decorrente do ina~plente

de obrigação tributária Sen. Francelino Pereira. .

PROJEfO DE RESOLUÇÃO

PR n2 53/96, que cria a Rádio Senado, tendo pare
cer favorável sob r;. 391196 da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania Sen. Bernardo Cabral .

Discute o PR n2 53/96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob n!! 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e-Cidadania Seno Pedro Simon. .....

Discute o PR n2 53/96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob n!! 391196 da Comissão de
Constituição. Justiça e Cidadania Sen. Ramez TebeL .....

Discute o PR r;. 53/96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob r;. 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania Seno Antonio Carlos
Magalhães .

Discute o PR r;. SJ.t96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob r;. 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Odadania Sen. Benedita da Sil-
va .

Discute o PR r;. 53/96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob n!! 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania Seno Romeu Tuma. ....

Discute o PR n2 53/96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob r;. 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania Seno Ademir Andrade.

Discute o PR n!! 53/96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob r;. 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania Sen. Hugo Napoleão..

Discute o PR r;. 53/96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob r;. 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania Seno Ronaldo Cunha
Lima .

PR n!! 82196, que autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol
vimento-BIRD, no valor de US$350.000.000,OO (trezen
tos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos),
cujos recursos serão destinados a financiar, parcialmen
te, o Projeto de Reestruturação e Desestatização da Rede
Ferroviária Federal S.A-RFFSA. cuja execução ficará a
cargo da RFFSA. do Ministério dos Transportes e do
Conselho Nacional de Desestatização-CND. Seno José
Fogaça .

PR n!! 83/96, que autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no va
lor de até USS300.000.000,OQ (trezentos milhões de dó
lares norte-americanos), junto ao Banco Internacional
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para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD. Sen. Jef-
ferson Peres .

PR n2 84196, que concede ao Município de Goiâ
nia-GO, autorização para emitir 9.633.051 Letras Fman
ceiras do Município de Goiânia, cujos recursos serão
destinados ao pagamento da sétima e oitava parcelas de
precatórios judiciais pendentes de pagamento, bem
como dos complementos da primeira à sexta parcela!> de
precatórios judiciais pendentes de pagamento, de res
ponsabilidade daquele município. Seno Mauro Miranda.

PR r;. 85/96, que. estabelece alíquota mínima do
imposto sobre operações relativas à circulação de mer
cadorias e sobre prestações de serviços de transporte e
de comunicações para produtos da cesta básica Seno
José Bianco .

Encaminha à votação o PR r;. 84196 (apresentado
como conclusão de seu Parecer n!! 447196), que concede
ao Município de Goiânia-GO, autorização para emitir
9.633.051 Letras Fmanceiras do Município de Goiânia
LFrG, cujos recursos serão destinados ao pagamento da
sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais penden
tes de pagamento, bem como dos complementos da pri
meira à sexta parcelas de precatórios judiciais pendentes
de pagamento, de responsabilidade daquele Município.
Sen. Jáder Barbalho .

(pRONAF)

Destaca a importância do Programa Nacional de
Apoio a Agricultura Familiar-PRONAF. Sen. Esperidião
Amin .

PRONUNCIAMENTO (Vide BOLSA DE ESTIJOO)

Anexa ao seu pronunciamento o boletim do Insti
tuto Gutenberg, intitulado: "Cobertura insensata da mor
te de PC Farias é queima de jornalismo". Seno Lúcio Al-
cântara. .

PUNIÇÃO

Exige punição para os criminosos que assassina- .
raro a atriz Daniella Perez. Sen. Nabor Júnior .

QUORUM

Comenta a falta de quorum para manter o pa
recer do Senador Fernando Bezerra. Seno Hugo Na-
poleão .

Desaprova a atitude do governo que pediu aos
deputados de sua base, para não comparecerem à Co
missão de Finanças e Tributação da Câmara, com in
tuito de evitar quorum ao projeto de lei como o Pro
grama de Garantia de Renda Mínima-PRGM. Seno
Eduardo Suplicy .

REFORMA AGRÁRIA (Vide MULHER)

Expõe razões sobre a importância da reforma
agrária Sen. Benedita da Silva .
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Comunica a aprovação do rito sumário para desa
propriação de teml5 visando a reforma agrária Sen. José
Eduardo Dutra. .

Comenta a importância da reforma agrária no
País. Sen. Marina Silva .

REGIÃO NORDESTE

Preocupa-se com os problemas que afligem a Re-
gião Nordeste. Sen. Pedro Simon : .

RELATOR

Propõe que o Senador José Fogaça, por sua com
petência e capacidade, seja o relator da nova lei da pre-
vidência Seno Pedro Simon ..

RELATÓRIO (Vide DESENVOLVIMENTO)

Reporta-se ao relatório do Senador José Ignácio
Ferreira que não faz referência à Lei n2 8.072196, que é a
chamada Lei dos Crimes Hediondos. Seno José Eduardo
Dutra..................................................••.............................

RENDA MÍNIMA

A Importância do projeto que institui o Programa
de Garantia de Renda Mínima-PGRM. Sen. Eduardo Su-
plicy = .

Apela aos deputados que estejam presentes para
apreciarem o Programa de Garantia de Renda Mínima
PGRM. no dia 7 de agosto às 10 horas. Sen. Eduardo
Suplicy .

Aborda o Programa de Garantia de Renda Míni
ma que visa a melhoria da distribuição de renda e a erra-
dicação da miséria no País. Seno Eduardo Suplicy .

Sugere aos deputados que apontem sugestões no
sentido de aperfeiçoar e de tomar viável o Projeto de
Garantia de Renda Mínima para que possa ser votado no
âmbito da Câmara dos Deputados. Seno Eduardo Supli-
cy .

REQUERIMENTO

Solicita que seja encaminhado ao Sr. Ministro de
Estado da Educação, requerimento de informação sobre
o Programa de Crédito Educativo. Seno Ademir Andra-
de .

Requerimento n2 737/96, de reconstituição às
Propostas de Emenda à Constituição n2s 14 e 33196, por
tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assun-
to. Sen. José Eduardo Dutra. .

Requerimento n2 738196, solicitando informações
ao Sr. Ministro de Estado da Educação e do Desporto,
sobre o Programa de Crédito Educativo. Sen. Ademir
Andrade..., ..

Requerimento n2 739/96, de homenagem ao cin
qüentenário da Federação Nacional dos Jornalistas Pr0
fissionais - FENAl. Seno Bernardo Cabral. .........•...........

Requerimento n2 74G'96, de urgência, nos termos do
art. 336, a1ínea b, do Regimento Interno, para0 PR n2 74196.
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que autoriza o Estado de São Paulo a emitir Letras fi
nanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTS,
cujos recursos serão destinados ao reembolso da sexta
parcela e liquidação da sétima e oitava parcelas de pre
catórios judiciais, bem como dos complementos da pri
meira à oitava parcelas de precatórios judiciais penden
tes de responsabilidade daquele Estado. Sen. Élcio Alva-
res ..

Encaminha a votação do Requerimento n2
742192, de homenagem de pesar pelo falecimento do es
critor Bernardo Coelho de Almeida Seno BelIo Parga ...

Encaminha a votação do Requerimento n2 74'2196,
de homenagem de pesar pelo falecimento do escritor
Bernardo Coelho de Almeida Seno Edison Lobão .

Requerimento n2 74'2196. de homenagem de pesar
pelo falecimento do escritor Bernardo Coelho de Almei-
da Seno Edison Lobão .

Requerimento n2 74'2196. de homenagem de pesar
pelo falecimento do escritor Bernardo Coelho de Almei-
da Seno José Sarney .

Requerimento n2 746196, solicitando transcrição,
nos Anais do Senado. do esclarecimento oferecido pelo
Sr. José de Alencar Gomes da Silva, sobre a matéria pu
blicada no jornal Folha de S.Paulo. edição de 26-5-96, a
qual comentava a utilização das verbas do sistema
SESIISENAl, em Minas Gerais. Sen. Ronaldo CwIha
Lima : .

Requerimento n2 747/96, solicitando informações
ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, sobre a prestação de contas dos convênios reali
zados entre a Secretaria de Assistência Social e o Estado
de Rondônia, incluindo os municfpios do estado, no ano
de 1995. Sen. Emandes Amorim. .

Encaminha a votação do Requerimento n2 755/96,
solicitando a extinção da urgência concedida para o PR
n2 74196. Seno Jáder Barbalho .

Encaminha a votação do Requerimento n2 755/96.
solicitando extinção da urgência concedida para o PR n2
74196. Seno Esperidião Amin .

Encaminha a votação do Requerimento n2 755/96,
solicitando a extinção da urgência concedida ao PR n2
74196. Sen. Antônio Carlos Magalhães .

Encaminha à votação o Requerimento n2 755/96.
solicitando a extinção da urgênciéLconcedida ao PR n2
74196. Sen. Eduardo Suplicy .

Encaminha a votação do Requerimento n2 755/96,
solicitando a extinção da urgência concedida para o PR
n2 74196. Seno Romeu Tuma .

Requerimento n2 759/96, solicitando informações
ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência

. Social, sobre o convênio celebrado em 9-7-96. publica
do em 12-7-96, entre a Secretaria de Assistência Social e
o Governo do Estado de Rondônia Seno Emandes Amo-
rim. ......................•.............................................................

Encaminha à Mesa requerimento solicitando infor
!DaÇões ao Sr. Ministro Sérgio Roberto Vieira da Mota s0

bre notícias veiculadas na imprensa, publicadas na revista
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XVI

Veja e no jornal O Globo sobre a concessão de emissoras
de televisão e de rádio. Seno José Eduardo Dutra .

Requerimento n2 760/96, solicitando informaç~

es ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações Sérgio
Roberto Vieira da Mota, sobre notícia veiculada pelo
jornal O Globo que trata da concessão de emissoras
de televisão e de rádio. Seno José Eduardo Dutra. .

Encaminha a votação do Requerimento n!! 552196
(incluído em Ordem do Dia nos termos do § 2.!!. do art.
222 Regimento Interno), que solicita, nos temios regi
mentais, seja consignado em Ata o voto de aplauso à
XV Rewúão de Chanceleres do Grupo do Rio, celebrada
em Cocbabamba, Bolívia, tendo parecer favorável sob
oi!. 442196, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional. Seno Eduardo Suplicy .

Encaminha a votação do Requerimento oi!. 552196
(incluído em Ordem do Diânos termos do § 2.!!. do art.
222 do Regimento Interno), que solicita, nos tennos re
gimentais, seja consignado em ata voto de aplauso à XV
Reunião de Cbanccleres do Grupo do Rio, celeblada em Co
cbabamba, Bolívia, tendo parecer favorável, sob n!!44~
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Seno
Hugo Napoleão .

Requerimento n2 768196, solicitando informações
ao Sr. Ministro de Estado da Justiça, Nelson Azevedo
Jobim, sobre os inquéritos policiais instaurados pela Po
lícia Federal, que se reflll'OOl à notícia veiculada pelo jor
nal O Globo, em sua edição de 13-8-96. Seno José
Eduardo Dutra .

Requerimento n!!. 770196, solicitando bomena
gem de pesar pelo falecimento do Deputado Nilton G0
mes, do Estado do Espírito Santo (ES). Seno Élcio Alva-
res .

Requerimento oi!. 775196, nos termos do art. 279,
alínea c, do Regimento Interno, requerendo adiamento
da discussão do PLS n2 29195, a fim de ser feita na ses
são do dia 28 de agosto próximo. Sen. Eduardo Suplicy.

Requerimento n2 776196, nos termos do 3rt. 311, alí
nea d, do Regimento 1ntfmo. requerendo prefelência para
apreciação do Substitutivo de Plenário ao PLS n!! 18&'95,
que cria a área de proteção ambiental do Delta do Par-
lL3Iôa Sen. Lucídio Portella ..

Encaminha a votação do Requerimento n!! 770/96,
solicitando homenagem de pesar pelo falecimento do
Deputado Federal Nilton Gomes, do Estado do Espírito
Santo (ES). Sen. Élcio Alvares .

(RO) (Vide DIREITOS HUMANOS, ENERGIA ELÉ
TRICA, VERBA)

RODOVIA (Vide PRIVATIZAÇÃO)

Comenta a interdição da BR-174 na divisa de
Mato Grosso com Rondônia devido ao péssimo estado
da estrada, e a violência praticada contra os caminhonei-
ros. Seno Carlos Bezerra. .

Solicita do Senbor Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso o cumprimento da pavi-
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mentação da BR-163, Cuiabá-Santarém. Seno Júlio
Campos .

Questiona a exclusão da estrada Santarém-Cuia
bá do Plano de Metas do Governo. Seno Ademir Anelra-
de .

Comenta o estado caótico em que se encon
tram as rodovias no País. Seno Antônio Carlos
Magalbães ;: ..

Questiona o prolongamento da Rodovia dos Ban
deirantes porque irá prejudicar a cidade de Hortolândia
(SP). Sen. Benedita da 5;ilva .

Critica o Governo pelo descaso com as rodovias
no País. Seno Valmír Campelo .

Questiona a falta de incentivo para melhorar a
malha rodoviária brasileira Sen. Valmir Campelo .

Parabeniza o Presidente do Ibama e o Procurador
Geral da República no Estado do Acre, e a todos os ór
gãos envolvidos com a pavimentação da BR-317 e BR-
364. Seno Flaviano Melo .

Pavimentação da BR-317 e da BR-364, que liga
aproximadamente 95% dos municípios do Estado do
Acre (AC). Seno Flavíano Melo .

(SAfRA) (Vide FINANCIAMENTO AGRÍCOLA)

Aborda o capital anunciado pelo Senhor Presi
dente da República, para custeio e comercialização da
safra agrícola Seno Esperidião Amin .

SANEAMENTO (Vide HABITAÇÃO)

SAúDE

Alerta para o caos que se encontra a saúde no
País. Sen. Lúcio Alcântara ..

Retrata o caos que se encontra a saúde no País.
Sen. Flaviano Melo. Sen. Flaviano Melo .

SAúDE PúBUCA

Preocupa-se com os problemas da saúde pública
no País. Seno Valmir Campelo .

SECA

Preocupa-se com a seca que atinge alguns municí
píos do interior baiano. Sen. Antônio Carlos Maga1hães.....

SEM-TERRA

A direção do Movimento dos Sem-Terra 
MST, está se distanciando de seus ideais. Sen. Jeffer-
son Peres .

Associa·se ao pronunciamento do Senador José
Eduardo Dutra que fala da falta de justiça para punir os
responsáveis pelo massacre aos sem-terra ocorrido em
Eldorado dos Carajás (PA). Seno Guilherme Palmeira....

Critica a demora da Justiça em punir os responsá
veis pelo massacre aos sem-terra em Eldorado dos Cara-
jás (PA). Sen. José Eduardo Dutra. .
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Comunica o ataque ao acampamento de 100
(cem) famílias de sem-terra, localizado no lote 597 da
Gleba Santa Rosa, município de Ouro Preto D' Oeste
(RO). Seno Eduardo Suplicy .

SENADO FEDERAL

Parabeniza a Mesa Diretora do Senado pela inclu
são no ar da TV Senado e Rádio Senado. Seno Ramez
Tebet , .

SERVIDOR (Vide cONVÊNIO)

457

512

TARIFAS BANCÁRIAS

Questiona o aumento nas tarifas bancárias. Seno
Pedro Simon. .

Questiona a resolução do Conselho Monetário
Nacional de liberar as tarifas bancárias. Seno Odacir
Soares .

TRABALHADOR (Vide AMIANTO)

TRABALHADOR DOMÉSTICO

131

665

SErOR PESQUEIRO

Preocupa-se com o setor pesqueiro no País. Seno
Romeu Tuma. _ .

Preocupa-se com o direito dos trabalhadores do-
mésticos no País. Sen. Benedita da Silva. .

Questiona o direito dos trabalhadores domésticos
440 do País. Seno Benedita da Silva. .

100

473

TRABALHADOR RURALSIMPÓSIO INTERNACIONAL

Comenta a importância do N Simpósio Interna
cional sobre Ecossistemas Aorestais - FOREST'96, que
se realizou de 13 a 16 de agosto em Belo Horizonte
(MG). Seno Bernardo Cabral .

SINDICATO

Comenta que a individualidade do sindicato é
mais importante que sltlt-Sindicalização. Seno Epitácio
Cafeteira _ .

45

640

Preocupa-se com as mulheres trabalhadoras rurais
de todo o País. Seno Benedita da Silva. ..

USINA HlDROELÉ1RICA (Vide ELEIRONORTE)

VERBA

Questiona o desvio de verbas públicas no Estado
de Rondônia. Seno Ernandes Amorim ~ .

408

209

SISlEMA FINANCEIRO NACIONAL (Vide CPI)

Preocupa-se com o sistema fmanceiro nacional.
Seno Ney Suassuna. .

SOLIDARIEDADE

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Seno Lúcio Alcânta-
ra .

VIA TERRESTRE

Aborda a importância das vias de transporte que
156 constituem as veias e artérias da economia de uma re-

gião. Seno Ernandes Amorim .

ZONA FRANCA

Ressalta a importância da Zona Franca de Ma
naus como fator decisivo para o desenvolvimento da re-

440 gião Norte. Seno Bernardo Cabral. . ..

336

60
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da à IV Globo Lula., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Discute o PDL n2 28196 (n2 197195, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à IV
Globo úda., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ) .

Leitura da Mensagem n2 255/96, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional, acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das Re
lações Exteriores, o texto do Acordo para facilitação de
Atividades Empresariais, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Argentina, em Brasília, em 15 de fevereiro de 1996. .

PDL 02 72196 (n2 283196, na origem), que aprova
o texto do tratado sobre as relações de Amizade e Coo
peração, celebrado entre o Governo da República Fede

- rativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasília, em
25 de outubro de 1995 .

Leitura da Mensagem n2 1.377/95, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional. acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das Re
lações Exteriores, o texto do Tratado sobre as relações
de Amizade e Cooperação, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrâ-
nia, em Brasília, em 25 de outubro de 1995 .

PEC 02 39196 (n2 367/96, na origem), que altera o
§ 7 2 do art. 14 da Consti~oFederal .

PLS n2 2J96 (incluído em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento 02 636196), que dispõe sobre a criação do
Dia Nacional dos Povos da floresta (dependendo de pare-
cer da Comissão de Educação) .

PLS 02 58196 (incluído em Ordem do Dia nos ter
mos do Requerimento 02636196), que dispõe sobre a trans
ferência dos recursos do salário-educação (dependendo de
parecer da Comissão de Educação). . .

BElLOPARGA

Encaminha a votação do Requerimento 02 742192,
de homenagem de pesar pelo falecimento do escritor
Bernardo Coelho de Almeida. .

PLC ri!- 50196 (02 1.669195, na origem), que insti
tui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
que disciplina o regime das concessões de serviços pú-
blicos de energia elétrica. .

Pág.

Discute o PR 02 53/96, que cria a Rádio Senado,
507 tendo parecer favorável sob 02 391196 da Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania. .
Rende homenagem aos atletas brasileiros pelas

conquistas realizadas em Atlanta .
509 Lamenta o episódio ocorrido na Embaixada da

Nigéria em Brasília. :: .
Condena o ato de selvageria que vitimou a morte

de brasileiro em Buenos Aires .
Questiona o prolongamento da Rodovia dos Ban

deirantes porque irá prejudicar a cidade de Horto1ândia
(SP) .

586 Preocupa-se com as mulheres trabalhadoras rurais
de todo País .

Expõe razões sobre a importância da refonna
agrária. .

Questiona o direito dos trabalhadores domésticos
588 do País .

PLS 02 180196, que dispõe sobre a simplificação
do recolhimento das contribuições sociais e dos encar
gos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho do
méstico, institui e fixa limite de dedução na declaração
anual de rendimentos de pessoa física de gastos com tra-
balhadores domésticos .

589 Discute o PLC n2 38196 (02 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 9.2 da Lei 02 5.889n3,

590 que estatui normas reguladoras do trabalho rural, tendo
parecer favorável sob n2 414196 da Comissão de Assun
tos Sociais (dependendo do parecer da Comissão de As-
suntos Sociais sobre a emenda de plenário) .

656 Discute o PLC 02 38196 (n2 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 9 2 da Lei n2 5.889n3,
que estatui normas regulamentares do trabalho rural .

Discute o PLC n2 52196 (021.612196, na origem),
657 que revoga o art. 75 da Lei n2 9.100195, que estabelece

nonnas para a realização das eleições municipais d~ 3 de
outubro de 1996 (dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania)......•........................

Reporta-se a "Declaração de Chapultepec", docu
mento elaborado durante a Conferência Hemisférica so

104 bre Liberdade de Expressão, realizada no México, que
estabelece princípios fundamentais para a garantia da li-
berdade de imprensa. .

Defende a votação de uma nova Lei de Imprensa.

289
BENIVERAS
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BENEDITA DA SILVA

Preocupa-se com o direito dos trabalhadores do-
mésticos no País .

Reporta-se à matéria publicada no jomal Folha
de S.Paulo de 419193 cujo título é: "Escravos domésti
cos', que traduz a solução da empregada doméstica e a
relação patrão-empregado-doméstico no País .

Rende homenagem ao Senado Federal pela apro
vação do projeto que garante aos empregados domésti-
cos direitos iguais aos demais trabalhadores .

100

100

120

Propõe que as regiões subdesenvolvidas do País
se unam para mudar a política nacional de incentivos.
Aparte ao Seno Jáder Barbalho...................•.....................

Parabeniza o pronunciamento do Senador Wal
deck Omelas que trata das disparidades regionais exis-
tentes no País. Aparte ao Sen. Waldeck Orne1as .

BERNARDO CABRAL

Preocupa-se com o contrabando que acarreta pre-
juízo ao País .

209

334

20



Solicita transcrição nos Anais do SenoL1o Federal e
no Jornal do Seoad~ do documento a que se refere seu
pronunciamento na Zona Franca de Manaus, "Aumento
dos Níveis de Industrialização" .

Associa-se ao discurso do Senador José Eduardo
Dutra que trata do acesso ao Sistema de Administração
Financeira-SIAFI. Aparte ao Seno Josécduardo Dutra. ..

Preocupa-se com a situação / ,mômica e fman-
ceira do País. Aparte ao Seno E""Jardo Suplicy .

Associa-se ao discurso do ~: ;l:,{Íor José Fogaça,
Jbre as decisões tomadas na reunião da Comissão de

Assuntos Políticos do Parlamento Latino Americano,
realizado no México. Aparte ao Seno José Fogaça. .

Comenta a importância do IV Simpósio Interna
cional sobre Ecossistemas Florestais-FOREST' 96, que
se realizou de 13 a 16 de agosto em Belo Horizonte
(MG) .

Associa-se ao discurso do Senador Eduardo Su
plicy que condena o ato de selvageria contra a Embaixa
da da Nigéria após a vitoda sobre o Brasil. Aparte ao
Sen. Eduardo Suplicy .

Preocupa-se com a queda do Ministro Cavallo da
Argentina e a repercussão na economia do País. Aparte

- ao Sen. José Fogaça. ..
Ressalta a importância da Zona Franca de Ma

naus como fator decisivo para o desenvolvimento da Re-
gião Norte :::::" ..

Reporta-se a matéria publicada na Folha de
S.Paulo que traz como título "Política Industrial. Gover-
no prepara reforma da Zona Franca" .

Requerimento n2 739196, de homenagem ao cin
qüentenário da Federação Nacional dos Jornalistas Pro-
fissionais-FENAJ .

Discute o PR n2 53196, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob n2 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. .

Associa-se ao pronunciamento do Senador Gui
lherme Palmeira que ttata da crise no setor energético
brasileiro. Aparte ao Sen. Guilherme Palmeira. .

Discute a importância da navegação no interior
no País .

Preocupa-se com o alto preço do frete f1uvial.372
Homenageia o escritor amazonense Thiago Mello

pelas suas obras literárias .
Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que

teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon. ..

Reporta-se sobre a importância do meio ambien-
te .

Preocupa-se com as desigualdades regionais exis-
tentes no País .

Encaminha a vo~ da PEC n2 2'1196 (02 41191,
na origem), que dá nova redação ao § 4.2 do artigo 18 da
Constituição Federal, tendo parecer favorável sob 02
404/96 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. .
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Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na rnorte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Sen. Pedro
Simon. (Republicação) ..

Parecer oral ao PLS 02 1196 (incluído em Ordem
do Dia nos termos do Requerimento 02 635/96), que dis
põe sobr~ a criação do Dia Nacional dos Povos da Flo
resta (dep~ndendo de parecer favorável da Comissão de
Educação) ..

CARLOS BEZERRA

Comenta a interdição da BR-174 na divisa de
Mato Grosso com Rondônia devido ao péssimo estado
da estrada, e a violência praticada contra os caminhonei-
ros .

Aborda a extinção do Fundo Rodoviário Nacio
naI-FRN, que qualifica como grande erro da Constitui-
çãode 1988 .

Discute o PLS 02 280195, que cria área de livre
comércio nos municípios de ParDalôa e Luís Correia, no
Estado do Piauí .

Preocupa-se com a crise no setor agrícola que p0-

derá comprometer o futuro do Plano Real ..
Cobra da área econômica do governo, tomada de

providências necessárias para o financiamento da próxi-
ma safra agrícola brasileira. : .

Associa-se ao pronunciamento do Senador Ra
mez Tebet que trata da legalidade das aquisições das
ações pertencentes ao Estado de Mato Grosso e de Mato
Grosso do Sul, pela Companhia Vale do Rio Doce.
Aparte ao Seno Ramez Tebet .

CASn..oo MALDANER

Comunica o falecimento do Sr. José Miranda, e
discorre sua vida política. ..

Solicita transcrição nos Anais do Senado Federal
do curriculwn vilae do Sr. José Miranda. ..

Reporta-se às críticas proferidas na condução da
política econômica brasileira pelo influente economista
alemão, Or. Rudiger Domubusch .

Encaminha à mesa projeto de lei que dispõe sobre
auxJ1io que as pessoas jurídicas e fisicas poderiam dar à
Defesa Civil .

PLS n2 182196, que acrescenta dispositivos à Lei
n2 9.249195, e à Lei n2 9.250195, que dispõem respecti
vamente sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas
e das pessoas fisicas .

COUTINHO JORGE

Associa-se ao pronunciamento do Senador Jáder
Barbalho que trata dos projetos que devem ser incorpo
rados ao Plano de Metas do Governo. Aparte ao Sen. Já-
der Barbalho .

Questiona a medida provisória e o decreto que re
definiu medidas coercitivas em relação à política flores-
tal amazônica. .

m
Pág.

555

656

124

124

189

217

217

608

99

99

273

609

631

205

476



IV

EDlSONWBÃO

Questiona o uso de computadores nas escolas pú
blicas, tendo em vista que existem escolas sem luz elé-
trica mesas e carteiras aos alunos ..

A situação das escolas públicas no País .
Comenta o tratamento dado à educação em seu

governo .
Solicita transcrição nos Anais do Serwdo Federal

do documento a que se refere em seu pronunciamento..,.
Requerimento n2 747J96, de homenagem de pesar

pelo falecimento do escritor Bernardo Coelho de Almei-
da. .

,-' Encaminha a votação o Requerimento n2 742196,
de homenagem de pesar pelo falecimento do escritor
Bernardo Coelho de Almeida. .

PEC n2 37/96, que acrescenta parágrafo ao art. 37
da Constituição Federal .

PEC n2 38196, que acrescenta inciso ao art. 54 da
Constituição Federal. .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon .

Preocupa-se com a crise na agricultura .
Aborda aspectos importantes para o crescimento

das exportações _ .
Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que

teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Sen. Pedro
Simon. (Republicação) .

Critica a imprensa brasileira que ofende as pes
soas sem direitos à retratação. Aparte ao Sen. Lúcio Al-
cântara. .

Questiona a legalidade das aquisições das ações
pertencentes ao Estado de Mato Grosso e de Mato Gros
so do Sul, pela companhia Vale do Rio Doce. Aparte ao
Seno Ramez Tebet ..

EDUARDO SUPLICY

A importância do projeto que institui o Programa
de Garantia de Renda Mínima - PGRM .

Apela aos deputados que estejam presentes para
apreciarem o Programa de Garantia de Renda Mínima -
PGRM, no dia 7 de agosto às 10 horas .

Associa-se ao pronunciamento do Senador José
Eduardo Dutra, que trata da importância do Sistema de
Administração Financeira - SIAF1. Aparte ao Seu. José
Eduardo Dutra .

Refere-se a saída do Sr. Ministro Domingo Ca-
vallo da Argentina .

Comenta a queda de produção das indústrias no
Estado de São Paulo .

Alerta ao governo sobre a diminuição da taxa de
inflação que tem papel importante no governo do Se
nhor Presidente da República, Fernando Henrique Car-
doso .
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Parabeniza o Senador José Fogaça e os demais
membros da comitiva pelas decisões tomadas na Cidade
do México, no encontro da Comissão de Assuntos Polí
ticos do Parlamento Latino Americano. Aparte ao Seno
José Fogaça .

Réfere-se a entrevista do cientista político e so
ciólogo francês Sr. Alain Touraine, sobre o sistema polí-
tico do País .

Destaca a importância do trabalho realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - mGE ao
promover um censo ~opecuário e populacional· no
País .

Condena o ato de selvageria contra a Embaixada
da Nigéria, após a vitória sobre o Brasil em jogo olímpi-
co de futebol. .

Preocupa-se com a queda do Sr. Ministro Cavallo
da Argentina, porque representa um alerta para a econo-
mia no País. Aparte ao Sen. José Fogaça .

Aborda os altos índices de desemprego no País .
Demissões na Light ..
Parabeniza os atletas brasileiros que participaram

das Olimpíadas realizadas em Atlanta .
Anexa ao seu pronunciamento o nome de todos

os brasileiros que receberam medalhas nas Olimpíadas
de Atlanta .

Discute o PLS n2 32195, que institui o número
único de Registro Civil, tendo parecer favorável sob ~
277J96 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia _ .

Parabeniza a Senadora Benedita da Silva pela de
dicação a causa dos direitos dos trabalhadores domésti-
cos. Aparte a Seno Benedita da Silva .

Reporta-se à decisão do Sr. Ministro da Fazenda,
Pedro Malan que anunciou a medida provisória sobre os
bancos. Aparte ao Seno Ney Suassuna .

Reprova as manifestações realizadas diante do
Congresso Nacional .

Esclarece que o Sr. Governador Cristovam Buar
que, estará determinando 110VO lugar para a realização da
Micarecandanga/97 .

Encaminha à votação o Requerimento n2 755196,
solicitando a extinção da urgência concedida ao PR ~
74196 .

Questiona medida provisória adotada para socor-
rer os bancos estaduais. . ..

Desaprova a atitude do governo que pediu aos de
putados de sua base, para não comparecerem à Comis
são de Finanças e Tributação da Câmara, com intuito de
evitar quorum ao projeto de lei como o Programa de Ga-
rantia de Renda Mínima - PRGM. .. .

Reporta-se o editorial publicado na Folha de
S.Paulo, "Renda Mínima", que trata da importância do
Congresso Nacional votar este projeto e das proposições
colocadas pelo relator Sr. Germano Rigotto .

Encaminha a votação do Requerimento ~ 552196
(incluído em Ordem do Dia nos tennos do § 2.2 do art.
222 Regimento Interno), que solicita nos tennos regi
mentais, seja consignado em Ata o voto de aplauso à
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xv Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio, celebrada
em Cochabamba, Bolívia, tendo parecer favorável sob
n2 442196 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon. .

Comunica o ataque ao acampamento de 100
(cem) famílias de sem-terra, localizado no lote 597 da
Gleba Santa Rosa, município de Ouro Preto D' Oeste
(RO) .

Encaminha a votação do PDL r{! 28196 (02 197195,
na origem), que aprova o ato que renova a concessão ou
torgada à TV Globo LtJa., para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens na cidade do Rio de Janei-
ro (RJ) .

Solidariza-se com o Senador Pedro Sirnon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon. (Republicação) .

Preocupa-se com os atos de criminalidade no
País .

Solicita que seja transcrito nos Anais do Senado
Federa~ como parte do seu pronunciamento, o estudo
do Sr. Paulo Sérgio Pinheiro que trata das estatísticas s0-

bre a violência no País. :::: .
Requerimento r{! 775196, nos termos do art. 279

alínea c do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do PLS n2 29/95, a fim de ser feita na sessão
do dia 28 de agosto próximo .

Aborda o Programa de Garantia de Renda Míni
ma que visa a melhoria da distribuição de renda e a erra-
dicação da miséria no País .

Sugere aos deputados que apontem sugestões no
sentido de aperfeiçoar e de tomar viável o Projeto de
Garantia de Renda Mínima para que possa ser votado no
âmbito da Câmara dos Deputados .

ÉLCIO ALVARES

Requerimento n2 740196, de urgência nos termos
do art. 336, alínea b, do Regimento Interno, para o PR
n2 74196, que autoriza o Estado de São Paulo, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo 
LFrS, cujos recursos serão destinados ao reembolso da
sexta parcela e liquidação da sétima e oitava parcelas de
precatórios judiciais, bem como dos complementos da
primeira à oitava parcelas de precatórios judiciais pen-
dentes de responsabilidade daquele Estado .

Defc:nde o Senhor Presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso, por não ter qualquer participa-
ção na aprovação de medidas provisórias .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon .
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Requerimento 02 770196, solicitando homenagem
de pesar pelo falecimento do Deputado Nilton Gomes,
do Estado do Espírito Santo (ES) .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon. (Republicação) .

Encaminha a votação do Requerimento n2 770/96,
solicitando homenagem de pesar pelo falecimento do
Deputado Federal Nilton Gomes, do Estado do Espírito
Santo (ES) .

EMÍLIA FERNANDES

Comunica a sua participação corno palestrante no
7.2 Congresso Comerciário realizado em Praia Grande
(SP), nos dias 26 e 27 de julho de 1996 .

Solicita transcrição nos Anais do Senado Federal
do documento sobre as resoluções finais decididas no
7!!. Congresso Comerciário realizado em Praia Grande
(SP) .

Aborda o crescimento do desemprego no País .
Solicita transcrição nos Anais do Senado Federal

do documento da aprovação da legislação que assegurou
a obrigatoriedade de 20% de candidaturas femininas nas
nominatas dos partidos políticos para as eleições muni-
cipais ; .

Clama pela libertação da brasileira Lamía Maaruf
Hassan, condenada à prisão perpétua por um tribunal
militar de Israel. .

Solidariza-se com o Senador Pedro Sirnon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Sen Pedro
Sirnon. (Republicação) .

PLC n2 38196 (02 102195, na origem), que acres
centa parágrafo ao 3rt. 9.2 da Lei n2 5.889n3, que estatui
normas reguladoras do trabalho rural, tendo parecer fa
vorável sob n2 414196 da Comissão de Constituição So
ciais (dependendo do parecer da Comissão de Assuntos
Sociais sobre a emenda de plenário) .

PLC n2 52196 (02 1.612196, na origem), que revo
ga o art. 75 da Lei n2 9.100/95, que estabelece normas
para a realização das eleições municipais de 3 de outu
bro de 1996 (dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania) .

PLC n2 128195 (02 4.773194, na origem), que au
toriza o Banco Central do Brasil, autarquia vinculada ao
Ministério da Fazenda, doar o imóvel que menciona., no
mUIÚcípio do Rio de Janeiro (RJ) .

PLC n2 3196 (02 4.582194, na origem), de iniciati
va do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios, que transforma e cria cargos no quadro de pes
soal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios. . .

EPITÁCIO CAFEfEIRA

Propõe que nas próximas publicações das medi
das provisórias, contenha o nome dos presidentes, vice-
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VI

presidentes e relatores para que se possa fazer a devida
cobrança. .

Indaga a mesa se eyjste a Medida Provisória 02
1.510 .

Discorda da quantidade de medidas provisórias
votadas no Congresso Nacional .

Encaminha a votação do PDL 02 41/96 (02
128189, na origem), que aprova o ato que outorga per
missão à Villa do Conde Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Olinda (PE) .

Encaminha a votação da PEC 02 22196 (02 41191,
na origem), que dá nova redação ao § 4!! do art. 18 da
Constituição Federal, tendo parecer favorável sob 02
404196 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia .

Associa-se ao pronunciamento do Senador Lúcio
Alcantâra sobre os meios de comunicação e a repercus
são na sociedade brasileira. Aparte ao Seno Lúcio Alcân-
tara .

Questiona o governo que edita medidas provisó
rias por achar que seja a solução para resolver todos os
problemas que afligem o País .

Comenta que a individualidade do sindicato é
mais importante que sua sindicalização ..

Discute o PLC 02 52196 (02 1.612196, na origem),
que revoga o art. 75 da Lei 02 9.100195, que estabelece
nonnas para a realização das eleições municipais de 3 de
outubro de 1996 (dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania) ..

ERNANDES AMORIM

Questiona a falta de interesse do governo para re
solver os problemas que afligem a região Norte. Aparte
ao Sen. Bernardo Cabral. . .

Critica a medida provisória adotada pelo Senhor
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso
que limita o desmatamento na região amazônica em
20% .

Clama às autoridades competentes, à Procurado
ria-Geral, e ao Tribunal de Contas, para que apurem as
irregularidades cometidas no Estado de Rondônia (RO).

Requerimento 02 747196, solicitando infonnaçõe5
ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, sobre a prestação de contas dos convênios reali
zados entre a Secretaria de Assistência Social e o Estado
de Rondônia, incluindo os municípios do estado, no ano
de 1995 .

Denúncia sobre a violação de direitos humanos
ocorrido na cidade de Ariquemes (RO), e espera justiça
aos culpados. . .

Reporta-se à notícia publicada no jornal Diário
do Amazonas, do dia 2 de agosto, onde relata a fuga de
presos .

Questiona o desvio de verbas públicas no Estado
de Rondônia .
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Protesta contra a Medida Provisória n2 1.511196
que restringe a ocupação da área na Amazônia em 80%.

Aborda a importância das vias de transporte que
constituem as veias e artérias da economia de uma re-
gião .

Comenta a importância das ferrovias, capazes de
conduzir grandes volumes a menor custo. . : .

Requerimento 02 759/%, solicitando infonnações
ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, sobre o convênio-celebrado em 9-7-96, publica
do em 12-7-96, entre a Secretaria de Assistência Social e
Governo do Estado de Rondônia .

Preocupa-se com o município de Machadinho do
Oeste (RO), que está a 150 km de distância dos gerado-
res de energia .

Critica o governo pelo socorro financeiro aos
bancos ..

Reporta-se à matéria publicada no Correio de
Rondônia que traz como título "Governo Raul: atolado
na lama" .

Denuncia as irre~aridades cometidas pelo go-
vernador do Estado do Àcre. . ..

Critica o governo por não ter uma política dire-
cionada a área agrícola Aparte ao Seno Osmar Dias .

Preocupa-se com a crise na cacauicultura no Esta-
do de Rondônia Aparte ao Seno Osmar Dias .

Parecer 02 449196-Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PDL 02 24196 (02 198195, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à 1V Globo de São Paulo Uda, para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São
Paulo (SP) .

Defende o Decreto 02 1.775196, instrumento que
se constituía na esperança dos produtores rurais no Esta-
do de Rondônia (RO) ..

Parecer 02 455196-Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PR 02 84196, que autoriza o muni
cípio de Goiânia a emitir 9.633.051 Letras Financeiras
do Município de Goiânia - LFfG, cujos recursos serão
destinados ao pagamento da sétima e oitava parcelas de
precatórios judiciais pendentes de pagamento, bem
como dos complementos da primeira à sexta parcelas de
precatórios judiciais pendentes de pagamento, de res
ponsabilidade daquele município, esclarecendo que pro-
cedeu à adequação redacional do art. 2!!, alínea r .

ESPERIDIÃO AMIN

Narra o sucesso alcançado pelo empresário Beto
Carreiro no Estado de Santa Catarina (SC) .

Comenta a importância da fundação Milton Cam-
pos .

Anexa ao seu pronunciamento o documento que
trata da concessão das bolsas de estudo, e ao Prêmio Se-
nador Milton Campos .

Aborda o capital anunciado pelo Senhor Presi
dente da República, para custeio e comercialização da
safra agrícola .
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Destaca a importância do Programa Nacional de
Apoio a Agricultura Familiar - PRONAF .

Questiona a Medida Provisória 02 1.514196, que
trata do apoio do Governo Federal aos bancos estaduais.

Encaminha a votação do Requerimento 02 755/96,
solicitando extinção da urgência concedida para o PR 02
74196 .

Preocupa-se com a crise na agricultura brasileira.
Discute o PDL 02 28196 (02 197/95, na origem),

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ) .

FLAVIANO MELO

Reporta-se à matéria publicada no Correio Bra
:riliellS4J, de 29 de maio, onde diz que o Brasil só perde
para a lndia em casos de hanseníeses. . .

Retrata o caos que se encontra a saúde no País. ...
Discute o PLS 02 280195, que cria área de livre

comércio nos municípios de Parmllba e Luís Correia, no
Estado do Piauí .

Reporta-se à Medida Provisória n!! 1.511/96196
- que exige um aIlIDento das áreas de reserva individual

de 50% para 80% cerceando o desenvolvimento da
Amazônia ..

Associa-se ao disctmo do Senador Ramez Tebet
que descreve a participação dos eleitores com as eleiçõ
es municipais do País. Aparte ao Sen. Ramez Tebet. .....

Pavimentação da BR-317 e a BR-364, que liga
aproximadamente 95% dos municípios do Estado do
Acre (AC) .

Parabeniza o Presidente do Ibarna e o Procurador
Geral da República no Estado do Acre, e a todos os ór
gãos envolvidos com a pavimentação da BR-317 e BR- .

Preocupa-se com o problema habitacional do País
Aborda o problema do dwemprego que aflige a

população brasileira .

FRANCELlNO PEREIRA

Apresenta o projeto de lei que estabelece limite
para a multa de mora decorrente do inadimplemento de
obrigação contratual .

PLS n!! 172196, que estabelece limite para multa
de mora decorrente do inadimplemento de obrigação
contratual .

Questiona a importância das medidas provisórias
por não serem apenas de responsabilidade do Senhor
Presidente da República, mas também do Senado Fede-
ral .

Apresenta projeto de lei, que estabelece limite
para a multa de mora decorrente do inadimplemento de
obrigação tributária .

Apresenta projeto de lei que estende o limite de
mul~~ 2% aos contratos em geral e convenção de con-
donurnos .
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PLS 02 177196, que dispõe sobre a multa de mora
decorrente do pagamento de tributos federais e contri-
buições após vencimentos ..

PLS 02 178196 - Complementar, que estabelece
limite para a multa de mora decorrente do inadimplente
de obrigação tributária .

Encaminha a votação da PEC 02 22196 (02 41191 ,
na origem), que dá nova redação ao § 4 2 do art. 18 da
Constituição Federal, tendo parecer favorável sob 02
404196 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia .

FREITAS NErO

Discute o PLS n!! 280195, que cria área de livre
comércio nos municípios de Parmllba e Luís Correia, no
Estado do Piauí .

Preocupa-se com as regiões mais pobres que são
privadas tanto de investimentos públicos em infra-estIU-
tura, quanto de incentivos fiscais .

Questiona o sucesso alcançado pelo Plano Real .

GERALDO MELO

Associa-se às homenagens que estavam sendo
prestadas à Mesa com relação a instalação da Rádio Se-
nado .

Reprova as manifestações realizadas diante do
Congresso Nacional .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon. que teve
seu nome envolvido na morte de sua esposa, em matéria
publicada pela imprensa Aparte ao Sen. Pedro Simon. .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Sen. Pedro
Simon. (Republicação) .

Discute o PLC 02 38196 (02 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 9 2 da Lei n2 5.889n3,
que estatui normas reguladoras do trabalho rural tendo
parecer favorável sob 02 414196 da Comissão de Assun
tos Sociais (dependendo de parecer da Comissão de As-
suntos Sociais sobre a emenda de plenário) .

GERSON CAMATA

Aborda a crise na cafeicultura brasileira. Aparte
ao Seno Osmar Dias ..

Preocupa-se com a crise que possa ocorrer na
agricultura em todo País .

Parabeniza o discurso do Senador Humberto Lu
cena que trata da importância do Plano de Metas do G0-
verno .

Lamenta o falecimento do Deputado Federal Nil
ton Campos, ocorrido no Estado do Espírito Santo (ES).
Aparte ao Sen. Bcio Alvares .

GILBERTO MIRANDA

Parecer n!! 448196 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre a Emenda 02 1 de Plenário, oferecida ao

Vil
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PR ri! 74/96, que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Letras FInanceiras do Tesouro do Estado
de São Paulo - LFI'P, cujos recursos serão destinados
ao reembolso da sexta parcela e liqüidação da sétima e
oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes de res-
ponsabilidade daquele Estado .

GUll..HERME PALMEIRA

Pág.

matéria publicada pela imprensa Aparte ao Sen. Pedro
Simon. (Republicação) .

Encaminha a votação do PLC ri! 38196 (02
102195, na origem), que acrescenta parágrafo ao art. 9.2

da Lei 02 5.889n3, que estatui normas regulamentares
470 do trabalho rural .

HUMBERTO LUCENA

Pág.

557

639

Preocupa-se com o setor energético brasileiro.......
Associa-se ao pronunciamento do Senador José

Eduardo Dutra que fala da falta de justiça para punir os
responsáveis pelo massacre aos sem-terra ocorrido em
Eldorado dos Carajás (PA) .

Propõe mais investimento na área energética .

I HUGO NAPOLEÃO

Comenta a falta de quorum para manter o parecer
do Senador Fernando Bezerra .

Discute o PLS ri! 32195, que institui o número
único de Registro Civil tendo parecer favorável sob n!!
272196 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia .

Reprova as manifestações diante do Congresso
Nacional .

Discute o PLS ri! 280195, que cria área de livre
comércio nos municípiOHle ParnaJba e Luís Correia no
Estado do Piauí (PI) .

Discute o PR n!! 53196, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob n!! 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania .

Parecer n!! 440196 - Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL ri! 30/96 (n!!
181195, na origem), que aprova o texto da Emenda ao
artigo XVII (f) do Acordo Relativo à Organização Inter
nacional de Telecomunicações por Satélite (INTEL
SAST), de 20 de agosto de 1971, aprovada pela XIX
Reunião da Assembléia da Organização, em 26 de outu-
brode 1994 .

Parecer rf! 442196 - Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre o Requerimento ri!
552196, que solicita seja consignado em Ata voto de
aplauso à XV Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio,
celebrada em Cochabarnba, Bolívia ..

Encaminha a votação do Requerimento rf! 552196
(incluído em Ordem do Dia nos termos do § 2 2 do art
222 Regimento Interno), que solicita nos termos regi
mentais seja consignado em ata voto de aplauso à XV
Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio, celebrada em
Cochabamba, Bolívia, tendo parecer favorável, sob rf!
442196 - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Seno Pedro
Simon .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
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366
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110

169

187

196

354

356

404

421

Solicita transcrição nos Anais do SentUÚJ Federal
do documento do Sindicato Nacional dos Trabalhadores
de Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento Agrope-
cuário - EMEPA, do Estado da ParaIba (PB) ..

Solicita para efeito de publicação no Diário do
Coogr~ o anexo sob o título: "Performance Atual do
Rebanho Gir Leiteiro do Campo Experimental", João
Pessoa (PB) .

Parecer ri! 438196 - Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL rf! 145/95 (02
121195, na origem), que Aprova o texto das modificaçõ
es ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de De
senvolvimento, aprovadas por ocasião das reuniões
anuais da Assembléia e Fundo Africano de Desenvolvi
mento, realizadas em Dacar, Senegal, no período de 12 a
14 de maio de 1992 .

Questiona a importância da fidelidade partidária
Aparte ao Sen. Mauro Miranda. .

Defende o sistema majoritário que seria de 50%
pelo voto proporcionai e 50% pelo voto distrital, como
caminho para fortalecimento dos partidos. Aparte ao
Sen. Mauro Miranda .

omunica o falecimento do ex-Deputado Estadual
Francisco Souto Neto na cidade de João Pessoa (PB), e
discorre sobre sua vida política .

Homenageia o escritor amazonense Thiago de
Mello, por grandes criações literárias. Aparte ao Seno
Bernardo Cabral .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Seno Pedro .
Simon. .

Questiona a importância do Plano de Metas de
Governo .

Propõe que seja incluído no Plano de Metas do
Governo o Projeto de Transposição das Águas do São
Francisco, para o semi-árido Nordeste .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Sen. Pedro
Simon. (Republicação) .

JÁDER BARBALHO

Refere-se ao discurso do Senador José Eduardo
Dutra que trata da desburocratização do Código de Mi-
neração Brasileira. .

Discute o PLS n!! 32/95, que institui o número
único do Registro Civil, tendo parecer favorável sob 02
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413

418
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277196 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. .

Questiona o Poder do Executivo na reedição de
medidas provisórias .

Aborda a política fiscal do País .
Preocupa-se com a concentração de rendas nas re-

giões mais ricas do Brasil ..
Questiona a aprovação do projeto do ex-Deputa

do Federal e atual Ministro da Justiça, Sr. Nelson Jobim.,

Solicita a presença do Sr. Ministro do Meio Am
biente ao Plenário do Senado, para esclarecer a medida
provisória lançada com o "Pacote Ecológico", que am
plia de 50% para 80% a reserva florestal na Amazônia .

Encaminha a votação o Requerimento n2 755196,
solicitando a extinção da urgência concedida para o PR
n274196 ..

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon. .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em

- matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon. (Republicação) .

Encaminha à votação do PLC n2 38196 (n2
102195, na origem), que-aerescenta parágrafo ao art. 9.2

da Lei n2 5.889n3, que estatui normas regulamentares
do trabalho rural .

Encaminha à votação o PR n2 84196 (apresentado
como conclusão de seu Parecer n2 447196), que concede
ao Município de Goiânia - GO, autorização para emitir
9.633.051 Letras Financeiras do Município de Goiânia
LFrG, cujos recursos serão destinados ao pagamento da
sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais penden
tes de pagamento. bem como dos complementos da pri
meira à sexta parcelas de precatórios judiciais pendentes
de pagamento, de responsabilidade daquele Município..

Parecer oral à Emenda n2 1, de Plenário que
acrescenta ao art. 2.2, do PRS n2 84196. .•........••................

JEfFERSON PERES

Questiona a decadência do ensino público no
País .

PLS n2 175196, que dispõe sobre a interrupção do
contrato individual de trabalho por tempo determinado,
deco~te da licença::mprego motivada por dificuldade
econotnlca ou financerra da empresa. .

Defende uma política de desenvolvimento regio
nal que realmente favoreça as regiões menos desenvol-
vidas. Aparte ao Seno Lúcio Alcântara .

RePOrta-se às manifestações dos senadores a res-
peito das medidas provisórias. . .

Apresenta o projeto de lei para tentar minimizar
ou amenizar o problema de desemprego. . .

A direção do Movimento dos Sem-Terra - MST,
está se distanciando de seus ideais .
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641
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144

152
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229

Preocupa-se com a situação dos professores apo-
sentados no País .

Preocupa-se com a falência no Estado de Alagoas
(AL) .

Associa-se ao pronunciamento do Senador Ber
nardo Cabral que trata da importância da navegação in-
terior no País. Aparte ao Seno Bernardo Cabral .

Lamenta que o preço do frete fluvial esteja mais
caro que o rodoviário, devido a problemas legais e insti-
tucionais. Aparte ao Seno Bernardo Cabral. . .

Parecer n2 446196 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre a Mensagem n2 200196, do Senhor Presi
dente da República, encaminhando ao Senado Federal
proposta para que seja autorizada a República Federati
va do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor de até US$300,OOO,OOO.OO (trezentos milhões de
dólares norte-americanos) de principal, junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD .

PR n2 83/%, que autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no va
lor de até US$300,OOO,OOO.OO (trezentos milhões de dó
lares norte-americanos), junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD .

JOÃO ROCHA

Associa-se ao discurso do Senador Jáder Barba
lho, que trata da concentração de renda nas regiões mais
ricas do País. Aparte ao Sen. Jáder Barbalho .

Parecer oral ao PDL n2 24196 (n2 198195, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à TV Globo de São Paulo Uda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de São
Paulo(SP) .

JOEL DE HOLANDA

Solicita transcrição nos Anais do Senado do pro
nunciamento do Or. João Geraldo Piquet Carneiro so-
bre: "O Novo Modelo de órgão Regulador" .

Preocupa-se com a educação no País. . .
Aborda a importância do sistema de avaliação

permanente para a revolução educacional que o País ne-
cessita .

Defende o processo de privatização que trará be-
neficios essenciais à sociedade brasileira .

Parecer oral ao PDL n2 41196 (n2 128189, na ori
gem), que aprova o ato que outorga permissão à Vila do
Conde FM Uda, para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na Cidade de Olinda (PE).

JONAS PINHEIRO

Preocupa-se com a política agrícola no País.
Questiona o porquê de o Governo Federal não li

berar R$6 milhões para as operações de Aquisição do
Governo Federal - AGF. .
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Discute o PLS n!! 280195, que cria área de livre
comércio nos Municípios de Parnaíba e Luís Correia, no
Estado do Piauí (PI) ..

JOSAPHAT MARINHO

Oferece a exame proposta de modificação do re-
gime das medidas provisórias ..

Afuma que medida provisória quando rejeitada
não poderá ser reeditada Aparte ao Seno Pedro Símon...

Parecer n!! 436196 da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PR 02 1196 que dispõe sobre
o depósito legal das publicações de que trata .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon. que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Sen. Pedro
Simon. .

Associa-se ao discurso do Senador Humberto Lu
cena que trata da importância do Plano de Metas do Go-
verno. Aparte ao Sen. Humberto Lucena .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Sen. Pedro
Simon. (Republicação) .

JOSÉBIANCO

PR n!! 851%, que estabelece alíquota mínima do
imposto sobre operações relativas à circulação de mer
cadorias e sobre prestações de serviços de transporte e
de comunicações para produtos da cesta básica .

Questiona a Medida Provisória 02 1511196 que
implica na p~sação das atividades agropecuárias em
toda a Amazorua ..

JOSÉ BONIFÁOO

Parabeniza o ato do Governo do Estado do To
cantins, que pelo Decreto n!! 302196, isentou as famílias
de baixa renda do pagamento pelos serviços de abasteci-
mento de água e energia elétrica .

JOSÉ EDUARDO DlITRA

Leitura da Mensagem 02 206196 (02 716196, na
origem), submetendo à deliberação do Senado Federal a
escolha do Sr. Luis Brun de Almeida e Souza, Ministro
de Segunda Classe, do Quadro Permanente da Carreira
de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República de Côte dlvoire.
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica de Burldna Faso .

Apresenta projeto de lei que estabelece normas de
acesso ao Sistema de Administração Financeira - SlAFI.

Requerimento n2 737196, de reconstituição às
Propostas de Emenda à Constituição n2s 14 e 33196, por
tratarem de matérias que versam o mesmo assunto .

Pág.

PLS n!! 171196, que estabelece normas de acesso
ao Sistema de Administração Financeira - SlAFI, e ou-

189 tros si.temas de informações de órgãos públicos .
Reporta-se ao projeto de autoria do Executivo que

visa desburocratizar o Código de Mineração Brasileiro.
Questiona a rejeição às emendas apresentadas por

parlamentares de oposição .
171 Emenda n!! 3, de Plenário, dê-se nova redação ao

art. 60, modificando seus §§ 1 2, 2 2 e 6 2• de que trata o
235 art. 5..2daPEC ..

PDL n!! 71196, que susta a eficácia da Resolução
02 2.303, Bacen., de 25 de julho de 1996, que disciplina

313 cobranças de tarifas pela prestação de serviços por parte
das instituições financeiras e demais instituições autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. . .

Comunica que a bancada do Partido dos Traba
425 Ihadores - PT, encaminhou PDL que visa sustar a eficá

cia da Resolução n2 2.303196, do Banco Central, de 25-
7-96, que parte das instituições fmanceiras ..

483 Reporta-se ao relatório do Senador José Ignácio
Ferreira que não faz referência à Lei n!! 8.072196, que é a
chamada Lei dos Crimes Hediondos ..

Comunica a presença em Brasília, da Articulação
561 Nacional de Luta das Mulheres pela reforma agrária e

contra a violência no campo .
Critica a demora da justiça em punir os responsá

veis pelo massacre aos sem-terra em Eldorado dos Cara-
jás (PA) ..

Encaminha à Mesa requerimento solicitando in
formações ao Sr. Ministro Sérgio Roberto Vieira da

501 Mota sobre notícias veiculadas na imprensa, publicada
na revista Veja e no jornal O Globo sobre a concessão
de emissoras de televisão e de rádio .

541 Requerimento n2 760196, solicitando informações
ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações Sérgio Ro
berto Vieira da Mota, sobre notícia veiculada pelo jornal
O Globo que trata a concessão de emissoras de televisão
e de rádio .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em

264 matéria publicada pela imprensa Aparte ao Sen Pedro .
Simon. .

Requerimento n!! 768196, solicitando informações
ao Sr. Ministro de Estado da Justiça, Nelson Azevedo
Jobim, sobre os inquéritos policiais instaurados pela Po
lícia Federal, que se referem à notícia veiculada pelo jor-
nal O Globo, em sua edição de 13-8-96. .. ..

Encaminha a votação do PDL n!! 24196 (02
198195, na origem), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à TV Globo de São Paulo LIda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
Cidade de São Paulo (SP) .

Discute o PDL n2 28196 (02 197195, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV

24 Globo LIda., para explorar serviços de radiodifusão de
sons e imagens, na Cidade do Rio de Janeiro (RJ) .

Comunica a aprovação do rito sumário para desa-
26 propriação de terras visando a reforma agrária .
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Solidariza·se com o Senador Pedro Símon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon. (Republicação) .

JOSÉ FOGAÇA

Pág,

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Sen. Pedro

558 Simon. (Republicação) .

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA

XI

Pág.

555

Reporta-se à reunião da Comissão de Assuntos
Políticos do Parlamento Latino·Americano realizado no
México : .

Comenta a queda do Sr. Ministro Domingo Ca
vallo da Argentina e a repercussão na economia: do País.

Aborda a relação da política econômica existente
entre México, Argentina e Brasil. .

Preocupa-se com a estabilização da moeda no
País ..

Discute o PLS n2 32195, que institui o número
único do Registro Civil, tendo parecer favorável sob n2
272196 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. .

Chama atenção das autoridades competentes para
a reforma da previdência.. que irá ajudar os pequenos as-

-salariados do País .
Discute o PLC n2 87191 (n2 2.838189, na origem),

que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a
regulamentação do exerêício da profissão de músico. ....

Comunica o falecimento do Sr. Antoninho Gon
zales, Presidente da Associação Rio-Grandense de Im-
prensa. .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa.. em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon .

Parecer n2 445196 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre a Mensagem n2 189196 (n!! 577/96, na
origem), encaminhando proposta de operação de crédito
externo entre a República Federativa do Brasil e o Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD, no valor de US$350,OOO,OOO.OO (trezentos e
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), de
principal, cujos recursos serão destinados a financiar,
parcialmente, o Projeto de Reestruturação e Desestatiza
ção da Rede Ferroviária Federal SA - RFFSA, cuja
execução ficará a cargo da RFFSA, do Ministério dos
Transportes e do Conselho Nacional de Desestatização -
CND .

PR n!! 82196, que autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD, no valor de US$350,OOO,OOO.OO (tre
zentos e cinqüenta milhões de dólares norte-america
nos), cujos recursos serão destinados a financiar, par
cialmente, o Projeto de Reestruturação e Desestatização da
Rede Ferroviária Federal S.A - RFFSA, cuja execução fi
cará a cargo da RFFSA, do Ministério dos Transportes e
do Conselho Nacional de Desestatização - CNO .
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53

53

53

112

128

181

327

419

465

466

Expõe razões para modificação na Lei n!!
8.072196, uma vez que não está adequada à realidade na-
cional .

Discute o PDL n2 28196 (n!! 197/95, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Uda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na Cidade do Rio de Janeiro (RJ).....

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon. (Republicação) : .

JOSÉ ROBERTO ARRUDA

Comenta a importância do Plano de Ação do Go-
verno que visa o desenvolvimento regional do País .

Associa-se ao pronunciamento do Senador Val
mir Campelo que fala sobre as péssimas condições em
que se encontram as rodovias do País. Aparte ao Seno
Valmir Campelo ; .

Comunica que o Senhor Presidente da República..
Fernando Henrique Cardoso, autorizou a criação de
onze estações aduaneiras no interior do País .

JOSÉ SARNEY

Requerimento n2 742196, de homenagem de pesar
pelo falecimento do escritor Bernardo Coelho de Almei-
da. .

Associa-se às manifestações que reprovam as co
memorações realizadas diante do Congresso Nacional...

Informa ao Senador Epitácio Cafeteira que a Me
dida Provisória n2 1.510 não consta do avulso porque foi
revogada pelo art. 6 2 da Medida Provisória n!! 1.493 .

Questiona os desequilibrios regionais existente no
País .

Critica a política do governo pelo tratamento dife
renciado às regiões mais distantes dificultando o seu de-
senvo1vimento .

JúLIO CAMPOS

PLS n!! 173196, que altera a Lei n!! 1.579152, que
dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. ..

Comenta a importância da preservação do Parque
Nacional da Chapada dos Guimarães _ ..

Aborda as dificuldades financeiras que compro
metem o pagamento de desapropriaçãO aos legítimos
proprietários do Parque Nacional da Chapada dos Gui-
marães..•..•••..••..•..•.••••..••••.•.••.•••.•.•••••.•.•..••..•.•••.•.•.••..•..•••..

Associa-se ao pronunciamento do Senador Mauro
Miranda de congratulacões aos atletas brasileiros que
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participaram das Olimpíadas de Atlanta de 1996. Aparte
ao Seno Mauro Miranda. ..

Lamenta o assassinato de brasileiro por ocasião
do jogo da Argentina contra a Nigéria Aparte ao Seno
Mauro Miranda. ..

Exprime desejo que a Cidade do Rio de Janeiro
seja sede da próxima Olimpíada de 2004. Aparte ao Sen.
Mauro Miranda. .

Solicita do Senhor Presidente da República Fer
nando Henrique Cardoso. o cumprimento da pavimenta-
ção da BR-163, Cuiabá--Santarém ..

Aborda as desigualdades regionais existentes no
País .

Reporta-se à Medida Provisória n2 1.511196 e o
Decreto n2 1.963196, que traz conseqüências graves para
a Região Amazônica. ..

Comunica o projeto de lei objetivando em síntese
a supressão do inciso VI, do § 2.2, do art. 171, do Códi-
goPenal ..

PLS n2 181196, que dispõe sobre áreas de preser
vação permanente situadas ao redor de represas hidrelé-
tricas ..

Desaprova manifestações populares diante da Es-
planada dos Ministérios. . .

Parecer n2 456196 - Comissão Diretora, que dá
redação final à Emenda do Senado ao PLC n2 18196 (n!!
692195, na origem), que-acrescenta parágrafo único ao
art. 282 do Código de Processo Civil ..

Preocupa-se com a energia no Centro-Oeste e no
Estado do Mato Grosso ..

Defende o estudo de diversas fontes de energia ..
Aborda as dificuldades encontradas pela Betro

norte para concluir os seus programas, dentre os quais a
Usina Hidrelétrica do Rio Manso, que muito iria ajudar
o desenvolvimento no Estado do Mato Grosso ..

LUCÍDIO PORTElLA

Requerimento n2 776196, nos termos do art. 311.
alínea d, do Regimento Interno, requero preferência para
apreciação do Substitutivo de Plenário ao PLS n!!
188/95, que cria a área de proteção ambiental do Delta
doPamll1ôa ..

LÚCIO ALCANTÂRA

Preocupa-se com as desigualdades existentes en-
tre regiões e estados brasileiros .

Alerta para o caos que se encontra a saúde no
País .

Parabeuiza a Senadora Benedita da Silva, pela de
dicação à causa dos direitos dos trabalhadores domésti-
cos. Aparte a Sen Benedita da Silva .

PLS n2 174196, que institui a penhora administra-
tiva, por órgão jurídico da Fazenda Pública ..

Aborda o projeto de conversão aprovado pela co
missão que analisa a medida provisória sobre estímulos
e incentivos para a instalação de indústrias montadoras
de veículos no Brasil .
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Defende mais incentivos para as regiões mais p0-

bres do País .
Preocupa-se com a privatizações das rodovias no

País .
Discute o PLC n2 87191 (n2 2.838/89, na origem).

que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a
regulamentação do exercício da profissão de músico: ....

Associa-se ao pronunciamento do Senador Ber
nardo Cabral de homenagens ao escritor amazonense
lbiago de Mello. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral ..

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. ..

Solicita que dê como lido o pronunciamento que
aborda o chamado Projeto de Irrigação Jaguaribe-Apodi
(CE) ..

Reporta-se à matéria publicada no jornal O Povo,
sobre a precariedade que se encontra o Projeto de Irriga-
ção Jaguaribe-Apodi (CE) .

Encaminha à votação o PDL n2 28196 (n2 197195,
na origem), que aprova o ato que renova a concessão ou
torgada à TV Globo LIda., para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens na cidade do Rio de Janei-
ro .

Parecer n2 454196 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas de Plenário~ 2
e 3 à PEC n2 30196 (n2 233195, na origem), que modifica
o art. 34 e do Título vm, Capítulo m, Seção 1, da Cons
tituição Federal e o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais TransitÓrias. . .

Questiona os meios de comunicação e a repercus-
são na sociedade brasileira. .

Comenta que a imprensa às vezes contribui mais
para confundir que para esclarecer .

Anexa ao seu pronunciamento o boletim do insti
tuto Gutenberg, intitulado: "Cobertura insensata da mor-
te de PC Farias é queima de jornalismo" .

MARINA SILVA

PLS n2 179196, que dispõe sobre o registro geral
de recém-nascido. .. .

Associa-se ao pronunciamento do Senador Ber
nardo Cabral que rende homenagem ao escritor amazo
nense lbiago de Mello. Aparte ao Seno Bernardo Cabral.

Solidariza·se com o Senador Pedro Sírnon. que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Seno Pedro
Simon ..

Questiona a medida provisória que regulamenta a
utilização das propriedades na Região Amazônica. ........

Solidariza·se com o Senador Pedro Símon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Seno Pedro
Simon. (Republicação) ..

Discute o PLC n2 38196 (n2 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 9!! da Lei n2 5.889n3,
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que estatui normas reguladoras do trabalho rural, tendo
parecer favorável sob 02 414196 da Comissão de Assun
tos Sociais (dependendo do parecer da Comissão de As-
suntos Sociais sobre a emenda de plenário) .

Reporta-se ao dia nacional de luta da mulher pela
reforma agrária e contra a violência no campo .

Comenta a importância da reforma agrária no
País .

MARLUCE PINTO

Reporta-se às informações enviadas ao Correio
Braziliense pelo jomal Folha de Boa Vista, sobre o ín-
dice de preferência eleitoral naquele Estado .

Reporta-se à matéria publicada no jornal Diário
de Cuiabá que trata das eleições municipais em Boa
Vista (RR)...........................................•............................

Aborda o número recorde de mulberes que irão
concorrer às próximas eleições municipais no País .

Solicita transcrição no Anais do Senado, do docu
mento do Centro Feminista de Estudos e Assessoria 
CFEMEA, que presta serviços à comunidade feminina
nacional .

- MAURO MIRANDA

Parabeniza a todos os atletas brasileiros que parti-
ciparam dasOlimpí~ Atlanta de 1996 .

Almeja que as próximas Olimpíadas de 2004 rea-
lizem-se na cidade do Rio de Janeiro ..

Preocupa-se com as desigualdades regionais exis-
tentes no País ..

Critica a criação de siglas partidárias que servem
de oportunismo eleitoral ..

Aborda a importância na reorganização partidária
que fará fluir com naturalidade, os entendimentos políti-
cos entre o Poder Executivo e o Legislativo ..

Argumenta que os partidos sem expressão políti-
ca ferem os princípios elementares da cidadania. .

Parecer 02 447196 - Comissão de Assuntos Ec0
nômicos, sobre o Oficio "S" 02 70196 (Oficio Presiden
cial n2 2.162, de 16 de julho de 1996, na origem), do Sr.
Presidente do Banco Central, encaminhando, ao Senado
Federal, solicitação do Sr. Prefeito do Município de
Goiânia (GO), para que possa emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Município de Goiânia - LFrG, cujos re
cursos serão destinados à liqüidação da sétima e oitava
parcelas de precatórios judiciais, bem como dos comple
mentos da primeira à sexta parcelas de precatórios judi
ciais pendentes de pagamento, de responsabilidade da-
quele município .

PR 02 84196, que concede ao Município de Goiâ
nia - GO, autorização para emitir 9.633.051 Letras Fi
nanceiras do Município de Goiânia, cujos recursos serão
destinados ao pagamento da sétima e oitava parcelas de
precatórios judiciais pendentes de pagamento, bem
como dos complementos da primeira à sexta parcelas de
precatórios judiciais pendentes de pagamento, de res-
ponsabilidade daquele município .
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Refere-se ao processo de industrialização que
vem ocorrendo na cidade de Goiânia (GO) .

Preocupa-se com as disparidades regionais exis-
tentes no País. .. .

NABOR JúNIOR

O convênio firmado entre o Estado do Acre e a
União, iIá acabar com as angústias dos antigos servido-
res do Território Federal do Acre .

Comenta a aprovação do Projeto de Lei 02 201
AJ95, que visa revogar o art. 75 da Lei 02 9.100195, para
as eleições municipais deste ano .

Questiona a Medida Provisória 02 1.511/96, que
dá nova redação ao art. 44 da Lei 02 4.771165, que dis
põe sobre a proibição do incremento da conversão de
áreas florestais em áreas agrícolas na região Norte e na
parte norte da região CentrQ-Oeste .

Comenta que a Medida Provisória 02 1.511196 irá
prejudicar principalmente o pequeno produtor rural da
região. Aparte ao Seno Flaviano Melo .

Exige punição para os criminosos que assassina-
ram a atriz Daniella perez. .

Encaminha à votação o PLC n2 52196 (02
1.612196, na origem), que revoga o art. 75 da Lei 02
9.100195, que estabelece normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro de 1996 (depend
endo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.) ..

NEY SUASSUNA

Narra a decadência das escolas públicas no País..
Apela ao Governo Federal, Estadual e Municipal

para que lutem pelo soerguimento da escola pública. .....
Parecer 02 431196 - Comissão Diretora, que apre

senta redação final do Substitutivo do Senado ao PLC 02
41191 (n2 1.626/89, na origem) ..

Parecer 02432196 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PLS 02 32196, que institui o nú-
mero único de Registro Civil. ..

Parecer 02 433196 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PLC n2 153/93 (02 1.348, na ori
gem), que institui a obrigatoriedade da indicação do Re
gistro Geral e do CPF dos interessados nas Certidões ex-
pedidas pelos Cartórios distribuidores e de protesto .

Preocupa-se com o sistema financeiro nacional. ..
Apóia a edição de medida provisória de socorro

financeiro aos bancos ..
Parecer rfl. 434196 - Comissão Diretora, que apre

senta redação fInal ao PLS n2 280195, que cria área de li
vre comércio nos Municípios de Parml.1ba e Luís Cor-
reia, no Estado do Piauí. . .

Parecer 02 435196 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PR 02 53196, que cria a Rádio Se-
nado .

Parecer 02 437196 - Comissão Diretora sobre o
PR 02 1196, que dispõe sobre o depósito legal das publi-
cações de que trata. .
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XIV

Parecer 02 443196 - Comissão Diretora, que apre
senta redação do vencido, para o turno suplementar, do
substitutivo do Senad( ao PLC 02 52194 (02 2.161191, na
origem), que dispõe sobre o arquivamento e a elimina
ção de processos judiciais findos.•...................................

Lamenta que no Plano de Metas do Governo não
esteja incluído a transposição das águas do rio São Fran-
cisco..............................•...................................................

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua espOsa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon. .

Parecer 02 444196 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final das Emendas do Senado ao PLC 02
117194 (02 4.151193, na origem), que altera dispositivos
do Decreto-Lei 02 227/67......•••...••..........................•......•..

Questiona o poder político do Senhor Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso, na edição de
medidas provisórias............•..............................................

Parecer 02 450196 - Comissão Diretora, que apre
senta redação fmal ao PDL 02 28196 (02 197195, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à 7V Globo LIda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ)..

Parecer 02 451196 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PDL 02 41196 (02 128189, na ori
gem), que aprova o ato que outorga permissão à Vila do
Conde FM Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão s0

nora em freqüência modulada na cidade de Olinda (PE).
Parecer 02 452196 - Comissão Diretora, que apre

senta redação final ao PDL 02 40196, que susta os Decre
tos de n!!s 1.498 e 1.499195, que reavalia as anistias con
cedidas pela Lei 02 8.878194. ..............•........•...................

Parecer 02 453196 - Comissão Diretora, apresenta
redação final ao PDL 02 53194 (02 119191, na origem),
que aprova os textos das Conversões n!!s 163, 164, 165 e
166, da Organização Internacional do Trabalho .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Sen. Pedro
Simon. (Republicação) .

ODAClRSOARES

PEC 02 37/96, que acrescenta parágrafo ao art. 37
da Constituição Federal .

PEC 02 38196, que acrescenta inciso ao art. 54 da
Constituição Federal .

Critica a aprovação da Medida Provisória 02
1.511196 e do Decreto n!! 1.963/96, que redefiniu me
didas coercitivas em relação à política florestal ama-
zôDÍca .

Lamenta a posição alcançada pelo País no Relató
rio sobre o Desenvolvimento Humano 1995, elaborado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento - PNUD .
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Questiona a resolução do Conselho Monetário
Nacional de liberar as tarifas bancárias .

Comenta as críticas ao Governo Federal feita pelo
Sr. Ministro da Saúde Adib Jatene, em Betim (MG) .

Aborda as desigualdades sociais e regionais do
País .

Questiona os comentários do sociólogo franGês
amigo do Senhor Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso sobre o desempenho de seu governo.

OSMAR DIAS

PEC 02 36196, que altera dispositivos da Consti
tuição Federal (§ 8.2 do art. 144-constituição de guardas
municipais.) .

Reporta-se à edição da revista Carta Capital que
traz na capa o seguinte título: "Caso Banespa, golpe dos
tucanos". Aparte ao Sen Ney Suassuna. .

Preocupa-se com a crise em que se encontra a ca-
feicultura brasileira. .

Critica o governo por não ter uma política dire-
cionada à área agrícola. .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Sen. Pedro
Símon. .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Seno Pedro
Simon. (Republicação) .

Discute o PLC n!! 38196 (02 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 9.2 da Lei 02 5.889n3,
que estatui normas reguladoras do trabalho rural, tendo
parecer favorável sob n!! 414196 da Comissão de Assun
tos Sociais (dependendo do parecer da Comissão de As-
suntos Sociais sobre a emenda de plenário) .

PEDROSlMON

Parabeniza os atletas brasileiros que participaram
das Olimpíadas de Atlanta e endossa a campanha Rio
2004. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy .

Discute o PLS 02 32195, que institui o número
único de Registro Civil tendo parecer favorável sob 02
272196 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. ..........................................•.........................................

Parabeniza a Senadora Benedita da Silva pela de
dicação à causa dos direitos dos trabalhadores domésti-
cos. Aparte a Sen. Benedita da Silva. .

Narra a difícil trajetória das empregadas domésti-
cas do País .

Lamenta o assassinato de brasileiro por ocasião
do jogo da Argentina contra a Nigéria. Aparte ao Seno
Mauro Miranda .

Repudia o incêndio a Embaixada da Nigéria após
o jogo contra o Brasil. Aparte ao Sen. Mauro Miranda .

Propõe que o Senador José Fogaça, por sua com
petência e capacidade, seja o relator da nova lei da pre-
vidência. .
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Questiona o aumento nas tarifas bancárias .
Discute o PLC n2 87191 (n2 2.838189. na origem).

que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a
regulamentação do exercício da profissão de músico. ....

Discute o PR n2 53/96. que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob n2 391196 da Comissão de
Constituição. Justiça e Cidadania .

Critica o desinteresse do governo em solucionar o
problema agrário no País. . .

Questiona a autoridade do Senhor Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso com relação a
edição de medidas provisórias. . .

Comenta a importância do Programa de Garantia
de Renda Mínima - PGRM. Aparte ao Sen Eduardo Su-
plicy .

Aborda a interferência do governo que tenta difi-
cultar os trabalhos no Congresso Nacional .

Questiona a política econômica e financeira do -
governo. Aparte ao Seno Júlio Campos .

Aborda as desigualdades regionais existentes no
País .

Questiona a ajuda financeira ao Banco do Estado
de São Paulo - BANESPA .

Preocupa-se com os problemas que afligem a Re-
gião Nordeste. . .

Defende-se das insinuações feitas ao Sr. Deputa
do Augusto Farias no envolvimento da morte de seu ir-
mão Sr. Paulo Cesar Farias. . .

Esclarecimentos sobre acusações proferidas à sua
pessoa em decorrência da morte de seu filho e esposa ...

Solicita transcrição nos Anais do Senado Federal
de todas as notícias dos jornais que falam sobre a morte
de seu filho e esposa .

Discute o PDL n!!. 28/96 (n2 197/95, na origem).
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro
(RI) .

Esclarecimento sobre acusações proferidas à sua
pessoa em decorrência da morte de seu filho e esposa
(Republicação) .

Questiona a privatização da Vale do Rio Doce.
Aparte ao Seno Ramez Tebet. ................•...........................

Lamenta a tragédia que abalou a vida pessoal do
Sr. Ministro dos Transportes, Odacir Klein. .

RAMEZTEBET

Discute o PLS n2 32195, que institui o número
único de Registro Civil, tendo parecer favorável sob n2.
272196 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia .

Questiona a concentração de indústrias nas gran
des unidades da federação. Aparte ao Seno Lúcio Alcân-
tara .

Discute o PR n2. 53/96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob n2 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania .
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Associa-se ao discurso do Senador Pedro Simon,
que fala sobre as desigualdades regionais existentes no
País. Aparte ao Sen. Pedro Simon ..

Associa-se ao discurso do Senador Jefferson Pé
res que fala sobre a situação dos professores aposenta-
dos no País. Aparte ao Seno Jefferson Péres .

Critica a Medida Provisória n2 1.511196196 que li
mita o desenvolvimento da Região Amazônica Aparte
ao Sen. Aaviano Melo .

. .De.screve ~ participação dos eleitores nas eleições
mumeIp3.lS do P3.IS .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa. em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Seno Pedro
Simon. .

Associa-se ao pronunciamento do Senador Couti
nho Jorge que trata da medida provisória e o decreto que
definiu medidas coercitivas em relação à política flores-
tal amazônica Aparte ao Seno Coutinho Jorge .

Discute o PDL n2. 28196 (n2. 197195, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV
Globo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro (RJ) .

Parabeniza a Mesa Diretora do Senado pela inclu-
são no ar, da TV Senado e Rádio Senado .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa. em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Seno Pedro
Simon. (Republicação) .

Questiona a legalidade das aquisições das ações
pertencentes ao Estado de Mato Grosso e de Mato Gros
so do Sul pela Companhia Vale do Rio DOCe.••......•...•....

Parecer oral ao PLC n2 52196 (n2. 1.612, na ori
gem), que revoga o art. 75 da Lei n2 9.100/95, que esta
belece normas para a realização das eleições municipais
de 3 de outubro de 1996 (dependendo do parecer da Co-
missão de Constituição. Justiça e Cidadania) _ .

RENAN CALHEIROS

PLS n2. 176196, que dispõe sobre a dedução dos
gastos com trabalhadores domésticos na declaração
anual de ajuste do imposto sobre a renda da pessoa fisi-
ca .

ROBERTO FREIRE

Encaminha a votação o PLC n2. 38196 (n2 102195,
na origem), que acrescenta parágrafo ao art. 9 2 da Lei n2
5.889n3, que estatui normas regulamentares do traba- .
lho .

ROBERTO REQUIÃO

Aborda a política educacional do governo. Aparte
ao Seno Ney Suassuna .

Questiona a absoluta predominância dos interes-
ses do governo no Senado da República .

Critica a atitude do Governo Federal que impede
a abertura da ponte entre o Brasil e a Argentina .
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XVI

Desaprova a autorização pretendida pelo Governo
Federal para que a empresa estatal de energia elétrica do
Paraguai, pague a ltaipu com títulos da dívida externa
brasileira comprados pelo valor de mercados e aceitos
pelo valor de face .

Discute o PDL o!: 28196 (n!! 197/95, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
1V GLobo Lula., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade do Rio de Janeiro (RJ)..

Questiona a lei de imprensa que prevalece nos
grandes órgãos de oomunicação. Aparte ao Seno Lúcio
Alcântara .

Aborda a liberdade de imprensa de assegurar di-
reito a resposta. _ .

Preocupa-se com a situação econômico-fmanceira
que se encontra o Estado do Paraná. .

ROMEROJUCÁ

Pág.

venção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico lIícito de Entorpecentes celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 12 de

238 abril de 1995 .
Solidariza..se com o Senador Pedro Simoo, que teve

seu nome envolvido na morte de sua esposa, em matéria
publicada pela imprensa Aparte ao Sen. Pedro Simon. : .

515 Preocupa-se com o setor pesqueiro no País .
Reporta-se ao editorial de O Estado de S. Paulo,

intitulado "Um grito de dor", que narra o aumento da
594 criminalidade no País .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
594 teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em

matéria publicada pela imprensa Aparte ao Seno Pedro
609 Simon. (Republicação) .

RONALDO CUNHA LIMA
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Solícita retificação no Parecer n!! 414/96. na
parte relativa ao voto do Relator, onde se lê "pro
longação" deve ser corrigido para •prorrogação' •
para que não fique constando esse erro nos Anais
da Casa .

Discute o PLC o!: 38/96 (n!! 102195, na origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 9 ..2 da Lei o!:
5.889n3, que estatui normas regulamentares do traba-
lho rural. . :::::: .

ROMEUTIJMA

Associa-se ao pronunciamento do Senador Ney
Suassuna, que narra a decadência das escolas públicas
no País.Aparte ao Seno Ney Suassuna .

Discute o PLS o!: 32195, que institui o número
único de Registro Civil, tendo parecer favorável sob o!:
272196 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia _ .

PEC o!: 36196, que altera dispositivo da Constitui
ção Federal (§ 8..2 do art. 144 constituição de guardas
municipais).................................•......................................

Defende uma política de incentivos para as regiõ
es mais pobres do País. Aparte ao Seno Romeu Tuma ...

Discute o PR o!: 53/96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob o!: 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania .

Encaminha a votação do Requerimento n° 755196,
solicitando a extinção da urgéncia concedida para o PR
n° 74196 .

Parecer n!! 439/96-Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL o!: 31196, que
aprova o texto do acordo relativo à Cooperação Militar,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai, em 24 de
julho de 1995 .

Parecer n!! 44 I196-Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL n.!! 34/96 (n2
231/95, na origem), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Mútua para a Redução da DemL",da, Pre-
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Requerimento n° 746196, solicitando transcrição
nos Anais do Senado Federal do esclarecimento ofereci
do pelo Sr. José de Alencar Gomes da Silva, sobre a ma
téria publicada no jomal FoIba de S.Paulo, edição de 26
5-96, a qual comentava a utilização das veroas do siste-
ma SESI/SENAl, em Minas Gerais .

Discute o PLC n!! 87191 (n!! 2.838/89, na ori
gem). que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dis
põe sobre a regulamentação do exercício da profissão
de músico .

Discute o PR n!! 53/96, que cria a Rádio Senado,
tendo parecer favorável sob o!: 391196 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania .

A pesquisa científica não pode continuar receben·
do um tratamento marginal na distribuição dos recursos
públicos.................................................•...........................

Preocupa-se com a política governamental que
busca a estabilidade financeira do País _ .

SEBASTIÃO ROCHA

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Seno Pedro
Simon _ .

Preocupa-se com a saúde ambiental das cidades
no País .

Discorre sobre a importância da coleta de lixo no
País .

Solidariza-se com o Senador Pedro Simon, que
teve seu nome envolvido na morte de sua esposa, em
matéria publicada pela imprensa Aparte ao Seno Pedro
Simon. (Republicação) _ .

Expõe razões em preferir a manutenção original
do texto da Lei n2 9.100195, por oonsiderá-Ia mais
transparente na preservação do direito de votar e difi-
cultar a fraude .

Preocupa-se com a falta de habitação e saneamen-
to no País .
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sÉRGIO MACHADO

Emenda n!! I, de Plenário, que acrescenta parágra
fo único ao 3rt. 2.2 do PRS n2 84196. .....•..........................

VALMIR CAMPELO

Leitura da Mensagem n2 207196 (n2 717196, na
origem), referente ao PLC n!! 2196 (n2 259195, na ori
gem), que altera a redação do § 1.2 do 3rt. 52 da Lei n!!
8.078190, que dispõe sobre a proteção do consul:nidor,
sancionada e tr.Insformada na Lei n2 9.298196 .

Preocupa-se com os problemas da saúde pública
noPais .

Condena o uso de amianto que põe em risco a
vida dos trabalhadores ..

O desemprego atinge taxas altíssimas no Distrito
Federal (DF)....•.......•..••......•••....•..•.......••..................•........

Discorda da opinião do secretário-adjunto de tra
balho do Distrito Federal, em entrevista publicada no ca-
derno "Cidades", do Correio Braziliense. .

Preocupa-se com a crise do desemprego no País..
Parecer oral ao PLS n!! 82195, que dispõe sobre

transferência de financiamento no âmbito do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação-SFH .

PLC n!! 51196 (n!! 1.935196, na origem), que dis
põe sobre a concessão de pensão especial aos depend-
entes que especifica = .

Leitura da Mensagem n2 426196, submetendo à
deliberação do Senado Federal, acompanhado de exposi
ção de motivos dos Srs. Ministros de Estado da Saúde,
do Planejamento e Orçamento, da Previdência e Assis
tência Social, da Fazenda e da Justiça, o texto do projeto
de lei que dispõe sobre pensão especial aos dependentes
que especifica. .

PLC n2 52196 (n!! 1.612196, na origem), que revo
ga o art. 75 da Lei n!! 9.100/95, que estabelece normas
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para a realização das eleições municipais de 3 de outu-
bro de 1996 .

PDL n2 72196 (n!! 269/96, na origem), que aprova
o texto do Acordo de Seguridade Social, celebrado entre
a República Federativa do Brasil e a República Italiana,
em Brasília, em 26 de junho de 1995 .

Leitura da Mensagem n2 254196, que submete à
deliberação do Senado Federal, acompanhado de exposi
ção de motivo do Sr. Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Acordo de Seguridade Social, ce
lebrado entre a República Federativa do Brasil e a Repú-
blica Italiana, em Brasília, em 26 de junho de 1995 .

PDL n2 73196 (n2 90195, na origem), que aprova o
texto da Convenção Interamericana sobre Tráfico Inter
nacional de Menores, ultimada em 18 de março de 1994,
na Cidade do México .

Critica o Governo pelo descaso com as rodovias
no País .

Questiona a falta de incentivo para melborar a
malha rodoviária brasileira .

Desaprova o socorro financeiro aos bancos .
Parecer oral ao PLS n2 58196 (incluído em Ordem

do Dia nos termos do Requerimento n2 636196), que dis
põe sobre a transferência dos recursos do salário-educa
ção (dependendo de parecer da Comissão de Educação).

WALDECK ORNELAS

Aborda o projeto de lei de conversão que desper
tou um d~.!'ate ~o.nal em tomo dos desequilibrios en-
tre as reglOes brasileIraS .

Reporta-se à matéria publicada pelo Correio
Braziliense, intitulada "Disparidades Regionais" .

Reporta-se ao editorial do jornal O Estado de S.
Paulo, que aborda o projeto de lei de conversão .

Defende a criação de um programa de integração
nacional .
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