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mealar 110 •alor de R$68.083 217,00 (oesserua e ono mi· 
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nza o Poder Execuavo a abnr - Orçamen1os Fiscal e 
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bhco da IJndo e de choenos &glos do Poder JudlcWio, 
cn!ddo lllplemelrar DD valcrlloiJel de R$30 697.451.00 
(lnn18 milhões 1e1scen1os e noverua e ...., nul quauo.. 
centos e Clllqflellla e um ta~s) 
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da Repllbhca e do ~ elas ReiJII'IIeS Elnenora. 
a6cbto ouplemenlar IIID - de R$5.484 2.99.00 (c:mc:o 
DUlbCies quaaacemo& • Ollellll e quaao nul duzeDios e 
IIDventa eiiOYe -) Sea. EWanlo Suphcy. .. .. 

Leitura da Mellsapm rf' 657197-CN (rf 1.271197. 
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que "'""mmha o Prajelo de Lei rf' 58197-CN. que lllllo
nza o Podc:r Execuaw a llmr ao Orçamealo Fiscal da 
u-. em fawr de Opoaçiles OfiCiliiJ de CricbD> _ Re. 
cur&osiiCib Superolslo do Mlllls*io da Fozeada. a&lllo 
auplemoalar IIID Yolor de 11$320 000.000,00 ('ln>zcmm e 
Ylllle DUlbCies de lUIS), )10111 esfotço de dolaçio corwg. 
nada ao ..genre OIÇIIDODIO. Sea. Eduardo Suphcy 
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DI onsem), do l'laldeale femando Henrique Cardoso, 
que encanuaba o l'ro)elo de Lei n" 591!17-CN, que 1111<>
nza o Podc:r Execuaw a abnr ao Clrçamonlo Fiscal da 
Urulo. em fawr da JUSIIÇa EleiiOnl e da Jusaça do Tra
balho, a&lllo especud III! o hiDIIe de R$1.336.000.00 
(um mllllio RooDIOS e lrUIIa e leiS nul """') Sen. 
Eduardo Supbcy. .... .. .... . .. .. .... 
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na onpa), do l'lalclenle Fenlando Henrique Cardoso. 
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nza o Podc:r ExOCUbvo a obnr ao Orçamonlo Fiscal da u-. em favor do Mmislino da Agncullllnl e do 
Abaseci....,IO. c:dchto auplemeruar IIII! o hmlle de 
R$753 745 000.00 '""""""110s e crnqGenta e !lã mrlhlles 
&etecenros e qullmlla e CIIICO 11111 ...,;s) Sen Edrwdo 
Supbcy. ... • .. . . .. ..... .. .. .. .................. . 
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na ongem), do I'Rsldente Fernando Hennque Cardoso, 
que eociiDIIIIIa o l'ro)elo de Lei n• 61197-CN, que auto
nza o Poder Eur:uaw a obnr aos OiÇilllii.,.. Fiscal e da 
Segundade Soaol da UlUlo. em favor do Mrnisléno da 

AsncuiiiUa e do Abaslecrl.-o e do Mlms!Eno da ln· 
dúslria. do CcJmácro e do Tunsmo, cr6chl0 suplemmlar 
III! o lrnule de R$9 984 866,00 (nove mrlhl!el novecerr
tos e Oitenta e quatro IDII miOcentOS e sessenta e sas 
taiS) Sen Eduardo Suphcy 

l.ellllnl da Mensagem o• 661197-CN (n" 1.275197, 
na ongem). do I'Rslclanle Fernando Hcnnque Cardoso, 
que """""""' o Plojeto de Lei d' 62197 -CN, que 1111<>
nza o Poder Exer:uavo a obnr - Orçamentos Fiscal e 
da Segundado Soaol da Umlo, em favor do Mlnisléno 
da Aancullllnl e do Allasuocrmenlo e do Mlrusléno da 
lndúSina, do c:om&ao e do Tunsmo e do Gallr.- do 
Mrnrstm ExlraonluWio de Poll'bca Flllllhina. a&lrto 
suplemenlar III! o hnute de R$40.8:ZO 514.DO (quarenla 
nulhaes orUJceniOS e Ylllle nul qwnhealos e qlllllane -·> Sea Edoardo Suphcy .. - • • 
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nza o Poder &ecuboo a abnr ao Orçamon10 Fiscal da 
Ulliio. 11ft faYor do Muusléno da Aprcullura e do 
AbllsleameniO, crálrto suplemenlar III&! o hmile de 
R$6.117 890,00 (llls IDllhGes cenro e deeemte nul 0110-
CiiiiiOS e novema ...... ). Sea Eduardo Suplrcy • • • _ • 

l.elmra da Mensagem o• 663197-CN (o' 1.277197, 
na cmsem>. do Prosrclanle femando Hcnnque Cardoso, 
que ............ o PIOJCIO de Lei rf' 64197-CN, que auto
nza o Podc:r Exocuaoo a obnr aos Orça.- Fiscal e 
da Scpnclade Soaal da u-. em favor do Mmisléno 
da Educ:açlo e do Dospono. do Muusrma da Cullwa e 
do Golnnele do Mlnisao ~ dos Esportes, 
<:n!drm suplemenlar 110 - - de R$35 826 519.00 
(tnrllll e anco llllihGe& OIIDCIIiiiOS e Yinle e 1011 mil qui· 
nheniOS e de>.enooe reous) Sen. Eduardo Suplicy .. .. 

2 Liiaaa da Mensagem a• 664197-CN (d' 1.278197, 
na onsem>. do l'relidenll: Fernando Hennque Cardoso, 
que encamrnba o Pn>.Jeto de Lii rf' 651117-CN, que 11110-
nza o Poder Bxecudvo a obnr aos Orçamentos Fiscal e 
da Segundade Soaal da Umlo, em faYor do Mlaislálo 
da Educaçlo e do Desporto e do Mmrsléno da Qrllllra, 
aüto especoalllb! o hiDIIe de R$7.352.031,00 (Ide au
lblles umeniOS e cmqllalla e elmo lllillnllla e mn rears) 

2 Sea. Eduardo Suphcy. .... .. .. ....... • ... • • 
Lolllua da Mc:nsaaem a• 665197-CN (n"l.27!11!17, 

na oripm), do Presrdt:ute Fcmando Hcnnque Conlcoo, 
que ""'"''"'Ma o Pn>.Jeto de Lei .. 66197-CN, que 11110-
nza o Podc:r &ecuaw a obnr ao Orçamento Fiscal da 
Unilo. em fawr do Muuslálo do ~- e Orça
meniO, cráliiO espocralllb! o linule de R$25.000 000.00 
(YIIIIe e crnco nu!Mes de """s). SeiL Erlulldo Supbcy 

Leitura da Mensagem .- 666l'TI-CN cn• 1 280197. 
2 na oripm), do ProsKienle Fernando Hcnnque Cardoso, 

que enciiDIIIIIa o PIO,reto de Lei n" 67197-CN, que llllo
nza o Poder Exocunvo a obnr aos OrçameniOS Fiscal e 
da Segunclade Soaal da Umlo, em fawr do Mlmsléno 
da Sallde e do Mrmslbio do Tnbalho. a6cbto suple
mentar IIID Yolor (llollal de R$266 063 703.00 (duzenl05 
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e oesoenra e ~e~s IIIIIIIGes oesMIIa e llis nul -tos e 
ues rem) Soo. Eduatdo Supbcy. ·--·-- •• -·· ......... 

Lenuraela Mensoaan r/'667ttn-CN (ri' 1.281197, 
na origem). do l'laideDre Pemando Honnque Cardoso. 
que eiiC8IIIIIIba o PmJCID de Leln" 68197-C:N. que m~<>
nza o Poder Em:llbWI 1 abnr 100 OrçameniDI fiscal e 
ela Segundade Social ela UlUlo, em favm do M111illmo 
dos Traaspoo!a, criclllll .,p~ememar no Ylllor de 
R$64.393.596.00 (sesselllll e qumo nalblla IRZCIIIDS e 
IIOVCIU e llis anl qwahcnros e IIOVCIIIa e ~e~s "'"'') 
Sen. Eduardo Suphcy •. -· ···- ••. ·-· .. -···-·- -'·· ··-··· • 

Leaan ela Mensoaan a• 6681!17-C:N (11' 1.283/97, 
"" angem), elo Premdellte Penwldo Henrique Cardo
so, que eDCIIIIInha o PmJCID de Lei a• 69197-CN, que 
autonza o Poder Execubvo 1 abnr 101 Orçameatos 
Fiscal e ela Scgundade Soci,J ela Unilo, em favor ela 
Jushça meitoral, do M1rustfno da l!ducaçlo e do 
Despono e do M1nisl&lo do M010 Alllbteate, dos Re
canos Hídricos e da Amaz6ma Leg,J, c:r61ito lllple
IDCIIIar ao vmor 1lobal de R$211.070 699.00 (duzen
tos e OI1ZC milhllcs setenta mil IICIIICCJIIOI e aoveata e 
IIOVC ..... 1) Sea. Eduardo Supbcy • •• ••••• ••••••••••••••••••• 

LeaiUnl ela Mm..,.,. ... 669197-C:N (ri' 1.284191, 
Da odFnl. do P1aulente Pemando llauique c.moso. 
que IIICI1I11Ilba o l'loJeiD de Lei ri' 71W7-CN, ........... 
nza o Poder l!uc:udvo a abrir 10 Orçamento Fiscal do 
\lmlo, em faVG' do MmLsl6no dos 'l"ll1alpoltel, cftcbto 
111plementar ao Ylllor de RS34 4641103.00 (lrillla e qua
tro mdhlies qualnXleiiiOs e seaeata e quatro 11111 oiloeea-
too e llis 111111) Sea. Eduardo Supbcy ••••••••••••••••••••••• 

Ledula ela M-s 1 E a• 671W7-CN (11' 1.215/97, 
11a onpm), do l'lesidente Flilllllldo Hearique Cmloso, 
que CDC811111lba o PIVJCIO de Lei ri' 71197-CN, que 111110-
nza O Poder J!uculiWI I abrir 10 0tçameato Fiscal do 
Ullillo, em ra-ela l'lesidiDcJ1 ela Ropdbllc:a. criciiiD es
poaalllt o bante de RSS.316.000.00 (cinco millllles 
-e d.,..oeinal aeais). Sea Eduardo SUpllcy ••• 

Leaan da MoauJem a• 671ttn-CN (11' 1,2861117, 
"" ongem), do l'laidellte Femmdo Hennque Clllllo
so, qae C11C11111aba o Fro.Ieto de Le1 a• 72197-CN. que 
111tonza O Poder ExecubYO I lllmr 10 Orçamalto da 
Segundado Soc:tal da Uallo, em f..- do Mlalaláio 
da Sallde, cr6bto 111plementar 110 vmor ele 
R$6.620.000,00 (IICIS milhGes ae1sc:eatos e riale mil 
lelis). Sea l!daanlo Supbcy - ---~ ...... 

Ledurada Mea......,a•672ttn-CN (11' 1387197, 
Da cqem), do P1aulente Pemando flellrique Cmloso, 
que """'nrinlw o Pmjcto de Lei ri' 73197-CN, que ...... 

. riza o Poder J!ucutiWJ a abnr ..,. Orçlmen1Ds Fiscal e 
da Segundade Soeim da Umlo. em favor do Muulllbio 
da Fazenda e do Mlruotmo do Plane(ameato e Olçamen-
10, Cláhto espoc:~m III! o 1111u1e de R$30.994.788,00 
(lnn18 l111lblles ..... econros e aovema o qua1m 11111 aere
centos e OJtenlll e oito ruis) Sen Eduardo SupUcy •• _ • 

Lenw:a ela Mensqom ri' 67Jttn-CN (11' 1~, 
"" anpm), do l'leslcloml: Fcmlndo Haulque Cadoso, 
que eacamillha o P1ojeto de La ri' 74197-C:N, que-
.. o Poder Euculivo a allrir .,. Orçlmen1Ds Flscol e do 

Segundado Soaal do Urulo. em filvor do Miruslmo dos 
2 ~ Cl6dllo ~ .., Ylllor de 

RS2!11215A64,00 (WU e c:iD<O lll1lb<les""""' e VJIIle e 1011 
mil quatnx:entos e 10110111a e quatto,.,.,s). Scn Eduardo 
Suphcy .... - ... -·- -····-·· ............. ·•••••· •••.•••••• 

Lelan ela MeDaaaem a" 674197-C:N (11' 1.219191, 
Da ... ....., • .., l'lesldeole Fenumdo Halnque Cardoao. 
que ..,..m,.ho O l'rojelo de Lei a" 75R7-CN, que mb>
rlza o Puder l!uc:ubvo 1 abnr ., Olçamenlo Fiscal da 
UDillo, em favor de Eacarao• P"1IIIIIICOUOII da Umllo _ 

3 RecW"IOI IOb Supervillo do Mmlll6rio ela FIZOilda. cm
dito espectmllt o limite do RSII 781.934.00 (OIIZIO an
lhiles IOiecel1toS e 011e111a e mn nalnovecentoS e tnn1a e 
quiiJO ...,.) Sen. Jlduanlo Suplicy. •. •.•• .. •• • ...... -··-

Lealllrl da MemlgeOJ ri'675R7-CN (11' 1.29CW7. 
na onacml. do Pres•donh: Fernando Henrique Cardoso, 
que enconúnha o l'mJeto de Lei ri' 76197-CN, que -
rlza o Puder Execuavo 1 llmr ., Orçamea1D da Segun
clade Soclm da Umlo, em favor do MII11Siino do PJane. 
JI1III'IIID e Orçameato, c:n!dlto lllplemeatar oo valor de 
RSI50.000.000,00 (ceato e cieqfleala ll11lhlles do !ais). 

3 Seo. Eduanlo Supticy. ····-·····················---· ·····--······ 
Ledun da .......... ri' 676197-C:N (ri' 1.2911!17, 

na onp~~~), do "'--eaae Femando Henrique Cmloso, 
que "'"'lmiaho o Pro]ciD do Lei ... 77ttn-CN. que
rlza o Puder l!ucudvo • obdr .. OlçlmeaiD da Sejpln
clade Soclm do UniiiD. em m- do Mudlldno da Prm
dedcill e AJslsteada lloelol, c:n!dlto ...,.,._ oo -
lorde RS933.227.391.00 (IKlvecmtos e lrillla e aes an-

3 ~.w..tooe9illleeaetemllae:zemooeii0VIIIIae 

Ulll"'"'l). $en. Jlduanlo Supbcy. ······-···---·- •.•.. ·•••·•· 
Lealllla da Mensaaem ... 671ttn-CN (ri' 1.292197, 

DI onpm), do Preslclade Fernaado Hauique Cardoso, 
que OD<IIIIIIIha o PloJelll do Lei ri' 78197-CN, que -
nza o Puder .,_11,., a llonr - OIÇI111011101 Fiaem e 
da Sepndade loallll da Uailo, em favor do Mimamo 

3 ela p-., do Mudamo do Plane.J- e Otçamento 
e de Tnasfeleaaa al!slados. Dlalnto Fodenl e Mullid
pios, c:r6dlto ;uplt:ioua ti o bmi1le de 
RS72.20D.I91.00 (aeleala e dOis aalblles duzentos IDII 
oi-e.......,.. e IIDI1111111). • ••••••••••••••••••••• ·- •• 

LeoiUrl da Measapm ri' 6711197-CN (11' 
1.293191, DI eriaom), do l'lesideate Fernaado Henrique 
Cardoso, que -.ninha o Prajclo de La ri' 79J!I7-CN, 

3 que llllonza o Puder Execub"" a abnr- Orçameatos 
Fiscal e da Segundado loclm da UlUlo, em favor do 
Muu!1161o da AJric:lilan e do Abuleclmeulo, do M•
aislino da Fazenda e do Mllllslino do Plaaejamalto 
e Orçamento, 1ridlto saplemeaw 1116 o haute de 
R$163 737.638.00 (cento e aeueota e llt!s milblles se
leeelltos e IIUIII. e aete mil setSCO:IIIIIs e lnnla e oito 
reais). Sea. Eduardo Supbcy ····-- •••..•••••••.••• ·····-···· 

Le1lun da MeDsapm ri' 6791!17-C:N (n" I:JB2ttn, 
3 Da Olllelll). do Presideale Fernaado Henrique Cardoso, 

que OIICallllllba o Pro.Jolo do Lei ri' 80197-C:N, que ..ro
nza o Fuder l!ucullvo 1 11onr - OlçlmeniiiS Fiscal e 
da Segundade Socaal da UlUlo, em favor do Milasl&to 
da Edi"''ÇIIo e do Despono e do Mlmllhl ela Caltun. 
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crá!llo 111plementar 110 valor total de R$125.446 182.00 
!cento e vune e cmo:o nulhões quaii'OCeiiiOS e cpwenra e 
~•• aul cenlo e cmenu e dols """'' Sen Eduardo Su
pbcy 

Leitura da Mensagem n• 680197-CN ln" I 294197. 
aa cmgem). do Presoclenle Fanando Hemque Cardoso. 
""' ........... o PIOJdD de La ri' 81197-CN, que
o Poder Er=liM> a abnr aos~ Fiso:al e da Se
gundade Soaal da UmiD, em r...,. do Muuslálo Pliblu:o 
da Um.io e doo ..,.....,. ÓJpls do Poder Jadx:!Ario, IJI!dl-
111 suple:ml:nlar 110 valor Jllob:d de RS90!l 888 000.00 (111>
vec:emos e ....., IIIIIIXIes 01IOCeiii05 e mtenla e 0110 aul 
reaiS) 5en Eduanlo Suphcy 

Le11111a da Mensasem n• 681197-CN (n"l.295197, 
na cmgem), do Pnsule111< Fernando Hennque Cardoso. 
que encaminha o Projeto de Le1 n• 82197-CN. que au
lonza o Poder E""~ubvo a abnr 105 OrçameniOS FJJ
cal e da Seguridade Social da Urulo, em favor de dl
venos 6rglos dos J>odera Leg!SlaiiVO e Exec:ubvo, 
cRd•to suplementar no valor de R$955. 767 787,00 
(novecentos e CIDqOenta e cmco milhões setecentos e 
sessenra e sete 11111 setecentos e o•tenta e sere rt:illl) 
Sen. Eduardo Supbcy. . ... .. . . ...... . .... .. .. 

U.tura da Measagem n" 682197-CN (n" 
1.296197. aa onseml. do l'lesldenra Fernando Henrique 
Cardoso, que eacanunha o PloJeiO de U. n• 83197-CN, 
que autonza o Poder Execunvo a abnr ao Orçameu10 
Fiscal da Umlo. em favor do Muuslblo do PIIDCJ&
meniQ e Orçamenlll, cn!dllll auplemearar no valor de 
R$261 238 140.00 (duzoDIOS e leSIOIIbl e um llldhBes 
duzonl05 e tnDia e .. III nul cento e quuenra .... sl Sen 
Eduardo Supbcy .. ... . • . ... 

U.IQnl da Mensagem ri' 683197-CN (ri' I 297197. 
na ongem), do l'lesldente Femanclo Hennque Cardoso, 
que eacanunha o Pro.Jeto de Lei ri' 84197-CN, que auiO
nza o Poder Ereclllivo a lllnr ao OlçamentD FISCal da 
Urulo. em favor de Tr.msferàlclas a Estados, Dllllnlll 
Federal e MuniáJKOS _ Recunos Sob SuperY!Sio do Mt
Distmo da Fazeada. crá!lm auplemenrar 110 valor de 
R$300 000.000.00 (lleZeaiiJS nulhiles de reaiS), para ..,_ 
forço de doalçlo ODIISignada 110 OlçameoiO ......... Sen 
Eduardo Suphcy. • . . . • .. ... . ...... . . .. • . ...... 

Lelnua da Mensarn ri' 6841!17-CN (a" I 29111'J7, 
na ongem), do "ewdeate Femando Hc:nnque Cardoso, 
que mu:amillha o Pro.Jeto de Lei ri' IISI97-CN, que ....... 
nza o Poder Execulivo a abnr oo Orçamenlll da Sesun· 
dade Social da u-. cm favor do~ da Plevi
deuaa e Assistàlcia Soaal. Cl6dlli! 111ple.,.._ no va
lor de R$548.708.()!19.00 (qwm-o. e quarenta e 0110 
IDIIhões ...- e 0110 IDII cmqllenla e nove tuJSI 
Sen. Eduardo Supbcy ... .. . . . . . ... ... . 

U.tura da Mensagem n" 685197-CN (ri' I 'M/97. 
aa ongem), do Pnosldele Femando Hennque Cardoso. 
que enc:ammha o l'lojeto de La .. 86197-CN, ""' IUIIIriza 
o Poder &a:abvo a abnr oos O!çammiOs Fiscal e da Se
gundade Social da Umlo, em favor do Mtmslálo do Esá"
am, cn!d!ID suplcmentor no vaim- de RSJ0.652.14S.OO 

(111111& lllllh6es &elscenms e anqOenra e dois IDII c:enlll e 
quam~ra e anco reaiS) Sen. Eduanlo Suphcy ..... 

U.nn da Memagem n" 185197 (n" 1323197. na 
4 origem), do Pres1deme femalldo Hennque Cardoso. 

submetendo l aproaaçlo do Senado Federal a escolha 
que deseja fazer. do Sr Gwlbenne Fouslll da Cunha 
Basms. Muusno de Segunda Classe do Quadro Perma
nente da <:andta de Dlplomala."""' e>.en:er o cargo de 
Embal•ador do 8n11l JUDIO l Rep6bbca Árabe da Sina. 
Sen Ncy Suasauna.... .. • ... • . .. .. . ... . . . 

LeJtura da Mensagem n" 189197 (n• 1.365197. na 
ongeml. do P!esidenle Femando Hennque Cardoso, 

4 submetendo l COIISideraçlo do Senado Federal, o nome 
do OeneraJ-de-Eún:IIO Germano Amoldi Pedn>zo, pn 
OJlORlOr o cargo de Muusno do Superior Tnbunal Mllrtar 
na vaga clel:nnenle da aposenradcma do Oeneral-de
Exi!ICIIO l.Uiz Gudhenne de F. Coutmho Sen Jonas Pi-
nheiro .. . .. ......... . 

MJCROEMI'RESAS 
Nec:essulade de apmo as m6d1as, pequenas e nu-

crnemprc:sas. Sea Carloo Berena. ... ... .. ...... 

4 ORÇAMENTOIVuleRESERVAINDfGENAJ 

PARCERIA 

Defende a J11R:10R1 en~ a empn:sas pdb!Jcas e a 
iniaaliva privada. Sen. Adenur Andrade. .... • ....... 

PARECER 
Pan!cer n• 685197 _ CMI•• .... de AsslmiOs So-

4 CIIIS, BOixe o PLC n" 89196 (n" 667195, Dl DIIJCDI), que 
aumnza o Go>emo Federal a conceder 11p010 financ:euo 
ao Dasln10 Foderal e.,. mumcfpos que .-lllfnom pn>
pama de .......,. de nonda m!mma IISSOCIIKio a açlles 
soaoeducabvas, o PLS ri' 236195, de a~IOrla do Senador 
Ncy SuassUIIa, que ena a nonda mfmma aa edU!'oçlo, o 
PLS ri' 84196. de lllllona do Senador JosE Roberto Anu
da. que cria o l'lograma de BoJsa de ~ e al~e~a a 
Lei n• 9.13119S, que rw as duelnzes e bases da educa
çlo naaonal, e PLS n• 201196. de a~IDria do Senador 
Renan eau-o.. que ena a BoJsa.Culadlo. que ttanu-

4 tam em ccmJWIIO. Sen. Lllao Alclnllla. ..... ....... ... . 
.......... ri' 686197-Conusslo de l!«hl"oçço ..... 

o PLC ri' 89196 (ri' 667195, DI ongelll), que IIIIDnZl o 
GoYemo Federal a......,..... apoio linlnceuo ao Dllllilo 
Federal e .,. DIIIIÕfpiOS que IDIIIIUiicm )JIOgntma de 
pranlla de nonda mfmma ......,_ aiÇiles ooaoeduca
llvas: o PLS ri' 236/9S, de 8U1D1U1 do Seaaclor Ney Snss
suna. que cria a nncla m!mma na educ•oçlo, o PLS n" 
84/96, de autona da Senador Joio! Roberto Anuda. que 

4 .... o Plognma de Bolsai de Eirado • allenl • Lea .. 
9 13119S, que fixa as chlelll..,. e bases da educoçlo na
Clonai, e PLS n• 201196. de autona do Senador Renan 
CalheiiOO. que ena a Bolsa-Cidadlo. que ttanulllm em 
COOJUDIO. Sen EIDiha femandes. • ..... .. ... • . • 

Pam:er n" 687197 _ CoiDisslo de Assunllls Eco
nllaDcol, sollno o PLC n• 89196 Sen Lllao AlcAnwa 

4 

250 

708 

J46 

692 

s 

19 

31 



l'llec:er ri' 688197 _ Conusslo ele Consa1111Çio, 
Jusaça e Cldadarua. sabre o PLC ri' 'J!J/97 (ri' 1.402/!15, 
aa DnJCIII), de buaaava do TSE, que II'IIISforma C1f10 
em COIIDsslo do GnlpooDII~Çio I Assessonmemo Su
pcnoteS _ DAS DI ~~ do 'I'SE. Sell. &111011 Lo-
blo •••••·•·· o MOOMOOooMOOOOOOOOo oooooooooo ooOOooooOOOooooOOMOO oooooooo 00 00 

l'llec:er .. 689197 - Conusslo "" Coasaluiçlo, 
Jlllllça e N.rm;a sabre o PLC a• 3CW7 (ri' IAOJI95, 
aa onaem). de......., .. do TSE. que lniiiSlbrma carao 
em COIIIIIISio do Gnlpo-Dutoçlo o Assessonmenlo Su
perlCJnl _DAS aa ~a do TSE Sell. &111011 Lo-
blo o OOOOOOOOMooOOMOOoo••• 000 -· o o OOoMOO 00000000000000 00 ...... 0000000000 

""""""' .. 6!10197 - Canusslo "" Coalbllliçlo, 
J11111ça e Cldadarua. sabre o PLS o• 198/96, que ..,..._ 
ceara ~0.,111. 14. da LeJ rl'8.112190,po~~~ml>
,_ O senodor I aYallaçlo m&llca periddlc:a. Sen An-
ll!mo Carlos Vai ........ 000000000000000000• • 000000000000 ..... oooo oo• ... 

l'llec:er ri' 691/97 _ Conu..., ele Consaiii!Çio, 
Jusaça e Cldadarua. Mlbno o PLS ri' 1.999/96, ele .,lOna 
do Seaador Noy SIIISSWII, que allall o Decnlo-Lc ri' 
2.848140- Qlcbao l'alaL UllllllluzuJdo IIIISO que deli"" 
cri""' ""omisslo 110-do J*rio poder Soo. IA-
CID A1clalara. •oo• , .. oooo•oo•ooooo•oooo•oo•oooooo••· oooo••" ••oooo• 

Parecer a- 692197 Com"'., de Auulllol So
...,., aobre o I'LS ri' 3'Jiit, ele lllll>ria do ~Os
mar Dias, quedisplleiObno a-_.,...__ 
da dar em P" nte pottaicxel de aeaplaslas CX»qNova
das por meio de -peceulel. Seo. Cldos llezenl. ..... 

.......... ri' 6931!11- Connlllo Dnlon. qae ..
- mdiÇio finll do I'R .. 138/97. Seo. JtouaJdo CU-
..... Uma. ••. oo•oooo··•oo•oooo ··--oooo•oooooooo .. oooo• OOMOOOOOO 

l'llec:er .. 694197 - Conn- Dnlon. que apre
- nodaçlo lioal do I'R ri' IIOH7. Seo Romeu Tuma. 

.......... rf' 695197- Coaulllo Dlnton. que apre
- nodaçlo lillll do I'R ri' 137197. Seo. Romeu Tuma. 

.......... rf' 696197- Coauslllo Dinaln. qao ..
- mdiÇio liDai do Subsallllivo 10 PLS rf' 348191. 
Sen. Romeu Tuma.ooooo OMOOoooooooooooooo-o•oooooooooooooo·---·-· 00 

......,.,. rf' 697/97- Conusslo Dlmora. que apre
...... nodiiÇio lillll do PllL ri' 72197 (rf' 441/97, DI Cl-
111118 dos Depllldos). Soo. Romeu Tama. 000 ·- -·- OOOOMO 

Ponocer rf' 69897 _ Camloslo Dnlon. que..
- nodaçlo lillll do I'DL rf' 73197 (ri' 4112197, na Cl-
111118 dos Dopuldos). Seo. Romeu Tama. oo. •oo• .. oooooo•• 

l'llec:er rf' 699197- Comi- Dlnton. que apre-
- nodaçlo lillll do PDL ri' 751'TT (ri' 398197, na a
mara dos Dtyo""""'>· Soo. Romeu Tama. •oooo••• ..... oooo 

.......... rf' 700197- Cansslo Dnlon. que apre
- mdiÇio liDai do PDL ri' 76197 Cri' 412197, DI a-
mara dos Depllldos). Sen. Romeu Tuma. 00 ......... ... 

Ponocer rf' 701197 _ ('onnulo Dlnton, que apre
- nodiiÇio linll do PDL a• 87197 (rf' 387197, DI Cl
mora dos Depurados). Soa. R0111011 Tuma. • oo. • .. oooo• • 

""""""' rf' 7f12197 - Comlsslo Dlroron, que apre
- nodiiÇio lillll do PDL ri' 88197 (ri' 438197, DI Cl-
1111111 dos Dopurados) Son. Ranlldo Cunlla Llln&.oooooooooo• 

Parecer .. 703197 - Cansslo Dlmola. que apre
...... redaçlo final do PDL ri' 89197 (ri' 482/97, na Cl
man dos Depurados). Seo. Ranalclo Omha Lima. •oo -

Parecer 704197 _ Camasslo ele ConsaiUIÇio, Jua
aça e C!dadama. IObn PLS ri' IS4196, ele 11110na doSo-

49 nadar Ney Suassuna. que duplle sobre o ..,bc:açlo ele 
penalulados _lmJXIIIÁ.,.. e as •nsaiWçllel de llllde e 
de pmreçlo aocall. pdbiiCII e pnvadas. bom """"' liquo
los con.,...... oom o Sislema 0111co ele Salde - SUS 
Sell. Ldclo Alclnlara. ooooooooo ooOOOOOOooooooOOOOOO ooooooooooo - 000 

Parecer .. 705197 - CallussiD de Alou.- Su-
Sl CIIIS, IObn O PLS ri' I S4/96, de IUIO!Ia do Senador Ney 

Suassuna, que dupCie aobre 1 ~ de penaluJw!es 
_1ap01154.,.s e .. lnlallliçllos de lllllde e de pniiOÇio 
SOCial, pdblicu e pnvadu, bom como aquoJos ean_,._ 
das com o 51111011111 Onico de Sadde _ SUS Son Joll! AI-

52 ... oooooo 00 000000000 000 000 oo•ooooooooooooooo 00 o 0000 00 00 000000 0000 

Parecer ri' 7rx.N1 _ Omn•slo de Assullos Su
CIIIS, oabn: o PLS ri' 131!15, que cbspl!e IDbre o euqua
cbauento doa juizes clauiatas Lupor*Joa. como leiiJ· 
ndoo, 110 ....... Cloral ele ............ Social Sen 
Wlldect Omola& oooooooooo-.... 00 .. oooooo• oooooo 0000 oo 0000 .... • 

Parecer rf' 707197 - Comi- de Caasallliçlo, 
Jusaça e Cldodonio, que opnsoa1a Ndaçlo, para o oe
...., -.da I'EC ri' 'J5I97 Soo. Renlll Cllhc:uos. 000 

.......... ri' 708197 - Coausslo ele AauDIDo lk:o-
-. ............ oabn: O Ollao "S" rf' 48197, do PN.... do 

58 Banl:o do BIUI~ que -"ml'lha 10 Seaado Fcdend 1011-
draçlo do Gowno do a- ele Sllllla Qurlna, para 
que poualllllidr Leaos AIIIIICOIIIS do TCIOIIIO do l!sla-

1!16 do do Slnla c.wma. CUJOI n:canooiCIIo ............ 10 
..... da dMda ............. VIIICfyeJ 110 2" ........... de 

212 1997. Sen. Roberlo Requllo MOOOOOOOOOOooooooooooo 000 00000000ooM0000 

Parecer .. 7f1HIT1 - ,.,._ de AauniiiS lk:o-
213 D6mlcol, IObn D PR. rf' 142197, que lllall I RoooJ!IÇio 

214 

rf' 101197, 'I"" ~ a wdiiGÇio de oponç1o de 
c:mlllo atemo, com pr1111aa da Repllbhca fedenava 
do liiUII, 110 valar de UW5.,406,000.00, (c:mqllenla e 
cinl:o milbilos. qiiiiiOCOIIIOI ..... md d61anos -
IIIIOri<:IIIOI),............,.. a R$59.367.529.110 (CiaqGed"' e DOYemiJhlles. --e-e aotelllll. quinhon-

215 1m e YÜIIII DOVe II!IIIS), a pn:ço de 31-5-97,-O~ 

216 

....... do Ellldo do .. ..., Osuoso • o JnslibiiO Baadno 
San Poalo di Tarino S.p.A, cbli•odo ., liDonciamoalo 
da COIIIIIUÇIID de pollleS do """"""" 110 lmlmo do Pn>
pallll de Pen:mzoçla das 1'raY 'III do Ellldo. $on 
CorJas Baono. .... oooooo-oooooooo. oooooooo• • oooooooo .. , •oo•oo• oooo• 

217 .......... ri' 710H7 - Camisslo do AsamiOS lk:o-

218 

a&nucos, llllbn 1........., rf' 176197 (ri' 1.192197, aa 
onp), do~ Fcmando Hearique Clldoso,ao
bCirando .. lllnzaçlo do Senado Federal, potll ......._ 
opaaçlo de atiro atemo, com .....,.I da u-. no 
nlor tlqlll ........ a ~&e USSSI,OOO,OOO.OO,JIIIIO 10 Ban-

218 co lalemoCionol para Jlecansauçlo e DesenvolYiiiiOIIIO 
_ BIRD, deslinada 10 flnaDciamonlo poraal do pmJOfO 
de Gen:ncWIIIIIIO ele Rtocunos Hfdncos do Ellado da 

219 Balaa. Sea. Bello Parp. oooooo .. oo.oo oo••oooooooooo, ooooOOOOooooooooOO 

220 
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290 

341 
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Puoter n" 711197 _ Conusslo Duelon. que apre
sorna mlaçlo do VCIICido, para o turno suplementar, do 
Subsu111uvo do Senado ., PLC a• 89/96 (a' 667/95, aa 
ongem) 5cn. Carlos Palroc:fDIO •• ,.. • • .. 

Parecer onl ils Emendas do Substnuuvo ao PLC 
n• 89196 Sen Ldc:10 Alc:imara. • ....... • ..... • • • • 

Parocer n" 71'JJ97 _ Conusslo DuOIOia. que apre
senta nodaçlo lillli do SubsliiUUvo do Seuado ao PLC n" 
89196 (n" 667195, na ongem). Sen Carlos Palroc:lmo . . 

Parecer n" 713197 _ Conusslo DI!OIOIB, que apre
senta mlaçlo fillli das fwndas do Senado ., PLC rf 
21/96 (n" 141195, na llllgelll) Sen. Carlos Palloclmo .. 

Parecer n" 714197 _ Comusio de Assunlos E<o
IIÕIIIIcos, sobre o Ofiao ·s· n• 91197 ln" 3 057197. na 
ongernl. do Bao<:o Ccsllral do Brasil, que eocanunha so
balaçlo do Oovcmo do Estado de Ser)ppe mauva ao 
pechdo de enusslo de J..cuas fiDanc:e1ras do Tesouro do 
Eslado de SerJipe _ LFI'S, CIIJOS ROCursos sedio desana
dos ., giro da di'Yida IDIIiiiJWul -el no 'Z' semesu. 
de 1997 Sen JosE Roberto Amxla. ... 

Parecer rf 715197 _ Conusslo de Cons111wçio, 
JUSbça e Qdad•ma sobre o PLC n• 77193 _ Comple
mencar (rf 17418~. aa onFID>· que esra
beloc:e 11011111! pais .llpiii3Ye~S ao impostO solft lmll5-
aulllo bller ..m., a qualquor lllulo, par 1110 onerooo, de 
bem 1IIIÓVCIS par llaiWeZa ou .,.,.silo 111108, e de dum· 
1<11 n:ais solxe imo!..,., a:ceco os de su-a. bem como 
c:esslio de dimlllS • sua aquisiçlo _ rnll_ IV Sen Gu,. 
lllermel'abneua.... ......... . .. .... . .. ... 

Parecer n" 71~ _ Conusslo de Assunlos So
cws, saiR o PLC n" 451!14 (n" 648/91, aa OIIP'm). que 
cbsplle sotm. a ""' , .• .,.. de ~ de falta pve 
para dispensa de cluqeDies e n:ptaelllanlri 11ndu:ms 
Sen. Morluce Pinlo. ..... .. . ... • .. . .. 

Parecer a• 717197 _ Comisslo de AssulllllS So
CJIIS, sobre o PLC rf 27/95 (n" 1.540-0191, na ongem), 
que duplle sobte o 8IZIIO de -dados IUIIIH:als ils .,. 
l'onnaç6es prooeniellles dos cqíscros lllmiruslrabvos 
Sen Jonas Piaheuo . .... ..... . .. . . .. . . . . 

Parecer n• 718197 _ Coausslo de Consllllllçlo, 
Jusuça e Odadania. sobre as PEC n" 25 e 30195, que al
taam o f '1!', do 11t. 60 da CansUIIIiçlo Faleral, que Ira
mi- em tonJUZifO (Apnoaaçlo de PEC em IOISio coa
JUDia). Sea. Espenchio Amm • • ... • ... • .. • .. ........ 

Parecer ... 719197 - Comisslo de Cansbllllçlo, 
JUSbça e Clcladorua, sobre as ..........,. de PleMno llf'IR. 
CHias., PLS n" 87196, de 11110na do Senador Jdbo Cam
poa. que cbsptlc sobre a proceçlo, pelo Estado, de v!bma 
ou lellmUinha de crime. Scn. JosE Fogaça.. . . . 

Parecer n• 720197 _ Conusslo de ConsutuiÇio, 
JUSbça e Cldadama, sobre o PLC a• 21197 (n" 2 859197, 
na ongeml. que cbsptlc sobte 110111111 ....,. de orsamza· 
çiD que coma ~· 1 IIYalJaçlo psu:ol6glca pen6-
dica dos IIIII:J1111lles das poii'Cias e corpos de bombeiros 
nahtares e am Sen Romeu Tuma . .. .. . . .... 

Parecer rf 721197- Conusslo de Assunkls E<o
n6aac:os. sobre o PLS n" 31/97, de auwna do Senador 
Pedro Sm1011. que 111110nza a mcluslo do Banco Mend10-

nal do Bras1l SIA como parbapaçio lxasdmra na estru· 
IUra de orgaruzaçlo do Banco do Mercosul Sen. Genon 
Camata. ............................... . 

398 Parecer rf 722197, sob"' o PLC n" 36/97 (n" 
3 242197, na ongem), de iniaauva do Pleslde:nte Per-

405 aando Hennque CaRioso, que cllsp&: IOIHe o S1srema de 
FIIWICWIIOIIID lmolnhllno que UISbiUI a ahenaçlo lidu
Ciãna de coisa Imóvel Sen Bcbson Lobio .. 

414 Parecer rf 723197 - Cormssiio de AssuiiiOS Eco-
nõnucos, sobte o PLC n• 3~ (D' 3 242/97, aa on
gmn), de UUCI&DVB do Plesuleale f<:mando Henrique 

422 CaRioso, que dlsp&: sobre o Sumaa de Financiamento 
lmoblbãno elll$llllli a ahenaçlo fiduaãna de coisa lm6-
vel Soa Femaado Bezem. . ... . . . .... . ......... 

Parecer n• 724197 _ Conulllo DueiOn, que apn:
senta mlaçlo fiaal do PR n" I~ Seo Marluce I'IDIO 

Parecer rf 725197 _ Conussão DuOIOia. que..,.._ 
501118 ledaçlo fiaal do PR n" 142197. 5erL Marluce Pinlo 

Parecer .. 726197- Coausslo DuOIOia. que..,.... 
423 senta redaçio fillli do PR 11"127197 Scn. Mar1uce 1'11110. 

Parecer n" 727197 _ Conusslo DuOIOia, que apre-
101118 redaçio final do PR n" 128197. 5erL Marluce Pinlo 

Parecer rf 728197 - Conusslo de CoasiiiiiiÇID, 
JUSbÇIIe ~a. sobte o Plln" ~.que auwnza o 
EsiBdo de Slo Paulo a conllllar op!I1IÇio de mfiaancia
meniD de dl'vulas do estado, CXIIISIIbstaoCJada DOS CODira-
1111 a:lellrllclol em 22-S-97. aom 1me ao prntDCOio de 
oconlo firmado enm: I UDilo e o Governo do Eslado de 

447 Slo Paulo, 110 lmlllw do Pmarama de Apolo l Reeatru
lllraçlo e ao Ajuste Fucal dos Estados. Soa. JosE Bian-
co ..•••••• . .... ......... . . .. . ..... . .••.•.•. 

Parecer n" 729197 _ Conusslo DuOIOia. que ~pie
senta redaçio final do PDL n" 4197 (ri' 301196, aa Clma-

450 ra dos i)qJutados) Soa Romeu Tuma ................... . 
Parecer n" 730197 _ Conusslo Dlmara. que apre-

101118 nodaçlo final do PDL n" 5197 (n' 302196, aa Clma-
ra dos Deputados~ Sen Romeu Tuma. .................. . 

Parecer D.'731/97 _ Conusslo DueiOn, que opm-
454 senta redaçio fiaal do PDL a.• ~ (rf 303196, na Clma-

ra dos i)qJutadosl Sen Romeu Toma... .... • .. .. 
Parecer .. 732197 - Conusslo Dlmara. que ..,.... 

senta nodaçlo linal do PDL n" 7197 (n" 304196, DI Clma
ra dos Deputados) Sen. Romeu Twna. ... • -- - ·-

463 Parecer n" 733197 _ Com1SS1o de A'Sn!!IOI So-
cuus, sobte PLC rf 36196 (ri' 5.071190, aa onpml, que 
dJapGe IIObnl I~ das.....- naiUriiS saiJteni.. 
neas, em confonmclade com o 1DClSO X. do art. 20 e o ua .. 
aso V, do 1111. 216 da Consulllsçlo Federal Sea. Marma 

469 Silva........ • . .. ... .... .... .. .. ............ . 
Parecer n• 734197 _ Comwio de Assunlos So

cuus, 101>re o PLS rf 66196. de auwna do Senador ano. 
fie Qwnan. que cbapGe sobre a uullzaçlo. pelos 11.1114· 
nos, das panas clllllllella e lraSelra dos Ombus Ulbanos 
Scn. Gilvaa Borges ... ...... . .. . .. .. . .. .. 

469 Parecer rf 735197 _ Conusslo de Edncaçao, sotR 
o PLC rf 39/97 (n" 85195, na ongmn), que cbspCie saiR 
a pdbca desparuva de capoerra Sen. Abchas NBSCimen-
10. • • • .. .... 
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Parecer n• 736197 _ Comwlo de Sducoçla, sole 
o PLC n" 42197 (n" 2 899197, na llriaeml. que ...,...... 
mana o pmgrat'o llmc:o do 1rt. 49, da La n" 9.394196. 
Sen Romeu 'filma.._ •• -· ..... _ .... __ .. • • ...... - .. 

Parecer a" 737/97 _ ComiSIID ele Educoçla,IObre 
o PLC n" 49197 (n" 1369196. aa onaemJ. que llhaa 1 
LeJ a" 9.394196 (La ele Dnln ... e Bases da Bducoçlol. 
para iDcluJr I IIIIÚIICa Duellllll HIIIIWIOS 00 cun1eUio 
do ensmo 1\mdamentale m6dio Sen. Joel ele Hohmda. ... 

Parecer a" 731197 _ ~ ele Edu•IÇia,IObre 
o PDL a" n/97 (a" 40Cil97, ,. Clmara dos Deputados), 
que aprova o 110 que m~~~va a c:oacesalo da 1Ud1o OUro 
Bnmco Lida., para e•plorar IOMÇO ele .-dlodúusla so
_, em onda málla na cidade ele Cumls Novw (IIN). 
Sen. Edlson Loblo ....... .. .... .. .......................... .. 

.......... n" 739197- ComiiiiD Duelon, que ..... 
oemaledaçlo do VODCido. para o 111m0 • .,...,..,...., do 
Subsalllllvo do Selllldo ., PLC a" 39/96 (a" 490/9S, aa 
onaem> Sen Edisoa Loblo .. ............. .. ................ .. 

Parecer a" 740/97 -~ ele Alsunlos Eco
DGmiCOI, IObre I Mc:usagem a" 188197 (a" 1.332/97, aa 
oripu), do I'IOiildenl&; Femondo Hoanque Clnloro, que 
IObCIIa ., s...do Feclenl que oeja IUIIIrizada 1 """""" 
lllçiD ele ClpOIIIÇia ele cr6bl0 """"""' 00 valor equl .... 
lmle a lb! US$250.000,000. (lbemoo e Olllqllellla 
milbilel ele cl6lllles IIOife.anlerica), juDIO MI BIIICO 
ID'""amenCIOO de DoseaWIIvimenlo _ Bm, delanlda., 
fiiiiiiCI8DIOIIIO do l'nlpama de RefOIIDI da llducoçla 
l'lofillliollal Sen. Ney Suauuna.... ... .. ...................... . 

l'lllecer a" 741197 _ ComiSIID Duelon, que,._ 
IODia ndaçllo liDai do PR a" 1481!1'7. Sen Romeu Tuma. 

Parecer a" 742197 _ ComiSIID de Cooslillliçlo, 
JIIIIIÇ8 e Cidadama. sole o PLC a" 41J97 (a" jZ.683/97, 
aa arlpm), ele IIIICIIIIva do Senhor............., Ferooodo 
Henrique ClnJoro, que duplle sobre I ftiOSII'IIIUniÇ 
dos Cotpos e Qudroo ele Olicillis e ele l'lliÇII da Nan-
aha. Sen. Romeu Tuma. ............................................. .. 

l'lllecer a" 743197 _ ComiSIID ele Rcloçlles Ex• 
ncno e Defesa NacicHiaL sobre o PLC a• 41J97 Sen. 
Romeu Tuma. ............................................. , ........ . 

l'lllecer ... 744H7 - CGadSIID ele Rcloçlles Ex• 
n...,. e Defesa Nacional, sobre o PDL a" INT7 (a" 
443/97, ... Clmara dos Depuladoo), que .......... -
do ~ Búico ele CooperiÇio T6cnx:a. Caeulllica e 
Tecool6glco, cell:bnda eD1n1 1 Repdbhca Feclenbva do 
Bllllll e o Ooveroo da Repdblica da BolrviL em J'onale. 
za, em 11-12-96 Sen.Hu&<> Napolela .. _ ...... __ _ 

l'lnocer a" 745197 _ ComiSIID ele ReiiÇIIes &.... 
n...,. e Defesa NIICICIIIII, sobre o PDL a" 93197 (li' 
457/97, ... Clmara dos Depurados), que ........ o !aiO 
do A&:oRio ele Coopençio Culbnl e Educacional, ceie
Indo entre o GcMmo da Replbllca Fedenliva do Bta
Iii e o Governo da Replbbca Ánbe SlnL em BruOia, 
em 25-2-97. Sen. Olomel Mocbado. ................ , ........ .. 

l'lnocer a" 741H7 _ ComiSIID ele RclaçGeo Ex• 
,;...,. e Defesa NICIOOII, oolne o PDL n• 100'97 (r{' 
521/97, DI Clmara dos Depulldos), que ........ O !aiO 
do Convenio para 1 Coopençlo oo lmlniO da Calfafa>. 

662 

669 

aa lbcro-Amcncana. conclufdo em Slo Carlos ele Bsn
loche. Aflentma, em 17-10.95, por CICallla da V Reu
nila Ibero-Americana de Chefel ele Estado e ele Govcr-
ao.Sen Romeu,..ma. ............................ . 

.......... a" 747197 _ Conussla ele ReiiÇilos El~ 
nom e Dolosa NIICICIIIII, oobre o PDL a" 102197 (a" 
479/97, na Clmara dos Dopwados), que aprova o ~aiO 
do Acordo soln Serviços -. celdmldo- o (io. 
vemo da Ropdbbca Feclenliva do Br&SII e o Goveroo da 
Replbbca IJblnesa. em Beirute. em 4-2-7. Sen OIDDiel 
Machado •• ~ • ... ... ........ . • ..• •• .. .. .... .• ....• ..• . ... .. • 

.......... a" 748197 _ Coallllllo ele AIIUOIOS Eco-
lll'lmlc:os.lllb"' o Oliao •s• a" 88/97, do Sr. Governador 
do l!slado do l'lau(, ax:aminllando .. Senado Fedenl os 
CCHIIrliiOI e COIIio ele cr61JIOS, oonfissla e noviÇia ele 
diVIda e OUIIIS aVODÇU, linaados oom a Caw Jkan6. 
nuca Feclenl e os llanc:os BMC SIA. Fibra SJA. B1C 
Banco SIA, lranmloa SIA e Banco do BriSII SIA. oo 

671 lmllllo do Pmpama i: AJIOIO 6 ReeslniiUIIÇio e ., 
"'usre Filc:al ele &cu.. oo valor 10111 ele 
RSJl 041152,50 (lnma e dota milhlies, .....-c 01.10 
Dili, cemo elllllqllelll.le dota....,. e ciDqtleala CODiavos), 
apurado em :il-2-97. Sen. FleaiBI Neto ...... -·--· ....... 

723 

755 

769 

n2 

......... llaol ri" 'WJN7- Ownlssla Slpecial, cle&li
olda I"""""""' O JILC r/' 1111184 (a" 634/75, DI anpm), 
ele lmclaliva do P, •n.,_ FonlaDdo Hcmque Caldooo, 
que -.i OOI!IaoCod. Sen. ...... l'illbl:uo. .............. . 

PAR11DO J1CúnC0 
Apolo do 1'fB ............... do PlesJcleare Per

- lfeanque c.doso • l'lesldlacla da Repdbbca. 
Sen.l!nlancles Amorim. .............................. ----- ...... .. 

Ne eooi<J""" ele -...waç~a do PMDB, dimre 
do - ,... - Jl"''ldollclal ele 1998. Sen. ()lo. 
mel Mochodo. ----- ................................................. .. 

Reunllo do C<mselbo l'oUbcxl do l'MDB, por 
OCISJio ele apoio • ....,.,..,.,. do l'lesldeole """""*' 
Hennque Clnloso. Sen. Olaaid MIICbado ................. . 

thulieiÇID dos ldellls dos pmlidos da esqaenla. 
Sen OIOruel Mochldo ·-·· ........ .. • • .......... .. .............. . 

Fila da ..-upoçlo do PDT com o paco1e ele 
medidas do Governo Federal. Sen. Seb•llllla Racba. ...... 

Ulula dos (lllllidos ele opollçlo 00 Elllllo ele Ser· 
ppe para eJosçlo de 1998. Sen. .loll! Eduardo llulra. ..... 

PA11UMÕNJODA UNIÃO 
n4 Jarauraç~a de casado lllcahudo em l'kJnall6. 

pohs _ SC. oocle lbnpr-l 1 Delepcl1 do l'olnm&uo 
da UDIID Sen.lilpendilo Amm .................... - ......... . 

PER10P1C:O 
Llnçamenlu do c.Jemo Lcgislabvo a• 2/97 _ Le

I'IIIÇID Esradoll ele Recunos Hldncos. Sen. Jlemardo 
n6 Cabral. .... ____ ... - ......... ----- ............................. . 

PODERES CONmruaONAIS 
Pmocupa ... 110111 aleloçlo enlno os Poderes Exe-

CUtivo e l..qpslabvo Sen. Ldcio Alclarara. ................ . 
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POLfnCA ECONOMICO-FINANCERA 
A equ1pe oconõnuca ~apcmsabdWl a OposJçlo 

pelos danos causados l econcmna brasllena. Sen Lawo 
Campos • •• •• •••• • ........... . 

Plllblemas o.a IICOIIOIIUL causados pelo CUltO 

FHC. Sen Jolma Manso. • . . .•. .. . ..•.....•.. 
Necew- de oceleraçlo do 'Yuste fiscal e das 

noformas estniiUraiS. Sen CasUdo Maldaner .••••.••••••. 
Comenráno l cnse econfmuca que anngru o Bm· 

sll, bem como suas conseqOI!nclas Sen Eduanfo Supb· 
cy ..•.•....••......••.•..•.•....•....•••..••.. 

SoiR as • ..., ... e os escapJSDI05 do Go>en~o 
Federal,ldabvo 10 Plano Real • • • ••• • • • . • 

Sug01e 10 l'resldellte Fc:mando llennque CaRioso 
a convocaçlo do paulente ela oposiÇio, para cbscusslo 
ela cnse fillliiiCCUll do Pais Sen Otomel Machado • 

Conuáno l lrallsfen!IICUI do dmheuo púbbco a 
govemad011!S corrupi<IO. Sen Emandes Amonm. •••••••••• 

Apreoa~~a o docwnenlo "Em Dofesa do Bms.ll", 
divulgado pelo PI' aoiR a utuaçlo .....cmuca do Pais 
Soo. Eduanfo Supbcy.-........ •• . .• . ....... . .••....••.. 

laclap-se soln a cleclaraçlo do l'leSideDie do 
Banco Cmlral no que diz .ape~to l cnse ec:on6mlc:a do 
Pais Sen. Jdma Mame. . ..••. . . ... . . ... • . ..........•• 

IDcocriDcla ela eqonpe OCilllllmK:a que beneficia o 
C8pllal especulabvo e .., se pteOCUpa com a economia 
pmdullva. Sen Emandes Amorim • 

Comelll8 os aspectoS da polfbca ec:onOnuca. re
sullante do IIICidelo aoobbcral Soo. Jáma Marise • •. . ..•. 

Apmo às IIIOdulas do Governo braslle11o, para 
combater a desvalotwçllo da moeda. Sen. Odbeno MI· 
nnda. ...•. ······- •...•.••.••...•••••• ··••·•·· ....•.•••....••..•. 

Comenta as medidas tomadas pelo Oovemo para 
manter a polfbca ecoDIImlca VIgente Sen Lúao Alc:An-
rara. . . . ... .•...•. .•. . .. •.• .. . . . ... . ...... .•• ... • .. 

Refere-se ls medidas anWICiadas pelo Governo 
para manter o plano de estalnbzaçlo ela econonua. Sen 
Jetrenoo 1'6-es. •.. .... . .• . • ••••. ....••. .. . 

Proocupaçlo com os J8110S dos DDDUcf(llos e dos 
eslados Sen Lllcho Coelho..... •.•.••.. • ••••.•..• 

Apmo ao pacote de mocbdas IIIUDCiadas pelo Oo-
vomo Fedenl. Sen. Lllcho Coelho . ••.. . . . ... . . •...... 

Reporta-oe ., p11001e de """'"""' anuaaaclas pelo 
Governo Fedenl. Sen. ~ Supbcy -· •••• • •••••••••• 

Comeata o pacote de mocbclas do Governo Fede-
ral Sen. Jos6 Eduardo Duaa.... . . . .... . ................. . 

A Fundaçlo Konnd Adoauer empreendlmonro 
objebvando sanar CODiionto enlre CB(IItal e ll"lbalhD 
Sen EdiiOII Loblo . 

E:fenos da d1wipçJo do pacote de medidas eco-
n6nucas Sen Ney SUISSIIna............... • •••.•.• • ... • -··· • 

A vulnenbllulade ela econonua btaslleln. em 
faa: das especulaç6es JnterDaclonlls Sen Humberto 
Lucena. .. •. . . • ••.. ·••··•· .•••..••... 

Soliclanza-se ., Presidente Fernando Hennque 
Canloso pelo p...,. de medidas econ6nucas Sen J6der 
llaJbalho • ••• • •• • • • •• • 

Preocupa-se com a •nconsaSl6nc:ta da ec:onorma 
brasllena. Sen Emandes Amonm 

Cribcas às medidas a,....,radas pelo Oo\'C111o 

66 Federal Sen Eduardo Supbcy • . . • • • • • •• 
SobJe quantia desanada aos governos esladu11s e 

66 mumapaJs para combaler a evaslo esoolar Sen Joel de 
Holanda.. . . ..•.• . •• .. ..• . . . .. . .. • .•. 

10 SobJe o pacote de modidas econ&rucas do Oover-
no Federal Sen. Fernando Bezerra. •••• • 

Refere-se ls conseqdbcias da elevaçlo das llllW 
de JDroS O das medidas de aJUste &scal, IID lmbJto da 185 
"8riculhUa Sen Jonas Pinheuo. . .... .. .... • . ....... 

185 

188 

191 

222 

298 

342 

374 

428 

SOS 

SOB 

512 

512 

518 

521 

527 

539 

543 

573 

Sobre o pacote de medidas do Governo Federal 
Sen. Oloruel Machado. .... • . • • .. 

POSSE 
AgradeCimento pela posse no Senado Federal 

Sen. Leonell'luva. . .. . . .. ... 

PR&! lO 

Sobno o l'lemlo Nacional de Valorizaçlo do Tra
balbo ..... pnbodotes. Sen. &pendJio Amlll.. • ....... 

PRESERVAÇÃO 
l'taelvaçlo do ~o IUICIOIIal. em faa: da 

IDICiabva do pupo do CWso de Arqu1tetwa e UdJarus
mo da thuvasiclade Federal de Maio Cimsso Sen Car-
los Bezerra. • .. ·- • • • • • • .. • .. • • 

PRlV ATIZAÇÃO (vide ENERGIA ElÉIRICA) 

PROJBl'O DI! DECRJrrOLEGISLATIVO 
Leilura do PDL 11" 105197 (D" 211195, aa Clmara 

dos Depurados). que apova o ato que ......,.. a ..,.,..,._ 
&lo da Fundaçlo Cul111181 e EducacJonal Sanla de Caeb
"· para explorar "'"'ÇO de racbocbfllslo aonora em onda 
m6dla aa adade de Caeb" _ BA Sen Valmlr Campelo. 

.. . ...... . 
LeJiunl do PDL a• IOMT7 (11"417197, aa Clmara 

dos Deparados). que aprova o 110 que I"OIIOYa a conc:es
slo defenda A R*ho Ecbrcadora de O~lri-Mutm 
Lida., para explorar SOMÇO de radlodiliulo aoncn em 
onda lloplcal aa Cidade de Ouaraj6-Muun _ RO Sen 
Vallllll" Compelo. .... -· • . ..... • ..... . • ... 

Leitura do PDL 11" 107197 (n" 420191, aa Clmara 
dos Depurados). que apn>va o ato que """""' a conces
slo defenda l R*IKi Brasd Lida., para ... piorar seniço 
de radiodlliulo IIODOia em onda IIOplcal na Cidade de 
Campmas _ SP Sen. Valnur Campelo. • • ........ 

Leitura do PDL a• 109197 (n" 428197, na Clmara 
dos Depurados), que aprova o ato que """""' a pernus
slo outorgada l R*ho Cube de lllllna S/ A, para explo
rar "'"'ço de radlodd'llslo ..,_, em fleqoenoia modu
lada na Cidade de lladna_ MO Sen Valnur Campelo • 

Lenura do PDL n• 108197 (n" 427197, na Clmara 
dos Deparados), que aprova o ato que renova a pemus
slo ourmpda l Rede ComwuWia de Comumc:açi!es de 
Rio Grande Lida.. para e.-.plolar semço de racbodifuslo 
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sonora em fn:qUêncul modulada na codade de lho Gnu>-
de _RS Sen Valmu Campelo ••......••• ··--·· .•.•••......• 

Leitura do PDL n" 110'97 (a" 43CWI, DI Cinwa 
dos Depubldosl. que oprova o 110 que ....,.. a pcmus· 
llo autmpda l Soc:l"dode RAdio Alapaia de lkusque 
Lida.. para aplorar IOIYIÇO de radiOdilillia - em 
freqtl&laa modulada aa coclade de anuquo _ se s.a 
ValmlrCampelo ---·· ----··----- • --· 

Lellllrll do PDL a• 111197 (n" 433197, aa Cinwa 
dos Depubldos), que lpiOV8 O 110 que IIIIOVI I peniiiS
do autmpda l RAdio Joboacabal Lida., para eoplorv 
llei'VIÇO de ndlochlillia IOIICid em lieqflencia modulada 
aa cidade de Jaboacabol_ SP. Son. Vllnur Clmpelo. ... 

l.aaua do PDL n"112197 (lt' 434197, • Clmara 
dos Depo•bldos), que lpiOV8 o ""' que ........ pemus
llo ou!Oipda l!Udlo la- FM SIOieO Lida., para 
CKplanr IOIYIÇO de ndlocbfi&llo llll1lll1l em fnoqfi!ac:la 
rnocJ!dada DI cidade de Bebedouro _ SP. Sen VaiiDir 
Campelo ...... _.., ___ - _........ . ,_,_ __, _, _____ ,., 

Leitura do PDL n" l13197 (n" 435197, DI Clmora 
dos Depubldos), que lpiOV8 o ""' que ........ -
llo da l'llaclaçlo Frei Joio Balilla VoseJ _ OFM, para 
explorar oemço de r:dodililllo .......,. em Gilda m6dla 
1111 codade de Calallo _ao. Son. Vllnar Calnpelo ........ 

!Murado PDLn"l1419'7 (1{'448197, ao amara 
dos Dep I ..... ), que lpiOV8 O IIII que ...... I ponms
llo GUbllplla liUdio C..mpDI• do Sul Lida.; pora ax
ploqr IOIYIÇO de ndiodllillia 10110111 em ODda lll&lia de 
lmbito local aa codade de Camplnu do Sul _:RS. Son. 
ValmirCampelo ..................... --.. ·- .... - ............... ;, __ .. 

Leitura do PDL n" 115197 (11" 453/97, 1111 Clmara 
dos Depubldos), que lpiOV8 o IIII que ._,.. I ....,..,._ 
11o Ollbllpda liUdio Manllll Lida., pora aplanr IICI'

YIÇO de 18dJodifUIIo ODIUIIII em onda m&lia .. Cidade de 
SaabnadoUVIIIIIOIIIO_RS Sea. Valnur~o. ..... 

LCitun do PDL a• 116197 (n" 4SIIII7, aa Clmara 
dos Depuadoo), que lpiOV8 o IIII que ._,..I CDIK:cs
llo OUIIIIpda liWao Sena da eap....,. Lida., pora u
plonr IICI'VIÇO de llldiodifUIIo 10110111 em anda fMdla ao 
Cidade de Slo RaiiiiUIIdo NDIIIID _ PI. Son. Valmir 
Campelo _,_ ........ _ .... _ .. __ , ............................. ____ .. 

!Mura do PDLn"ll7197 (n"~, aaCIIaara 
dos D ' • '01). que oprova o IIII que-.. a..,.... 
llo deferida l RAdio Goalba SIA, pn apbar ICMÇO 
de ndlodiliula 101101'11 em Ollda car1a • cidode de Pm1o 
AJeate _RS Sea. VaiiDir Compelo. -·---............ -- ._ .. .. 

Leitura do PDL n" llll'n (lt' 458197, DI Clonanl 
dos Depubldos), que lpiOV8 o ... que-· .......... 
llo da Televislo Vlll!na Lida., pora apbar IICI'VIÇO de 
llllhodlfilslo de IDDI e imqeas DI codade de Vdilria .. 
ES Sea. Valmlr Campelo. _ ................................ ,_, .. 

l...ellura do PDL a• 119197 (n" 456/97, DI Cilmllra 
dos Dopubldos), que lpiOV8 O IIII que IIIIOVI I pemus
llo OlltGipda l LA Pereua e OtiWU'I Lida. .. ME. para 
eaplanr aerviço de radlocbfullo IOIICid .., lleqtllnaa 
modulada DI Cidade de Sonbula do Uvnmenlll .. RS. 
S... Val1111r Campelo. ................................................ . 

Leitura do PDL a• 12097 Cn' 457/97,"" Clmara 
102 doo Depubldos), que oprova o 110 que m10V& a c:onces

slo deferida liUdlo Bandein~~tes de C..hoelra Poubsta 
Lida.. para explorar IICI'VIÇO de ndlodlfilslo aonora em 
01111& ll<lpiCW DI Cidade de Cal:hoeua PaubSUI_ SP. Sen. 
Valnur Clmpelo_... .. ............... - ........ _ ........... . 

Leitura do PDL n" 121197 (a" 459197, DI amara 
III doo Depubldos), que oprova o IIII> que _.,. a COIICCS

IIo da ll*llo Culan de Cambanl Lida., pora explorar 
aerviço de radlocbfllllo 1011111a em onda lll!!dla na Clllade 
de Clmbart _PR. Son. Valmlr Campelo ....... ........ .. 

Lootura do PDL •• 122197 (a" 461197, DI Cimlra 
115 dos Depuaodos), que oprova o 110 que_.,. a COIICCS

do IIOIIIIrJida l IWao Polnorca de Culllln<l•a Lida., 
pora axplorar ....,ço de !lllhocbfuslo IDnDra em onda 
1Md11 na Cidade de Cusil8ndla _ MS. Sen. Valmir 
Clmpelo ..... - ......... _ ...... _ .. __ --- --

Loolura do PDL n" 123197 (a" 46V97, na C1mora 
119 dOI Depuwloal, que oprova o 110 que nnova a .....,.... 

do da JUdio EauJ10ra do "ABC" Lida., pora eap1anr 
IICI'VIÇO de lllbocbfd&lo IOJIOI'I em anda lll!!dla DI Clllade 
de SlnloAIIclm_ SP. Sen. ValzmrCimpelo ............. .. 

Leitura do PDL n" 124197 Oi' 463197,"" Clmara 
124 doo Depubldos), que lpiOVI D IIII que IIIIOVB I penllia

slo OIIIOipda l bho Socoedade da Balua Lida., .... 
axplanr - de radlocblilllo IOIICII1I ... hqOenc:la 
modalada 1111 culade de Salvador .. BA. Sen VaiiDir 
Campelo. ••• • ............ .......... ... ....... ........ • .......... .. .... . 

Lellura do PDL n" 125197 (lt' 465197, 1111 amara 
129 ... Depo ....... ), que lpiOVI o ... que laiDYa • .....,.,... 

..., da IWio Comercial de l'laideale Prudeme Lida.. 
pn aplorar IICI'VIÇO de radlocbfiulo IOJIOI'I em onda 
lll!!dla aa Cidade de Pleslclenb: Prudade _ SP. Sea. Ney 
SUUSUDL ................................................................... .. 

134 
Lalura do PDL n" 126197 (n" 467197, na Clmara 

doo Depabldos), que lpiOVI o 110 que miOV8 • """"""' 
llo OIIIOipda l Soaedode JUdio Canj61 Lida., para ax
plonr IICI'VIÇO de radlodlfullo IDIKft em ODda m6dla "" 
Cldlde de Conselheuo LafiiCie _MO Sen. Ney Saassu-
-. ........... -.......................................................... . 

139 
Leitura do PDL n" 127197 (lt' 472197, ""C1n!8ra 

doo Dopaadoo), que lpDYa D IIII que ....... I-
llo da IWio Clabe llldaa 5/A, poro llplonr IICI'VIÇO de 
radlocbfllllo - ... Ollda lll!!dla .. Cidade de llldaa 
- MG Se& Ney Suulana. ·--· .. -· ........................ . 

Lellllla do PDL a• 128197 (lt' 411197, ""Cimlra 
144 ... Depurados), qui lpiOVI o 110 que ........ -

do da RAdio ~· de AMpoba Lida., para •plonr 
lerViço de radlocbftlsla 1011111a em Ollda llopiC8I DI cida-
de de AD..,OOs _ao. Sen. Ney s_,._ __ ................ . 

Lellun. do PDL n" 1291'17 (11" 574197, na Cln!8ra 
149 doo Depurado~), que oprova o leXID do Aconlo de Coo

peraçlo para a Modermzaçlo e o Reapuelblmemo do 
Depodamauo de PollcLa Pedml do Mnu- da Juotl
ç:a da Repolbbca Federallva do BIUII, c:oleblado enae o 
ao- da Replbbca Fodonbva do Brud e o Clovemo 
da Repdhltca Francesa. em BlUII!I, em 12-3-97. Se&. 

154 Ney s ................. ·-- .................................... -· .. .. 
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LeJI!U3 do PDL n" 13007 (n" 43"VT7, 111 Cimanl 
doo Deputados). que aprova o IID que reno•a a pemus
slo ourorgada l !Udto lO>em Som de Pn:stdenre Ven
ceslau Lida.. pata explonor servtço de radtodtfuslo sono
ra em fieqtlencla mo&llada 111 ctdade de Presodenre 
Venceslau _ SP. Seu. Ney Suassuna. . . 

LeJIIIra do PDL n• 131J97 (n" S73197, 111 Cimanl 
doo Deputados). que apmva o ""'ro do Ac:otdo de Paroe
na e de Cooperaçlo em Malbta de Sesurança Pllbhca. 
celebrado 0111re o Govemo da Repllbhca do Brastl e o 
Governo da Reptibltca Francesa, em Braslha. em 12-3-
97 Sen. Jonas Pinheiro . . 

LeJilU3 do PDL n• 132197 (n" S24197, na Cinwa 
dos Depulados), que apro•a o ""'to do Aconlo-Quadro 
de Coopençao Eton611UC11, llldullllal • para o Desen
YDI>~meaiO, celebrado entte o Go>emo da Reptibhca 
Federabva do Brasil e o Go>emo da Repúblu:a ltaltana. 
em Roma. em 12-2-97. Sen Romero Juci. 

LeJIUra do PDL n• 133197(n" S23197, na Cinwa 
dos Deputados), que apli>V8 O lelttO do Aconlo de Coo
peraçio 111 Álea de Tunsmo, celebrado eotR: o Gcwemo 
da Reptlbhc:a Federabva do Brasil e o Governo da Repti
bbca da lfwtsna. em Braslha. em 3-4-97 Seu. Romero 
Jucl. ........... ....... ........... .. .... . 

PROJETO DE LEI 
Encamillllando I VOIIIçJo do PLC n" 3fR1 Sen 

Huso Napoleiio ..... .. ... . - .. . . .. .. .. 
PLS n" 239/97, que dtspi!e sobre a Jornada de t:llt

balho doo atfeiowcu. ~ ellllXIhueo de enferma
pm. Seu. JOII! lpkro Fem:tra. .. .. - ..... .. .. .. - • 

PLS n" 240/517, que IICIUCOIIIII paricrafo e al
a nodaçio da alfnea I do art. 482 da Cotuobdaçlo das 
Lets do Trabalho, Jellbvoa 10 abondono de emprego 
Soo Júho Campos.. • .. • 

PLS ri' 24llll7. que dtspae sobre a dtscniiiiii8Çio 
prabcada c:onbll servtdoJeS arulbados Sen Romero 
Jucl. .......... ----- ............ .. 

PLS ri' 242Nl. que obnp 1 tlbbzoçlo de Sl5leml 

de ---.1 1101 vclc:ulos rodo'!olnos pesa
dos, de CIIIJ8 ou passageuos, mcmdos a óleo dtesel 
Soo Onalie Qwnan. .. - .... .. ..... --· .. - - ... .. .... 

DISCIIIiDclo o PLC rf' 89196 (rf' 667/llS, DI on
p:m), que - o Governo Fedonl • coaceder apotO 
lilllncaro 10 Dtllnto Federal e aos 111!1111Cfp1os que Ullb· 

F p!Dinlllll de JII'IIIIIB de Jellda m!m11111 aiSOCIIdo 
açl!es IC!C'M!Cdt"''CCOIIIIIS Seo E&imdo Supliey .... 

Discalutdo o PLC rf' 89196 Seu. Emdt1 Fenw>-
des .............. .. 

DISCIIIU!do o PLC n" 89196. Jdder Bllbalho .... 
Solmo o PLC n" 8911l6. Seu. 1011! Robeno Amlda. 
DISCUIIndo o PLC n" 89lll6 Sen JOII! Eduardo 

Dutra. - - .... - .......................... .. 
Dlscututclo o PLC n" 89196 Sen. Pranc:ebno Pe-

mra. .. no ••••••• ·- o.. ••• ••• ••• ... • • .......... . 

Encamtnltando a voi8Çio do PLC n• 89lll6 Sen 
Couttnho lOQlO ... -.. • ... - -• .. .. 

Dlscututclo o PLC n" 89lll6. Sen. Ldcto Alcinlara. 

Pig. 

PLS n• 244197. que dtsp(le sobre a cnaçllo de Jun
tas e do Coasellto de Recursos FiscaiS do Trabalho Sen 
Carlos Bezena. ..... .. .. 

PLS n" IS511l7, que es1ahelece a obnptonedade 
de seguro-pranbl do executante em operações do Ststc-

281 ma IIIKibtblno NICIOI!al Seu. Eduon Loblo .... ... . .. 
PLS n• 24511l7, que dtsp(le sobre a JeSerYa de 

IO'A> das vops dos cunos profissronaltzanres adtmms
lrados pelo Senac, Senat. Sonar e Senal para ldoles<en
tes egJeSsos do stSiellla comoctonal ou cumpnlldo modt
das SOctoeducabvas de semtbbenlade ou bbenlacle 15515· 

714 bela Sen Júlto Campoa .... ---- ........ -- ......... .. 
DISCUIIndo o PLC ri' 39lll6 ln" 49G'95, llll on

gem), que actescenla poripafos ao IIII 928 da Let n" 
S 869113_ C6dtgO de Processo CtYII Sen .loSI! Eduardo 
Dutra. - - - .. ------ .. ----- - ·-· - ... - ---- -· - -- .. --

DtSCUIII!do o PLC n" 39196 Sen Ramez TebeL .. 
806 Encanunllando o PLC n• 39196. Sen. Jo<é Eduar-

do Dutra. . -- - ----- - - ... . . 
Ductmudo o PLC n" 48197 _ (n" 2 7f11/97, llll on

&em), de IIUCillllva do 1'res1clenle Femaudo lfomtque 
Canloso. que cbspile sobre a admtsalo de pror....,..,.. 
lá:mcos e aemuas eslniiFJIOS pelas umvemdados e 

810 pelas IIISIIIU!Çiles de pesqwsas Clenlffica e ~ca 
federais Sen EdaanloSupkcy ................ .. 

Dtscubndo o PLC n" 48197. Sen. Ramez TebeL. 
DlliOilda de )lrC!JeiD de la, de autona do Senador 

49 lnun Saratva que clisplle IIObn: os planos e seguros de 
sadde Seu. Albtno Boaven111ra. .... • - • ..... • ... 

PLS n" 246197. que U1S1ttW o Auo Nactonal do 
30S Ado!""'""" e o Dta Nacional do Adolescenle. Soo O!o-

meiMadtado- .. -- ______ , ___ .......... .. 
Encamutbando a VlliBÇio do PLC n" 36197 (n" 

3 242197, ua ongem), que cbsp6e sobte o Ststcma de Fi
lOS nanaamenro lmobtbtlno e inSblllt a altOII&Çilo lidttct4na 

de COISa tm6vol Sen. JOII! Eduardo Dutra. - - ... 
Comea<a o pmjelo de ... que llll1a de planos .... 

361 gwos pnvados de sat1de. Sen Sebasllio Rocba.. ... ... 
LetiUra do PLC ri' 64197 (n" 2.524196, DI on

gem). de IIUCiabVB do Pn:sulentc Femaudo Hennque 
Canloso, que dtsplle sobre as Rnas dos servtCioJeS púbb-

365 cos ci'IS da Umlo, das lllllalquW e das fi"'daço)=< pdbb
cas federats. Sen Romero Juc6. • .. • • - .. 

PROJETO DB LFJ COMPLEMENTAR 
PLS n" 238/97-Complememar, que altera 1 le&JS-

380 laçlo do imposto doi Bolados. do Dtslnto Federaloobn: 
opaaç6es telabvas l CIICIIIaçllo de men:ado.1as e sobre 

383 pi açl!es de servtÇOS de lllllspolte .-esaod!lal • ilt-
385 tcnnuntctpale de COIIIUIUcaçlo Sen. Ademtr ADdrade 
317 PLS n" 24311l7-Complementar, que altera a lqpo-

laçllo do imposto dos Estados e do DISblro Federal sobJe 
318 opaaç6es Jela11vas l ctn:ulaçlo de men:adonas e sobre 

p1 ; l!es de aemços de IIII!Sportc imeresladual e tn· 
389 lamWI!ctpale de comumcaçio Sen Wakleck Omelas 

D!Scubndo o PLS n" 2S/97 - Complementar. de 
390 autona do Senador Espendtlo Amln. que ena o Fundo 
392 de Tonas Sen Espendtlo Amtn. . • • • 
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PROIBI'O DE RESOLUÇÃO 

PR n• 14SJ97-CN, que regulamenra a Lei n• 
5061!17. que exbDJUe o lnsbllllll de Pnmdencra dos 
CongresSJstas_IPC. Seu Bem Vens ........ . ........ . 

Discutindo o PR n" 138197, que 11110nza a Ululo 
a......- opeaaçlo de md>ID oxtemO,liO n1or eqmn
leNe 1 tracn\01 milhOcs de dlilarea amoru:anos, JUDIO 
10 Bonoo IDicmoclanal para Rec:onsiiUÇio e Desenwl
vimoalll _ BIRD, desliaada ao financ:wneruo paraal do 
l'lojeto de RoeslrulllniÇio e Ooscelluahzaçlo de Rodo
vw Fedenbs, 1 oer ......,tada pelo Dopanamen10 Naao
nal de Ealradas de RocJaaem _ DM!R. Seu Eduonlo So-
plu:y.. •••••••••••• • • ........ • •• ••• •• .... ••• ••••• • • •• • .. .. 

PR rf' 146197, que au10nza a elevoçlo tempodria 
dos bnur.s de cadlOldamenlll do Eatada de Soma Cllarl
aa, para que poua anuir, por lllOIO de ofen.as pdbbcas, 
Lelru Pinanceuu do Tesouro do Eatada de SaDia Cara
nna _ LFI'SC, dellllwldo-oe os nclliiOS ao Siro de sua 
di"Vlda lllObilima o:om ...,..lllODIODO dlbmo 111.-de 
1997. Sca. ~ Requilo. ·····- ........................ ·- .... . 

PR rf' 147/97, que 11110nZa o Estado ela Balua a 
COillrllar opeaaçlo de c:r&liiD utemO. com o lMI da u-. jUDio 10 Banco ~ pan1ltocmulluçlo 
e DesenwiYilllODIO _ BIRD, DO Yl1or eqmvaleall: 11111! 

UWI,OOO,OOO 00, desbnadll 1 liDmclar, pon:ialmellle, 
o l'mJOIO de Genllcl...-o dos Rocuraos Hfdncos do 
Eslado da Sabia. Sca. 8dlo Plrp.. . ...... ·-·· - ......... . 

PR rf' 145/97, que IUIDriza o Govemo do Estado 
de Soi)Jpe 1 nabzar emwlo de Loaao l'iDaac:elns do 
Tesooro do &lido de SerJipe _ LF1'S, ClQOS nclliiOS 
....., deYnwdos 10 1110 11a divida mobihma "nllCiveJ 
DO 'r oemoslle de 1997 Seu. Jos6 Roberto AnudL ••••·•. 

PR rf' 149197, que olraa o IIII 13 da ltesoluçlo rf' 
6919S, do Senado l'edenl. Sen. Vllaoo Kleintlbmg. ....... 
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mar Diu . . ....... .. . ............................................ . 

Sobcua ao Conpesso NIIClOD8111glbzaçlo das .e
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.......... .r 738197- Comllllo de Edualçlo, sobJe 
o PDL d' T1NI (ri' 4061!17, 11a Clmara dos Depwdos), 
que aprova o atO que renova a cmJCe•slo da IUcbo Oura 
BtiiiCO Lida .. paa er.plonr eenlço de ndlocld'lldo .,. 
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anaelll). ...... • .......................................................... . 
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1101 trabelho Aparte 10 Sen. Valmir Campelo . . ... .•. . . 

EDUARDO SUPUCY 

IAIVIll da Mcnsqem a• 649197-CN (n" I 'NiJI'TT, 
aa oliaem), do Pnsideale femlndo Henrique c.doso. 
que IIIC8IIIIIIha o I'IOJOIO de IA 11" 50197-CN, que 11110-
riza o Poder Exoc:ubw a a1mr .,. 0tçamen1011 Fiscal e 
da Squndade Social da Umlo, em faYCII" da ftelidl!naa 
da llopl\bhca. da auwa dos Depllldos, do MmiAmc~ 
da JIIIIIÇ.I e do Mlm"*io da AdmimsJnçlo l'edlnl e 
Refomla do l!lllllo, a6ldo lllplemenlw ao Wlllcw alobld 
de R$32.156.092,00 (1111111 e dou milblles, c:ea111 e ...,.. 
qllenll e oet~mde -•doia reais) ........................ . 

LeoiVIll da Mm ..... ri'Ci51W7-CN (ri' 1.264197. 
aa adpm), do f\dlldcule femlndo Heanque Clnlooo, 
que _.,.,. o Prqr.to de Lili ... 51!91-CN. que ...... 
riza o Poder Bucuaw a abnr 10 ~Fiscal da 
Uailo, em ta- do Mllul16io da f!c!ncaçlo e do Da
pano. atc1no oap~emon~~< ao ,....-de llS83.on.622.00 
(.._ e ato milhCia, - e dais mil e oeiscealos e 
YIII1IO e dais...,.~ ...................... - ... - .......................... .. 

LeiiVIll da Meaupm ri' Ci51J97-CN (11" 1.265197. 
aa .,.....,, do Ptesldeale femlndo Henrique c.doso. 
que_. • .,. o l'rojelo de Lei 11" 52197-CN, que 111111>
riza o Poder Bucuaw a abrir 10 Orçamc:do Fiscal da 
Uailo. em -do Mlmst*1o dos T1lmparles e do Mt
llilfbio do Melo AmlneDte, dos .__ Hldncos e da 
Amaz6nia Lep1, a61iro •pecul lk! o limdD de 
RS26.430.!14l.OO <- e sas nalbOes. q~~~~~.-uos e 
ldalllllile--e.......,..edou_.). --·· 

LeoiVIll da Mm• ...... ri'Ci5'JR7-CN (ri' 1.266197, 
.. anpm), do l'lllldome Feraaado Henrique Clnlooo, 
que "N"""ha o f\ojelo de Lli ... 53197-CN, que
riza o Poder Bucuaw a abnr 10 OIÇM&IIU l'ilcal da 
Uailo, em - do Miais1mo dos 'naalparres, a&1no 
eopec:illlk! o limlle de RSI19.956.597JIO (COIIIII e doze. 
aove aalhlles, ..,,_ e cillqlleall e IOiJ mil e cp-
abalros e,.,...,.. e aere ...,., ....................................... . 

LeoiVIll da ............ 11" Ci53NI-CN (ri' I.'Jt.7NI, 
.. cqa~~), do Plaideate Fc:mondo Ht:sulque Canlooo, 
que en<aminha o l'lu.JCIO de Lli d' 54197-CN, que -
riza o Poder Eucuaw e abnr 10 Otçamoalo Fiscal da 
Unllo, em fa'ICW do Mim'*"> da AJric:1lhura e do 
Abesleamento e do Mlllil*lo da laddllna. do Com&
cio e do Tun11110o C1611111 suplemelllar, 116 o llmillo de 
R$20.579.700.00 (\OÜIIII nalbOes, quinbeDIOIIe - e 
aove mil e -lUis) ..... . ............................. . 

Lenun da Measosem If' 654197-CN (n" 1.268/97, 
111 ongem), do ~ Pemlndo Heonque Clldoso, 
que encanunlla o l'rojeiO de Leo ri' SSNI-CN, que 11111>
dza o Poder Execullw a olmr ao ~ FiJCa1 da 

669 u-. em ra- do MtniWrio do M= """'-· dos 
Recunos H~ e da Amazllnla Lepl, lridlto ouple
meatar DO Wlll..- de R$68.013.217.00 (-e CIIIO DI!• 
lhCies, ailallle bts aul e duzearos e ele r #11111). .... 

671 Lellunl da......,..... .. Ci55NI-CN (n" 1.269197. 
aa OI1JOIII), do l'luldenle Femahdo Henriquo Cardoso, 

617 que .............. o Projelo de Let d' 56197-CN, que auto
riza o Poder Execullw albrir .,. Orçamenros Fiscal e . 
da Secundade Social da Urulo, em faYCII" do Muuldno 
Pllbbco da tlDiio • de di- 6r&lol do Poder Judic:Jj.. 
no. a6cllto sup1omontar ao valor &lcllal de 
1$30.697 MIIIKJ (ln!lla aullllles, 101-e aoYOIIII e 
sele nule ......,_.,.,.e daqOeala e am rals). .. ..••• ' 

Lellura da .............. 656197-CN (ri' 1.271W7. 
aa cmp~~), do f\estdulle Pemlndo Heonque Clrdooo, 
que encanunlla o f\ojelo de Lei ri' 57197-CN, que 11110-
riza D Poder EMcabWJ I abnr 101 Olçamealnl flocal e 
da Seaurld* Social da UaiJo, em faYCII" da l'lauleacla 
da Repdblu:a • do Mimsllno das Relaçl'es Exrenons, 

I cdcbro 111JEaeu1» ao valor de RSSA84.29!1.00 (ciDco 
milbCies, qullll-">>e .._e qoalrD mil e"'-e - ........... ,. . -...................................... ·- .. . 

Lollura da.._....., D" Ci57/VT-OI (ri' I!ZIINI, 
u onaem>. do Plesodode FemiDdo 11em1quo Clrdooo, 
que .........U. O f\oJelo de Lei rf' 58NI-CN, que 11110-
nza o Poder l!:ucuaw a lbnr ., OIÇiiiiEillll Fiscal da 
\JDIIo, ..., faYCII" de Opeiaçl'es Oficiais de Cddlro _ Jte. 

I - Sob luper111slo do Mlmll*lo da PIZIOido. a6di
ro sap~ ao valor de R$320.000.000.00 (aew= 
e Ylare mllbllel de ...,.), pant esfolço de dollçiD ...,.. 
.,.,....ao~--- .................................... . 

Leilwada Mmuaem D"Ci58197-CN Crf' I.'Z7'1HI, 
aa DIIJCIII), do l'lesldenlc Fcrasado Hemlquo Cardoso, 
que encanunlla O l'lvjclo de Lili ri' 591!17-Qi, qae 111110-
nza o Poder Executivo a obrir 10 OJçaiiiOIIIO FIICII da 
UDIIo,.,. faYCII" da Jusaça l!leiroral e da Jumça do Tra-

I bolho, a&lno .......... 116 o llmlm de RSI.336.0001KJ 
(um milblo e-elnall eoeis mil ralsl ----

Leilma da Mmsqem ri' 65!1197-CN (ri' 1.%731'17, 
.. Ollpn), do Presideallo Femando Henrique Clrdoso, 
que fiiCI!!Dinlw D l'lojolo de Lili lf «1197-CN, que 11110-
riza o Poder Ex-... • obrir 10 01 ......... Piscai ... 
Ullllo. em ,._ dd Mtmslirlo da Aaricaktn e do 
~ triloro supJe..- lk! o llmne de 

I R$7S3.74S.OOOJIO (......,_ ec:IDqaema e ato milhOes . --· ........... ·-adi ..... , ................... . 
Leilma da Mea..,.... ri' 66CW7-CN (ri' 1.274NI • 

na oripm), do Plesidatrc Femalldo lleltrique Clrdooo, 
que encanunha o Plujero de Lei d' 61/VT-CN, que 11110-

dza o Poder l!uc:uavo 1 lbnr 101 Oiça~"'""'" l'ilcal e 
da Sqpuldlde Social da Uailo, em ra...- do Mauldno 
da AJnculllft e do ~- e do Mttullb!rio da 
lndtlllna, do Comm:lo • do TuriiiiiO, Cl6llro lllp)emen-

1 lar 1116 o IIJailc de 11$9.984.8156,00 (aove aulhlles, aove-
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IV 

cenros e 01ta11a e quatro nul e Oitocentos e sesaema e 
se>s mus) ... . •.•. .. • .. . ... .. . . • • • ....... . 

Leuwa da Mensagem n• 661197-CN Crf I 27S/97, 
na origem), do Presxlenlc Fernando Hennque Cardoso, 
que enc:onunba o Pro.J"'o de Let n' 62197-CN, que 11110-
nz.a o Poder Exec:ubvo a obnr 1105 Orçamen10s Fiscal e 
da Segundado Soc:lal da Urulo, em favc.- do Muusfl!no 
da Agnculmra e do Abasleclmenro e do Muustmo da 
lndúslna, do Com6mo e do Twismo e do Oabulele do 
Mwstro El<-.,6no de PbUbca Fundllina. aálalo 
suplemelllar ~ o lmu"' de R$40.820 514.00 (quarenaa 
nulb6es, OIIDC:rDID5 e YUIIe 11111 e qaanheniOS e quaaorze 
rems) ... . . . . ... .. ..... ...... . .... . .. ...... 

Leab118 da M.....,.,... n• 662197-CN (lf' I 276/97, 
na ongem), do Praulen"' Fmlando Hennque Cardoso, 
que encanunba o Pro.JOIO de Lea rf 63197-CN, que auto
nza o Poder Exec:uuvo a abnr ao Orçame1110 Fiscal da 
Ulllão, em favor do Mwllléno da Agncui1U18 e do 
Abasleamenlo. c:r6dlto ouplemoarar até o lmu~e do 
RS6 117.890,00 (oeiS nulhiies, cauo e dozessele nul e 
011....,1010 ..,_,. MaiS).-.... .... o _,, -· .. o o 

Lealllrada Malsapm 11"663197-CN (lf' 1.277197, 
na on80111), do Paesodeale Panando Hennque Cardoso, 
que cncammba o l'lojelo do Lea 11" 64197-CN, que llliO
nza o Poder Exec:ubvo a abnr 801 Orçameolos Fiscal e 
da SegWidado 5oaaJ da Umlo, em favor do Muusl&lo 
da Edacaçlo e do Despono, do Mulisamo da Culblrl e 
do Gabmolc do Muastro ~ dos E&pones, 
&ridiiD sup=-ar DO valoriiJilll do R$35826519,00 
(lrlllla O CIIICO lllllhGes, OIIOCeDIOI O VUIIt O lOIS IDÜ O 
QUIIIhelllos O doaaiDVC IUII) 

Leilura da Mc:nsapn n• 664197-CN (li' I 278197, 
na on80111), do ""'""'"""' Femanclo Hennque Cardoso, 
que encammlla o Projao de Lea 11" 65197-CN, que 11110-
nz.a o Poder El<oc:udvo a abnr aos OlçamoniDs F'ucal e 
da Segundacle Soc:lal da Umio, an favc.- do Mlrulll&ao 
da Educaçlo e do Despono e do Mlmlll&ao da Culblra, 
cn!dllo espectai ao! o hnute do R$7 352 031.00 (...., nu
IMes. b'eZallOS e cmqilellla e dois 11111 e lnnta e um 
remsJ . . . _ .. . .. 

Lcaan da Mensagem n• 665191-CN ln" 1.279197, 
na ongem), do Praidcnle Fernando llennque Cardoso, 
que enc:ammha o l'lo.Jeto do Lea 11" 66197-CN, que 11110-
nza o Poder Exec:ubvo a abnr ao Olç8llleDIO Fiscal da 
UDiio, an fa..,.. do MUJISII!no do ~o e O.Ç. 
11101110., ~"' especaal alé o lmuae do R$25.000 000.00 
(vinte e CIIICO milblles do reli$) ......... .. ......... 

Lcablra da-..,..., rf 666197-CN (li' 1.280197. 
... ongem), do Paesllleule Fernando Hennque Cardoso, 
que encanunba o l'rujero de l..eJ •• 67/97-CN, que ....... 
nza o Poder Exec:ubvo a obnr aos Orçamenaos Fiscal e 
da Segundado Socud da Umlo, ean favc.- do Mamllléno 
da Saúde e do Mamsl6no do Tnbolbo, atd!ID suple
menaar no valor global do R$266 063 703.00 (duunlos 
e sessenta e sns aulbOes. sessenta e ll'és nul e setecenKJs 
e bts reaas). ... .. . .. . .... ... .. 

Lenura da Mensagem a• 667197-CN (rf 1.281197, 
na ongem), do Paesldenle Femando Hennque Cardoso, 

que enconunba o l'lojeao do Lei rf 681!l7..CN, que 11110-
2 nza o Poder Exec:ubvo a abnr 801 Orçiiii!OIIIIls Fiscal e 

da Segundade Soaal da Umlo, em fa- do Muustmo 
dos Transpones, ~ao suplemenaar no valor do 
R$64 393 596.00 (sessenll e quaaro nn!Mes, llezeniOs e 
novema e ris nulo qumbtnaos e noveaaa e""'" """") 

LelbJra da Menrasem 11" 668191-CN !11" 1 28.3197. 
oa ongem), do Preadenle Fanaodo Heanque Cardoso, 
que enc:anunha o l'toJCIO do Lei 11" 69-"J7-CN, que 1111<>
nza o Poder El<oc:ubvo a abnr .,. Orçamenros Fiscal e 
da Segundade Socud da Umlo. em ra- da liiSbÇB Ele~
amal, do Mamstmo da Educaçlo e do Desporto e do Ma-

2 msl6no do M01o Amlnenae, dos Rec:unos Hldncos e da 
Amazõrua Legal. ná!JIO snplemenaar no valor Jlobal de 
R$211 070.699.00 (duzaltos e onze nulhões, ......,. mil 
e selSCeaiOS e aoventa e nove rems). . .• 

Lealllrl da Mensagem rf 669197-CN ln' I 284/97, 
na ongem), do Presldenle Fanaodo Hennque Cardoso, 
que enconun.'la o l'lujeiO do l..eJ n" 70197-CN. que auto
nza Poder Era:udvo a abnr ., Orçamenao Fiscal da 

2 UlUlo, an favor do Mwsténo dos Transpones, a6di10 
suplemenlar no valor de R$34.464 803.00 llllllla e qua-
tro IDIIIIéles, Qblllocentos e ...... ,. e quatro nul e 0110-
cenros e arts 101115). ..... ... .......... .. .. 

LelbJra da MeDsasem n• 670197-CN (n" 1 21!5197, 
na onseml. do l'laadalle Femanclo Hennque Canloao. 
que encaminba o l'lujeiO do Lea ... 71197-CN, que ....... 
nza o Poder mfltllllvo a abnr ., Orçamomo Fiscal da 
Umlo, an favor da l'laidencia da Repolbbca, náiJio es
peaal 016 o baule de RSS 316 000,011 (cinco mi1b1ies e 

2 lleZOIIIOSe........,saul...,o) ........ 
LeiblradaMensagan n"671197-CN (11"1.286/97, 

na ongem), do Preadenle Fernando Heanque Cardoso, 
que entallllllha o l'lujeiO de La ri' 72197-CN, que 111110-
nza o Poder El<oc:ubvo a abnr ., Oaçamenao da Sesun· 
dado Socud da Umlo, em favor do Mwstmo da Sadde, 
c:mcbiO suple.......,. no valor de R$6.620 000.00 I sois 
nullli!eseiOISCOIIIClOeYUIIemüleals) •• 

Lelbaa da Men_.., rf 672197-CN (rf 1287197, 
2 na ongem), do Preadenle Fernando Hennque Cardoso, 

que entaniUiba o Pro.Jeao do La ri' 73191-CN, que llliO
nza o P«<er El<oc:ubvo a abnr 801 Orçamelllos Piscai e 
da Segundado Soctal da Ullilo, em favor do Millisll!no 
da Fazenda e do Mlmsl&lo do Plonojamaaro e Orçamen· 
10. c:rállao espoaal ~ o lmuae do RS30 994 788.00 
(mala lllllhi!es, IIOVCICellllls e novenr.a e quatro mD e se-

2 tece111os e 011e111a e 0110 rems)..... .... .... . .. .. . .. 
LelbJra da Mensqem 11" 673197-CN (rf I 21!11/117, 

na ongom), do Paesulenle Fcmanclo Hennque Cardoso, 
que t:IIC8DIIDba o l'lujeiO de Lei rf' 74197-CN, que llliO
nz.a o Poder El<oc:ubvo a abnr 801 Orçamenaos Fiscal e 
da Segundacle Soaal da Umio, em favor do Mamlll&ao 
dos Transportos. a6lllo suplemenlar no valor do 
R$25 126.464,00 (VIIIIe e CintO llll1hlles, teDIO e VInte e 
SOIS 111110 quaaocemos e lesSCIIIa e quatro"""') • . .. .. 

2 Lelllllll da Mensasem n• 674197-CN (n" 1.289197. 
na ongomJ. do Praodeme Feroando Hennque Cardoso. 
que enc:amlnba o Pro.J"'I do Lei 11" 75197-CN, que anao. 
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n.., o Poder I!Kecuavo a a1>nr ao Orçomonlo Fiscal da 
Urulo, 1111 faYOr ele Encar&os Financeuas da Unilo _ 
Recu.- Sob Supervlllo do Mwmno da FlzeDda, cri
dilo ospeaal ati o bm1110 ele RS II 781.934,00 (onze IDI· 
lhCics, ........,"" e01ta1ae IIII\ ui e-e Inala 
• CJWdiO ..,.;,) ... - ... -• • ...... .. ............................... . 

Leilllla da M.,..... ri' 675/111-CN (ri' 1.2!1019'1, 
na CJnFIII), do Presiclonre Fcmando Hemlque Cardoso, 
que _,ha o l'lojclo ele Lei ri' 76197-eN, que IIJio. 
nu o Poder I!Kecubvo a obrir ao Orçomonlo da Segun
clacle Soaal da Uaillo, 1111 faYOr do MIDIIIfrio do Pl-
jllllleiiiO e Orçamen1o, a&lnD suplemllllar 110 valor ele 
R$150.000.000.00 (CCDID e Clllql1ollla liUlbi!es ele leaiS) 

LalllladaMcnsagem r'676197.cN (rf' I 291197, 
111. onpm). do Pn!sidenle l'anallllo llcnriquo Canloso. 
que III<IIIIWiha o l'rOJOIO ele l.ot ri' 77197-CN, que 11110-
nza o Poder l!llecutsvo 1 obnr ao~ da Sepn
clacle Soall da UmiiD. em ra- do Muuatino do I'IPi
cleacJa e Allistfm• Soaal, cddi!D suplomentar 110 v. 
lar ele R$933 227.391.00 (lloftceniDB elllllla e llk au
lbllos,~evmlee....,mde-•-• 
um _.) ................................. - ............. _ .. _____ ,, 

Lallllllds Men..,m rf'677/97-CN (ri' 1292Jf/7, 
111. orlpm). do Plaiclenle PemaluiD Hooliqae Canloso. 
que •cmnmha o PlD)eiD ele la rf' 78/97-CN, que 11110-
riza o Poder l!nculivo a abnt .,. OlçmnrniDB Fiocal e 
da Sepriclade Soaal do Umllo, em faYOr do Mllllatirio 
da ........_ do Muulmo do Plaae.JIIIIOIIID e Olçomcnto 
e ele~ 1 EMx1os, m.m Fedecale ~ 
pios, cmlllo •plemoarar III! o lulu.., ele 
R$72.200.891.00 <-e dois mllblloo. dazalloo mU e 
ol-e...-e-as) ................................. .. 

Lellln da ........... rf' 678197-CN (rf' I 'J93/97, 
na oripm), do l'laadoale Fcnlando Heanque c.doso, 
que .,..mJDha O Projelo ele Lei rf' '19197-CN, que IIUIO
nza o Poder Eucuuvo 1 llllnr .,. O!çamemDs Plocale 
da .....,.._ Socill do Umlo. em faYOr do Mmlatino 
da AJnadbn e do Abelh!C'I'""""'· do Mmimno da F&
ZCDCia e do Muuslfno do Pllno.r...-o • Orçamena>, 
cnchlo .. p~emoo.... IIII! o lumle ele R$163. 737.638.00 
(cellllle -e li& llll1blles. relb ..,. e umra e ...., 
mil e IOIICCDIDB e atma e oito..,.;.), ............................. . 

Lellln da Mouuaem ... 679197-CN (11" 1.2112197. 
D8 oripm), do ............... Fcnlando Hemique Clrdoeo, 
.... -·ha o Projelo de Lei ... 10197-CN, que -
nza o Poder l!ucullvo a llllnr .,. Orçamoalm PIIC8I o 
da Sepndode Soaal da UIUIID, em ra .... do Mudllltil 
da MI"'ÇÇo e do Dapono e do MiDulilno di Odlwa. 
crtiiD ouple- ao 'VIIor 1111a1 de RSI:ZSA-46.182,00 
(celllll e vlnlll e CIIICO mllhlles, .,... ..... _e qu11e111a e ""'"mil e......, • mll:lta e dOis ~a~s) ......... ,_, ............. . 

LaiiDa di MOIIJII&elll a• 61KW7-CN (rf' I Z94N/, 
111. onpm), do Pn:sutome Femlndo llellnque Cardooo. 
que encammha o l'rOJOIO de La ri' 81197-CN, que 11110-
nza o Poder Eucubvo a 11t1nr .,. o.,....,.._ !'local e 
da Seaundacle Soaal da UIUIID, em fa...- do M•ruill61o 
Pllbbal da Umllo e dos cb- 6qlos do Poder Jadi. 
allrio, cmii!D sup~ no 'VIIor J1oba1 ele 

RS!IO!I 888 000.00 (novec:eniOI e aove 1D11b6es e OIIO
CCIIIOI e GII<OIIIa e 0110 11111 leaiS) ..... .... .......... .. .... 

Lenura da Mensagem rf' 681/97-CN (rf' 1.295/97, 
na oripm), do Preudenlt; Femando flellnque Clnloso, 
que CIICIIIR!nha o .... ele La •• 82197-CN, que 11111>-

3 rua o Poder Exocuavo 1 lbnr .,. OrçmleDIDB !'local e 
da Squnclade Soaal da Umlo. em f•- ele cb.....,. 6r· 
8iiOI dosl'odola l.eJislalivo e Execuavo, cn!di!D lllple
menlar no wllor de R$955.767 787.00 (IKnec:eniOS e 
CUiqllo:nta e ....., Dlllbl!es. - e IOSSOIIIa e ...., 
mil e .-allos e oilllll.le sele 1111115) .......................... . 

Lollura di Menlagem ... 682197-CN f1(' 1.296197, 
3 DI onaeml. do PIOiildeore Fernando Hennque Cardoso. 

que OIICIIIIIIDba D l'roJOIO de l..el n" 83/97-CN, que 11110-
rua o l'lxler Exe<udvo a lbnr ., Orçamealo Fiocal da 
Umlo, em ra- do Mllli11161o do l'llno.rameliiO e Oiça
-. ' lridi!D •plemenlar ao .alor de 
R$261 238.140,00 lduzenlal e IIOIICIIIa e um milhlles, 
duumDs elri• e,..., llllle ca!D e quaoenra 1111115). .. ... 

l.cllllla da ........... ri' 683197-CN (n" I 297197, 
DI Dlipm), do I'DIIcleNe l'erundo Hearique Cardooo, 

3 que ......... ,.,. o .....,.... de Lei ... 114197-CN, que ........ 
rlza o I'Ucler Euculivo 1 llbrlr ., OlçauitiiiO Fiscal da 
Umlo, IID favor ele Tlmlllfaloclas I ~ DlalriiD 
Fecleial • MullicfplOI_ ....... Sob Suponillo do Mi
lllllálo da ........., cddiiD .._ ao vllor ele 
R$300.000.000.00 (llaenlos lllllblles ele llllil), I*" • 
faoço ele llalaçlo ...,.,.,..,, ao mçauiOIIID ......., ...... 

LoaiDra da t'r ·-... 684197-CN (rf' I.'J911197, 
DI DIIJOIII), do PI__, Femoado Heariqoe Clnloso, 
que ., mnd• O.....,.... de La 11" 85/111-CN, qae 11110-

4 nu o Poder Eaecuavo a ilblir., ~da Seaun· 
dacle Soclll da Umllo, em fa-do Mmlslmo da Plm
d!acio e Aqlstfmo 5oCJaL a6cblo •plemooa ao ... 
klr ele lW48 708.059.00 (quillloemn< e IJiilll'iilll e oito 
IIIIIIIC!os, --•• md e cmqQolllae IIIWOI'IIIIio). 

l.oiliirl da ..... _ ... 685197-CN (ri' 1.299/97, 
DI on&em), do l'nlulemc Femoado Heonque Clnloso, 
que OIICIIIIillha o l'roJOIO ele La rf' 86197-CN, que 111110-
nu o l'llder Exocuovo 1 obnr 1100 Oiçlmenlos Fiocal e 
da Sepldacle Social ela Unillo, em ra- do Milllllltil 

4 do E!xltdiD, cmll10 oup1emeaW ao wa1or de 
R$30 651145.00 (lnDia milb6eo, ... _. .. e clllqal:ula 
e dois mD e....., eiJiilll'iilll e--.) ................... .. 

ResponuMIJdacle do Oovemo Fedeial com 01 
plobladll ............ ~~~ao~~en. Aplile .. Sea. Llluo 
Campos. .............. :.. ............... ,_, ___ , ___ ............. . 

Pmblemas aa _. bnsileua. Aplile ao Sea. 
Osmw Diu. ... .. ......................................................... . 

Sobie a 1111p011a Clildldaliira • Jln=sidl!nc:ja da Re-
4 pdbbca do Sr. Lmz lldcio Lula da Silva. ...................... .. 

Comentmo A cnseiCIIII&mc:a que •ftliu o B,. 
III. bem como liiU caaseq11enctu .......................... . 

Sobie 11 ...., ... e 01 escap~smos do ao-ao 
fedesal,leiaa~OIID Plano Reli ............................... .. 

Dlsl:uando o PR n" 138197. que lliiiOriza a Urullo 
a c:onnrar ope~açllo de cn!di!D -.110 valor eqwv. 
lenlll a hRiiiOI mdiiCies ele d61..,. IIIIIOiicanos, junlo 
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VI 

ao Banro lmemaaonal pan Recouslnlçlo e Desenvol
vunento _ BIRD, destmada ao linanCUIIIIetllO pon:~al do 
l'rojelo de RoeslrUIUiliÇio e Des<emnhzação de Rodo
vw Federais. a,.. exoc:utado pelo Depanamenro Naao
nal de Eolnldas de Roda&m> _ DNER •. 00 oo oo • • 

Solulanza-se ao chscuno do Senador Fnmcelmo 
Pemn. ao II<Jmon•r• o empteúno ~ Mmdlin 00 00 • 

Aprese~~~~~ o clocumemo "Em Defesa do Bnsrl". 
dtwlgado pelo Pr soble a utuaÇio OCCJD6nuca do Pm._ 

Homenagem ao ex-Depulado Agrícola Paos de 
Banus. pelo OOIIIelllno de seu nascunenlO Aparte 111 

Sen Jubo Campoo •• 00 00 • •oo 

ComeiiiOiliÇio do Dia NIICIOIUJI da Cultura. 
Dlsc:ullndo o PLC a" 89196 (11" 667/95, na on

gem). que 8UlOnZa o Governo Fcden1 a conceder IIJIOIO 
liJWJCeJro 111 Dulnro Federal e 1115 IIRinJáplOS que tJJSIJ· 
IUímn JIIOSiliiiLi de pranba de n:ada miruma ISSOCiodo 
a açél<s SOCJOediiCICionais.. oo• 00 00 0000 _ • 00 oo• 00000 

Sobro: .. medidas IIIJIIIICJadas pelo Govemo. 
~ ao Sen Jelfenoa P6a 00 oo• 0000 • 00 ..... 

Sobro: • _..... .. Senador Allloruo Carlos 
MapiiJilos Apono III Sen. Jdho Campos . 00 .. • ••• 

Reporta-se 111 pat01e de mocbdas IIIUDCiadas pelo 
Governo Fcdenl ............. 00 • ....... .. ...... .. • ... 

Sobro: o JIOC<IIe OCOIJ6nuCD. Aparte 10 Sen Joo6 
Eduardo Duba. o 00000000 o o oooooooo 000000 ... 00 .. o o o 

ComeDia oo llliiOO pllbbcados DO Jomal Folba de 
SJ'Uio. da ,_,.....,_Maria R.Jra Kehl, oobJe ......,_ 
11110 de npoz DO DDipal da Umverudode de SID Pllulo 

. ·········· ············ ................................. . 
A cnse do deselllptEJIV Apane ao Sen. Bduon 

Loblo. ........... o 00000000000 0000000000 .. o ... .. 

Dl...,lllldo o PLC n" 48Al7 (n" 2 7117197. na on
pm), de IIUCIIIbV8 do Plaldenb: Fernando Heanque 
Canloso, que dJspiie IObn: a adiiiiiSio de professcxos. 
16cmcos e a-.ras _........,... pelas umvemdallos e 
pelas lllllb!Uiçlles de peaqmsas a<Diffica e ta:nolllgJca 
fedenlsoooOOOOOOooooOOOOooooooooOOoooo 

O ptOblema do desemplcgo ~ 111 Sen Jader 
BariJolho. . . . ..... . .. . .... . . 0000 • 00 ... 

~- n• 'YI81'T7, sobCJtandolllfonnaçiles 
ao MlluSinJ da AdmimlllnÇiio Fedenl e Reforma do Es
tado_ MARE.ooln oslilnl:l<JoWios IJID.esli-. da od-
DIIDIIIIlJÇio pública feclenJI. .... .. ... .. .. • .. .. 

Crtbcos .. modulas aptaeDiadas pelo ao....... 
Federal. ... 0000000 .. ·- ......... o o o .. o 00 

Homenaa- ., SeDador Valnur Campelo pelo 
seu aabalbo. Aparte III Sen. Valmir Campelo • • oo ... 

Sobre o ,...... de mecbdas do Governo Federal 
Apamo ao Sen Fauando 8_,. . ..... . 000 oo oo. • •• 

Requenmenro a" 989197, sobalaDdollll'onnaçiles 
ao Mtrustro da Fazenda sotm: a dJ'vJda lbvo da Urulo • 

ELCIO ALVARES 
A cnse econ6nuca brasdeua. ~ 111 Sen. Joio 

Rocha. o o 00 -· o o o-· o ... o oooooooo.. .. ... o 00 .. o o .. 

Apoto IIII*'"" de modldas do Oo....., Federal 
Aparte ao Sen Jaderllarbolbo. .. .. . oo • • 

195 

222 

222 

225 
245 

380 

511 

516 

Cumpnmento ao Senador Valmir Campelo pelo 
seu trabalho. Aparte ao Sen Valmtr Campelo 

EMILIA FERNANDES 
Pu=r n" 6116Nf _ Cotrusslo de Educaçio. -

o PLC a" 89196 (n" 667/95, na ongem), que auronza o 
Governo Federal a CQI1IZder apmo llnanc:e\m 10 Dtstnto 
Federal e aos mwudptoS que mslltul'rem programa de 
garanlla de n:ncla m!ruma associado a ações SOCJoecluc&
llvas. o PLS n" 236195. de 1111011a do Senador Ney Suas
suna. que Cl18 a n:ncla mfruma na eduCJJçlo, o PLS n" 
84196. de autoria do Senador Jo!ll! Roberlo Amlda. que 
ena o Programa de Bolsas de Es- e allenl a Let a" 
9 131195. que fixa as d1tetn..,. e bases da eciJ1caçlo o. 
aonal. e PLS a• 201196. de autona do Senador Renan 
Calhetros. que cria a Bolsa-Odadlo. que tnnullm em 
conjunro .. .. . . . .. 

Sobre a YHJiencta urbana. • • • • • .. .. • ... 
DeslaCJJ a realtdade do ~ do R.Jo Grande do 

Sul .... oo. 00. .. .... 00 ..... 0000 ... 

En"''IJJ!nhondo a vctaç1o da PEC a" S4l97 • 000 

DiiCUIIDdo o PLC n• 891!16 .. • • ... • • 

518 EI'ITÁClOCAFEl'SIRA 

523 

524 

529 

557 

516 

626 

627 

EDcammbando a votaçio da PEC a• 54197. • .. 
CoopaluJaçiles ao Sen Valmir C&mpelo pelo seu 

IJibolho Apane ao Sen. ValDUr Campelo. . ... .. . 00 • 

BRNANDES AMORIM 
Cmwderaçlles soble a cnse das bo1aas de valmes. 

dtseordando de sua relaçilo com as láontUJS COIIIbluCJo-
DIIS. • ....... •. . ...... • ... ..•••. . ........... • ............. • 

Conrino l tniiiSfaencia do dmbeuu ptlbbco a 
JII"'nttllooa COIIUpiDS .. oo• ... • oo ........ 00 • • ... oo• 

IDI:ael&lcla da equqte ec:oallnuc:a que betJeliCJa o 
....,W eopeculaavo e JJio se plODCJiptl com • """""""" 
pcodubYL oo ... .. .... oo. • .. oo oo .... 

Aprnvaçlo do Acon1o lnlanaCJonal de Madetras 
Tropialls ..... 000 00 • • .. • • 00 • • • • 0000 ...... 

Apcllo do PPB l catultdalura do Presi-. Fer
nando Heunque Clldooo • PrestdenCJa da Repdbbca. ... 

fteocupa-se com a IIICOIIIISI&cta da eCDIJDIIJill 

bnlsileua. ooooooOOOO o ooooooooooooo 000000 .......... OOOOo .... o 00 

Reafuma a coadenaçlo a 6nan<:iameDtoo do 
BNDES ............ COIIUJIIOS o .... o o ... o o o OOooOOO o 

689 ESPERIDIÃO AMIN 
EnramJDhoodo a votaçio da PEC a" 54197 oo• oo 

736 Sobre o l'lãmo NIIClODal de Valortzai;ID do Tia-
bolho e oeuosllllhadoml 00 • • 0000 ... 

814 Requenmento n• 9SG'97. sobCJtando tnfctriiiiiÇiles 
111 MuuSiéno da Fueoda. solm: o bloqueto das cmiiS 
bln<Anas no 1'11110 Collor .. 

Abotda aspocws da cultura brasileira • • • • • • _ 
502 Parecer n" 718197 - Conusslo de ConSbllriçlo. 

JusiiÇol e Ctdadania. sobn! as PEC n "' 2S e 30015, que 
575 alllnm o § 'Z' do att 60 da Conslltwçlo Federal. que 

..... 
679 

19 
73 

73 
327 
383 

331 

619 

191 

191 

342 

J42 

519 

579 

519 

332 

377 

379 
427 



118111113111 em c:oajunto (Apreaaçlo de I'EC em -
C:ODJUIIIa) •• ••••• .... •••• •• ......... ..... •• ••• • • • ••••••••• 

Reslauraç., de CISIIIIo locabzado em flonan6. 
poliS (SC). onde lbnpr-ae-6 a Dolepc~a do l'llnmGmo 
da u..... .. . .. .... . . .... . .... -. . .......................... . 

Dllallinclo o I'LS n• 25197 _ Complolllenlar. de 
ourona do SOIIIdor Eaperidi., Alma, que ena o Fundo 

de Temls. ·••·•••••·•••• -·- ·-··-···· ····-· .••••• ··•·••· ·-· ···-· -· 
Homenopm an Senador Vlbmr Campelo pelo 

oeulllbalho. Aparte an Seu VIIDur Campolo. ·····-··-•·· 
o lllmenlo da YlolàlciiiiOI- mbanos ...... 

l8<:lndo seu combale em Santa CalarinL ...................... . 

FERNANDO BEZERRA 

~ n" 723197 - Conulllio de Assunlos Eco-
116auoao, oaiR o PLC n" 36197 (ri' 3 2A2197, na oripnl, 
de imaaaw do Pitii<btte Fernando Hmnque Oldoon, 
que cUpile oaiR o Sislana de FiDIDcialnallo llnaiJdWno. 
IDIIIIlll aohenlçlolilb:i6riade ... •-..A. ....... -··· .. 

O pacore de modldu OOOIIOmlcu Aparte an Sen. 

Jlldea- 8lrbolbo. -··-··-·····-····--··-····----······-··-··--· .... 
Homenagem an Senlldor Vlllmir Cempelo pelo 

1111tnbalho. Apllle III Sen. ValmlrCimpelo. ··--······· 
Soln o pacore de modldas IQJII6míeu do ao-. 

110 Federal. ·-··- ·--· -······ ·····-········-··-······- ·- ···········-· 
PRANCELINO PBRI!IRA 

Saudando o Jonçamemo do 6YIO "UIIIB Ylda ....... 
llwoa _-o com o 1emp0", de Joll! MiDdlia. -··-· 

D"<nb..., o PLC ri' 119196. • ·-········--··-··--··-
Soln u modldu eeunllmic:as do (iovemo Fede-

nl. Aperte III Sen. Ldd1o Coe11Jo. •••• •••••• • .... -· •••••••• 
eoa-oc:limede~dedmheaoooPala. .•• 
HC>IIIellqom 111 Senador Vllmir Clmpelo pelo 

1111lrlbolho. Aporte an 5en. VIIJiur c.mp.io. . •.•••••••.••.. 

FREITAS NETO 

Porecer ri' 748197- Comi- de -Eco
neaucos.lllln o Oficio ·s· ri' 111197, do Sr. GoYerllldGr 
do Ealado do Plaal, ~ .. Senado Federal III 
WUIIIIW e cesolo de crddltao. confiiSiio e IIOYIÇIIo de 
di"YIIIa e - awaçu. finDados com a Caiu lilloa5-
miCII Federal e 111 "IIIDcos BMC SIA. Plln SIA, BJC 
BIIICO SI A, ............. SIA e Banco do Brasil 5/A, 10 
lmboro do l'lupama de Apolo • a-a.~Un~Ç~o e an 
No* FiJcal de a.-. ao valor 10181 de 
lt$32.048.151,50 (1dala e doia lllillllles. .....-e ohD 
mil,-. ciDq1lau:a. dou ...... cmqtlenla --). 
lpUIIIdo em 28-2-!17 ·-········ ·····- ·-··-·- •••••••••• -· •• 

Plt. ri' 1511!17, que aulllnza o Estado do Piou! a 
COIIIIalar opu..,., de catiro consub&tlncloda 1101 c:on
lni!OS de cess1o de cr611101. confilllo eiiOYIÇID de dfvl. 
da e CIIIIIU avenças. com •Dtenellitncia ela Unilo, eele· 
brados em 28-2-97, com bue ou p!OIOCOio de ......, 
lirmldo caae a Uai .. e o Govemo do Eotado do Pilllí e 
ao 11111p110 do .........., de AJXIIO l ReeslrlllllniÇio e an 
A,e Fiscal de &lados. ....................................... . 

GERSON CAMA TA 
463 .......,, n• 721197 _ Conulllo de ...........,. Ec:o-

116mlc:os. sable o PLS ri' 311!17, de aurona do Senlldor 
Pedro Suncm. que 1111onza a mcluslo do Banco Mencho-

514 IIII do Blllld SIA COlOU JWUCIJIIÇio brudara na eatru· 

lllrll de arpmZIÇID do Banco do Men:ooul ·- •••••••••••••· 
635 Soln u medidas OCOD5micas anunciiKias pelo 

Gowmo Federal. Aparte an Sen Eduanlo SupiJcy ••••• 

688 

695 

GERALDO MELO 

Homeaacem ao s ... - Valnur Campelo pelo 
1011 b3balho. Aparte ao Sen. Valnur Campelo. ••.•••....•. 

Gn..BERTO MIRANDA 

Apoio .. modiclu do Gowmo brasileiro, para 
oomboler 1 deavllkmzllçlo ela ..-_ •••••••••••• ••• • •• •• 

Sallc:lll ao Cangn:sso NICIOIIII qibzaçlo elas ..,. 
477 formas~n,lnbudnae~ ..•.... 

Oqnlulaçllea an 5enador Valmir Clmpelo pelo 
577 10111rabalho. Aporte ao Sen. VIIDur Campelo. ·--·-···· 

684 GD..VAM BOROI!S 

734 
l'llec:cr ri' 734197 - Comi- de ......... So...... -o I'LS ri' 6MJ6, de-do Senador 0..... mo Qaimm, que diJpllo IOble 1 .. ,u • ...,.,, pe1111 llllli-

1101, du poliU .................. Oaibus ........... 
l'llllllenlza o Senador Valmir Campelo pelo -

221 lrlbllho. Aplde an Sen. Valmlr Campelo. -····-············ • 
389 PariH:Ipoçlo a UI AMemb~E!a-Geral elas NaçGeo 

Unidas, JaiiAdo - Novalolque (EUA). •.•••.••• ..• •• 
514 
633 GUlJ.HERME PAl.MEIRA 

Pll'ecer ri' 7151!11 - c .......... de Coasullllçlo, 
616 Jllldça e Cidadania, aniHe o PLC li' 77193 _ Complo

-(li' 1741119 ~ Ouqw..,...,, na onpm), que es
llbelcce IIOIIIIU ...,.. aplH:Aveis an lmpo5ID 101ft 
Tnn&ausslolllltr Vi- , 1 qualquer lílulo, por.., one-
1010. de beDs lm6veis flor ........., ou -.slo ftiica. e 
de dlndiDS ......... ~ - .. de pnmba, 
bem como ceso1o dlo daellos l.,. aqulliçlo _ riBI-lV. 

HUGO NAI'OU!ÃO 

~ an ~ValmirCampelo pelo 
1011lllbolbo. Apede an Sen. VIIDur Capelo ..•..•......•• 

l!bclnllnbanclo a 9GiliÇio do PLC ri' 361117. ·--··
PII'ecer li' 744N7 _ Comn.., de Relaçlles &le-

782 noreo e Def- Nlll:ioDol, - o PDL ri' 116197 (ri' 
4431!11, aa amara ... Dopuladosl. que..,.. o -
do Ac:onlo IUslco de Coopaaçlu T&:mca. Oeadlica e 
Tcc:oul6alca. ""loblaclo llllle 1 Rcpolblica Federaava do 
BlliiLI e o Gcmrna da Repdblica. da BolíVII, em FortaJe. 
za. em 17-12-!16 •..••••••.••.....•.•.•••••. -······- ................... .. 

HUMBERTOWCENA 
187 I!Dcaaunbanclo a WlaÇIIl ela PEC ri' 54197. ..... • 

------------------- .. - ·-----· 

472 

630 

421 

428 

690 

655 

688 

I2A 

447 

677 
749 

774 

328 



vm 

Congratula-se com o dlscurao da Seaadora Jdrua 
Manse sobre os ospectos da politica neoliberal do Bra
Sil Aparte l Sen. Júrua Manso • . .. . • .. .. .. . . . 

A •'lllnerabibdade da «GGIIRUO brasileira, .... 
face das especulaçlies llllCnW:IOIIlUS .. 

JÁDER BARBALHO 
Sobre a PEC n" S4197. • • . .. • .......... . 
Dlscutmdo o PLC n' 89196. .. 
Sobdanza-sc com o Presulcnle Femando Hcan

que Cardoso pelo pacore de medidas ec:oaanucas . .. . 
Soi>Je o andDCJO de dcmisslo de fuiii:IOIWios p4-

bbcos 
CumpniiiCII!ll o 5eJJador Valrmr Campelo pela 

nomeaçio a MJrusbO do TCU Aparte ao Sen. Valaur 
Campelo ............................ _ . ....... . 

JEFFERSON Páuis 
Relem-se ls medldao JIIII1IICI8das pelo Governo 

para IIUIIII'I:r O plano de eslalx!Jzaçlo da economuL ..... 
Sobre as -. do Govemo l'edelal Aposte ao 

Sen.NeySWISIIIIIL ....................... .. 
Anihse do OCODODUIIA AJao Olecnspon IOine a 

cnsc das bolsas de valorts. .. ..... ..... . .. .... 

JOÃO ROCHA 
Rdem-sc l cnse das bolsas de valola .......... .. 
tlomaJagem ao Senador Valllllr Campclo pelo 

...,lrabalbo Aparte ao Sen Valllllr Campelo. . .. • . ... 

JOEL DE HOIJ.ANDA 
CoasbUÇio de adiJiora para soluaoaar a seca em 

-do sertlo- . ... ......... .. .. . . 
PaJeccr n• 737197 _ Omusslo de &f!ICIÇAo, sobre 

o PLC n" 49197 (n' 2.369/96, aa ongeml, que alrera a 
La a• 9.394196 (LeJ de Dimnzes e llues da Educaçlo 
NOCional), para inchar a lmdbca Dueltos Humanos DO 

cunic:ulo do ensmo fundamontal e m6dlo .. .. .. • ... • 
Sobre quaotJa deobnacla aos 80Ya1105 esllldwus e 

IDIDUCipiiiS para combala: O-escolar • .. • • • 
Pnoacupwe com a 1111111Çio do eo11110 "'"""' na 

Re11Jio Nonlesle .. 

JONAS PINHEIRO 
Ounnmca a real'"lç'o do XI Caasnsso Brasilei-

10 de Caoperaawmo .. . ....... .... . .. ....................... .. 
Ledura da Meosagem n" 189197 (n" 1.36S/97, aa 

ongem), do 1'Jaideale Fcnwldo Hennque Conloso, 
submetendo l consuleraçlo do Senado Federal o nome 
do <lenoral-de-EláaiO Germano Amoldl Flodrozo. para 
esen:er o cargo de Mlmsuo do Supenor Tnbullal Mibtar 
oa vap docom:me da aposenladona do Oeneral-de-
Exi!rato Lwz Guilherme de F Caubnho . . .... 

Le!mra do PDL a• 131197 (n" 573/97, oa Cilmara 
dos Depullldos), que aprova o rexto do Acardo de Pan:o
na e de Cooperaçlo em Malbta de Segunnça Pllbbc:a. 
celelxado emm o Govemo da Repúbbca do Brasil e o 

Governo da Repdbbca Francesa. em Braslha, em 12-3-
97. . .... . .. ..... .. ... ... . ...... . . ... 

376 Refem-se ls conseqfllncias da elevaçlo das raxas 
de JWDS e das medidas de 'IJU~ fiscal, DO imbJIO da 

543 agnc:ultura. .. • • .... 

330 
385 

573 

573 

676 

S40 

817 

498 

686 

JOSAPHATMARINHO 
PaJ....-611111 ... 749197 - CormSSio Espeaal, des

bJUida a exammar o PLC n" 118184 ln' 634175. na on
gem). de uualbva do PreSidente Femaodo Hennque 
Cardoso, que IIISIIhD o Cddlgo C•vd • • .. • 

JOSÉAGRIPINO 
llomena&em ao Senador Valnur Campelo pelo 

..., trabalho Apane ao Sen Valnur Campelo. .. 

JOSÉ ALVES 

- n" 705197 - Cormsslo de AasiiiiiOS So
CIOIS, IIObre o PLS n• 154196. de 111tona do Senador Ney 
Suasswla. que dJspOo sobre a apbcaçllo de pmahdades 
.,. JaponsiYOJs e ls insbiWÇiles de sadde e de proteÇio 
soaal. pdbbcas e pnvadas. bom como lquelas con..,.,_.. 
das com o S•srema ODico de Smlde _ sus ............... . 

Pai....- n" 717197 _ Connsslo de Assunlos So
CJOIS, IIObre o PLC n" 27195 (n" I SIG-DIIll, na oripm), 
que dJspllo sobre O acaso de eolldadeo smdJCIIS ls in
fonnaçé!ea piOYellienres dos leiiJslros -.a.-vos. ... 

O fen6aJeno da seca na Re11Jio Nonlesle. Apane 
10 Sen Ney Suas5011a ...... • .. ... ...... .. • • ... .... .. •• 

HODWIIF"' ., Senador Valllllr Campelo pelo 
seu lnlbaiiJo Aposte ao Sen. Vllmlr Campelo . ... . 

SobJe o set0r da sallcle no BrasD. . ... . .. . .. . 

345 JOSÉ BIANCO 

665 

696 

696 

708 

l'anocer n" 7'JJA/97 _ Corlllsslo de 0JnSbDIJçlo, 
Jusi>Ça e Cldadarua. sobre o PR n" 86197. que autonza o 
Eslado de Slo Paulo a Clllllralar operaçlo de reliiWICJll-
11101110 de d!Yldas do Eslado, consnbsraDCJada DOS con
baiOS c:elebrados em 22-5-97, com base DO proiDCOlo de 
IICOido limado....., a Unilo e o Governo do Eolado de 
Slo 1'lulo, DO lmlxto do 1'nlgrama de Apo10 l ReeslnJ. 
IUiaÇio e ao A.J•""' FiiCIII dos Esalos. . .. .... . ... .. .. 

JOSi! EDUARDO 
HomenaF"' ao 5eDador Valllllr Campelo pelo 

IOIIII'IIballlo Ap.1e ao Sen. Vallllll' Campelo ... 

JOSÉ EDUARDO DtrrRA 
Bllcammllando a WJUçJo da PEC a• 2S/97 
DIICUblldo o PLC n" 89196 .... ...... • • .... • • .... • 
Sobre o pacole do Oovemo Federal Aposte ao 

Sen Jeffenon PéR:s • ... ..... .. • .. .. • • .... • ... • .. 
Comenta o pacore de modJdas do Governo Fede-

1111 • • • .. • • .. .......................... .. 
DISCUIIIIdo o PLC n" 39196 (n• 490195. ongem), 

que acrescen1a plrisrafos ao an. 928 da Le! n" 5 869173 
_ Olchgo de Proczsso C.vll .. . . . . 

EIJcanunhando o PLC a• J9l96 .. ... ... . . . .. 

714 

793 

814 

683 

4S4 

632 

689 
693 

l89 

676 

324 
388 

SIO 

S2l 

552 
S55 



--------------------------------------------------------------:-------------

Ata da 159ª Sessão Não Deliberativa 
em 3 de novembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência da Srª Emília Fernandes e do Sr. Eduardo Suplicy 

(Inicia-se a sessão às 14h30min.) 

A SRA- PRESIDENTE (Emília Fernandes) 
Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1Q Secretário em exerc1clo, Senador 
Eduardo Suplicy, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS PRESIDENCIAIS 

(*) Mensagem n• 649, de 1997-CN (no 1.263/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei n° 50, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da 
Presidência da República, da Câmara dos Deputados, do 
Ministério da Justiça e do Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor 
global de R$ 32.156.092,00 (trinta e dois milhões, cento e 
cinqüenta e seis mil, noventa e dois reais), para os fins que 
especifica". 

(*)Mensagem no 650, <!e 1997-CN (n° 1.264/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei no 51, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério da-EducaÇão e ao 
Despono, crédito suplementar no valor de R$ 

.83.072.622,00 (oitenta e três milhões, setenta e dois mil, 
seiscentos e vinte e dois reais), para os fins que especifica". 

(*)Mensagem no 651, de 1997-CN (n° 1.265/97, na 
origem) -encaminha o Projeto~ Lei n° 52, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério dos Tranpones e 
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos.e 
da Amazôflia Legal, crédito especial até o limite de R$ 
26.430.942,00 (vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta 
mil, novecentos e quarenta e dois reais), para os fins que 
especifica". 

- (*)Mensagem no 652, de 1997-CN (n° 1.266/97, na 
origem)- encaminha c Projeto de Lei na 53, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do lVli1Ústério dos Tranpones, 
crédito especial até o limite de R$ 119.956.597,00 (cento e 
dezenove milhões, novecentos e cingüenta e seis mil,_ 
quinhentos .e noventa e sete reais), para os fins que 
especifica". 

(*)Mensagem na 653, de 1997-CN (na 1.267/97, na 
origem)· encaminha o Projeto de Lei na 54, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura c do 
Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e 
do Turismo, crédito suplementar, até o limite de R$ 
20.579.700,00 (vinte milhões, guinhemos c selcnta c nove 

_mil, se1eccn1os reais), para os fins que especifica". 

(*)Mensagem n• 6.54, de !997-CN (n° 1.268/97, na 
or1gem)- encaffiínha o Projeto de Lei na 55, de 1997--\::N, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal . dli União, em favor do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 
crédito suplementar no vruor de R$ 68.083.217,00 (sessenta 
e oito milhões, oitenta e três mil, duzentos e dezessete 
reais), para os fins que esj)ec:ifica". 

(*)Mensagem na 655, de 1997-CN (no 1.269/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei no 56, de 1997 -CN, 
que "Autorizá o "POder EXecutivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério Público da União e de diversosÓrgãos do Poder 
Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 
30:697.451,00 (trinta rrulhões, seiseentos e noventa e sete 
mn, quatrocentos ecinqüimta e um reais), para os fms que 
especifica". 

(*)Mensagem na 656, de 1997-CN (n• 1.270/97, na 
origem) · encaihínha ~o Projeíó de t.eí n" 57; de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da 
Presidência da República e do ~inistério das Relações 
Exteriores, crédito suplementar · no valor de R$ 
5.484.299",00 (cinco riülliões quatrocentos e -oíteriüt e quatro 
mi_l._~uzentos e noventa e nove reais), para os fins q_ue 

·especifiCa". 
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(x)Mensagem n" 657, de 1997-CN (n° 1.271/97, na (*)Mensagem n" 1\62. de 1997-CN ln" 1.276/97, na 
ongeml- encaminha o Projeto de Lei no 58, de 1997-CN, origem)- encaminha o Projeto de Lei n" ()3, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder E.\ecutivo a abrir_ao_{il:Ç1lllle_ntQ __ que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçnmcnto 
Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito Fiscal da União. em favor do Ministério <ia Agricultura e do 
- Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda. Abastecimento. crédito suplementar ate o limite de R$ 
crédito suplementar no valor de RS 320.000.000,00 6.ll7 .890,00 (;eis milhões. t;cnto e dezessete mil, 
(trezentos e vinte milhões de reais), para reforço de dotação oitocentos e noventa reais), para os lins que especifica". 
consignada no vígente _orçume_nto". 

(*)Mensagem n° 658, de 1997-CN (n° 1.272/97, na 
origem! - encaminha o Projeto de Lei no 59, de 1997-CN, 
<.JUC "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça 
do Trabalho, crédito especial até o limite de RS 
1.336.000.00 (um milhão, trezentos c trinta c sej![_!]1il 
rcai~). par:t o<.; fins que especifica··. 

(*)Mensagem n° 659, de 1997-CN (n° 1.273/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei n° 60, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, crédito suplementar até o limite de R$ 
753.745.000,00 (seteceritos~e cinqüénta ~e três _!II,ilh§es, 
setecentos e quarenta e cinco mil reais), para os fins que 
especifica". 

(*)Mensagem no 660, de 1997-CN (n° !.274/97, na 
origem)- encaminha o Projeto de Lei no 61, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da Urúão, em favor do 
Mirústério da Agricultura e do Abastecimento e do 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito 
suplementar até o limite de R$ 9.984.866,00 (nove milhões, 
novecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e 
seis reais), para os fins que especifica". 

(*)Mensagem n° 661, de 1997-CN (n° 1.275/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei n° 62, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da Urúão, em favor do 
Mirústério da Agricultura e do Abastecimento, _ do 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e do 
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, 
crédito suplementar até o limite de R$ 40.820.514,00 
(quarenta milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e 
quatorze reais), para os fins que especifica". 

(*)Mensagem n" 663. de 19'17-CN ln" 1.277/n. na 
origem)- encaminha o Pn~jcto de Lei n'"' (J4, Je IY<J7-CN. 
que ''Autori!.a o Pcxl;r Ex.~cutlvo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal c da SeguridaJe Social da \J11ião. em favor do 

_Ministério da Educa(:ão e do Desporto, do Ministério da 
Cultura e do Gabinete do Ministro Extraordinário dos 
Esportes, crédito suplementar no valor total de R$ 
35.826.519,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos e vinte e 
J>eis mil, quinhentos e de<oenove reais), para os fins que 
especifica". 

(*)Mensagem n° 664, de 1997-CN (n° 1.278/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei no 65, de 1997-CN, 
que -"Autonza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 

_Fiscal _e _da _S!'guridade Social da União, em favor do 
Ministério da EâucáÇão e-dó Desporto e do Ministério da 
Culrura, crédito especial até o limite de R$ 7.352.031,00 
(sete milhões, trezentos e ctnqtienta e dms rrul, tnnta e um 
reais), para os fins que especifica". 

(*)Mensagem no 665, de 1997-CN (n° 1.279/97, na 
origem) -encaminha o Projeto de Lei n° 66, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e 
Orçamento, crédito-- especial · até o limite de R$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), para os fins 
~<:! t;§pecifica". 

(")Mensagem n° 666, de 1 997-CN (n° 1.280/97, na 
origem)- cnc:nntnhaQProjeto de Lei_ no 67, de 1997-CN, 
q~e."Al!tQ[Íza oPoper J2xcctltivo_aabriraos Orçarn<!_ng>s_ 
Fiscal e <,la Segurid_adeSo~lal da l]nião,em-favor do 
Ministério da Saúde c do Ministério do Trabalho. crédito 
suplementar no valor global de R$ 1(>6.063.703.00 
(duzentos e sc.!sscnla c seis miihrles. sessenta e lrês mil~ 
setecentos e três reais)~ para os fins que especifica>?. 
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(x)Men.sagem n' 667, de 1997-CN (n° 1.281/97, na 
origem) -encaminha o Projeto de Lei no 68, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de 
R$ 64.393.596,00 (sessenta e quatro milhões, trezentos e 
noventa e três mil. quinhentos e noventa e seis reais), para 
os fins que esrecifica". . 

(*)Mensagem no 668, de 1997-CN (n° 1.283/97, na 
origem) -encaminha o Projeto de Lei no 69, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça 
Eleitoral, do Ministério da Educação e do Desporto e do 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, crédito suplementar no valor global de R$ 
211.070.699,00 (duzentos e onze milhões, setenta mil, 
seiscentos e noventa e nove reais), para os fins que 
especifica". 

(*)Mensagem no 669, de 1997-CN (n° 1.284/97, na 
origem) - encaminha o Pro]eto de Lei n° 70, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor Ministério dos Transportes, 
crédito suplementar no valor de R$ 34.464.803,00 (trinta e 
quatro milhões, quatrocentos e. sessenta e quatro mil, 
oitocentos e três reais), para os fins que especifica". 

("')Mensagem no 670, de 1997-CN (no 1.285/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei n° 71, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor da Presidência da República, -
crédito especial até o limite de R$ 5.316.000,00 (cinco. 
milhões, trezentos e dezesseis mil reais), para os fins que' 
especifica". 

(*)Mensagem no 671, de 1997-CN (no 1.286/97, na 
origem)- encaminha o Projeto de Lei no 72, de 1997-CN, 
que ·'Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da 
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 6.620.000,00 
(seis milhões. seiscentos e vinte mil reais), para os fins que 
especifica". 

(*)Mensagem n' 672, de 1997-CN (n° 1.287/97, na 
origem)- encaminha o Projeto de Lei n' 73. de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e 
Orçamento, crédito especial até o limite de R$ 
30.994.788,00 (trinta milhões, novecentos e noventa e 
quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais). para os fins 

. que especifica". 

("')Mensagem no 673, de 1997-CN (no 1.288/97, na 
origem) -encaminha o Projeto de Lei n° 74, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de 
R$ 25.126.464,00 (vinte e cinco milhões, cento e vinte e 
seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), para os fins 
que especifica". 

(*)Mensagem n' 674, de 1997-CN (n° 1.289/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei no 75, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da 
União - Recursos Sob Supervisão do Ministério da 
Fazenda, crédito especial até o limite de R$ ll. 781.934,00 
(onze milhões, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e 
trintã e quatro reais), para os fins que especifica". 

(*)Mensagem n° 675, de 1997-CN (no 1.290/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei no 76, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de 
R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), 
para os fins que especifica". 

("')Mensagem n° 676, de 1997-CN (no 1.291/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei no 77, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da 
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no 
vafor âe R$ -9T3.227.J9TOO- (novecentos e. trinta. e três 
milhões, duzentos e vinte-e sete inil, irezentos e noventa -e 
um reais), para os fins que especifica". 
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(*)Mensagem 11° 677. ck 1997-CN (n° 1.292197, na 
origem)- encaminha o Projeto de Lei no 78. de 1997-CN. 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamemo e 
Orçamento e de Transt<::rências a Estados. Distrito Federal e 
Municípios. crédito suplementar até o limite de RS 
72.200.891,00 (setenta e dois milhões. duzentos mil, 
oitocentos e noventa e um reais), para os fins que 
espcci fica". 

(*)Mensagem no 678, de 1997-CN (no 1.293/97, na 
origem)- encaminha o Projeto de Lei no 79, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade- Social da União, em favor ·do 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do 
Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e 
Orçamento, crédito suplementar até o limite de R$ 
163.737.638,00 (cento e sessenta e três milhões, setecentos 
e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais), para os 
fins que especifica". 

(*)Mensagem no 679, de 1997-CN (no 1.282197, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei no 80, de 1997 -CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União. em favor do 
Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da 
Cultura, crédito suplementar no valor total de R$ 
125.446.182,00 (cento e vinte e cinco milhões, 
quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oiten!a e dois 
reais ), para os fins que especifica". 

(*)Mensagem n° 680, de 1997-CN (n° 1.294/97, na 
-origem)- encaminha o Projeto de Lei noiH. de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir. aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério Público da União e dos diversos Órgãos do 
Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 
909.888.000,00 (novecentos e nove milhões, oitocentos e 
oitenta e oito mil reais), para os fins que especifica". 

(*)Mensagem n° 681. de 1997-CN (n° 1.295/97, na 
origem) - encaminha o Projeto de Lei n° 82. de 1997 -CN, 

que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de 
diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, 
crédito suplementar no valor de R$ 955.767.787.00 
(novecentos e cinqüeriüi --ec!nco -milhões. setecentos e 
sessenta e sete mil. setecentos e oitenta e sete reais), para os 
fins que especifica". 

(*)Mensagem n° 682, de 1997-CN (n° 1.296797, na 
,_origem)- encaminha o Projeto de Lei no 83, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e 
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 
261.238.140,00 (duzentos e "-sessenta e um núlhões, 

. âúzentos e trinta e-óifiHru!, cento-e-quarenta reaiS), para· os 
fins que espeeiflca''. 

(*)Mensagem n° 683, de 1997-CN (n° 1.297/97, na 
origem) ~ encarriínha ó- Projeto de Lei no 84, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao ·Orçamento 

-Fiscal da União, em favor_ de Transferências a Estados, 
Distrito Federai. e MÚn-icípios - Recui:sos Sob Supervisão do 
Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), para reforço 
de dotação consignada no orçamento vigente". 

(")Mensagem n° 684, de 1997-CN (n° 1.298/97, na 
JXigero) - _e!}Cl!IIIÍnJJao Projeto de Lei n° 85, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a-abrir ao 61-çamento da 
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da 

-Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no 
valor de R$ 548.708.059,00 (quinhentos e quarenta e oito 
milhões, setecentos e oito mil, cinqüenta e nove reais), para 
os fms que especifica". 

(*)Mensagem n° 685, de 1997-CN (no 1.299/97, na 
.origem)- encaminha o Projeto de Lei no 86, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do 

_Ministérios19 Exército, crédito Stlfllementar no valor de RS 
30.652.145,00 (trinta milhões, seiscentos e cinquenta e dois 
mil, cento e quarenta e cinco reais), para os fins que 
especifica". 

-~---~--~-- =~===-=""""""~-~-:-==~~~~~~ 

(*) Publicadas em Suplementos "A" e "B" ao DSF NQ 199 de4 de novembro de 1997. 
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AVISO 

DO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

N2 678/97, de 24 de outubro último, referente 
ao Requerimento ne 513, de 1997, do Senador Ro
mero Jucá, determinando a realização da auditoria 
solicitada. 

Foi encaminhado ao requerente cópia 
da Decisão proferida pelo Tribunal de Con
tas da União. 

O expediente será anexado em cópia, 
aos processados do Requerimento n 2 651, 
de 1995, e do Diversos n2 1, de 1996, que 
vai à Comissão de Fiscalização e Controle. 

O Requerimento n2 513, de 1997, fica
rá na Secretaria-Geral da Mesa aguardando 
o resultado da Auditoria. 

OFÍCIOS 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 585/97, de 24 de outubro último, do Ministro 
de Estado do Planejamento e Orçamento, encami
nhando as informações referentes ao Requerimento 
n• 267, de 1997, do Senador José Bianco. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECERES NS!.S.685, 686 E 687, DE 1997 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara ne 
89, de 1996 (n2 667/95, na Casa de ori
gem), que autoriza o Governo Federal a 
conceder apoio financeiro ao Distrito Fe
deral e aos Municípios que instituírem 
programa de garantia de renda mínima 
associado a ações socioeducativas; o 
Projeto de Lei do Senado ne 236, de 1995, 
de autoria do Senador Ney Suassuna, 
que cria a renda mínima na educação e 
dá outras providências; o Projeto de Lei 
do Senado ne 84, de 1996, de autoria do 
Senador José Roberto Arruda, que cria o 
Programa de Bolsas de Estudos e altera 
a Lei n2 9.131, de 24 de novembro de 
1995, que fixa as diretrizes e bases da 
educação nacional; e o Projeto de Lei do 
Senado n° 201, de 1996, de autoria do 
Senador Renan Calheiros, que cria a Bol
sa-Cidadão, e dá outras providências, 
que tramitam em conjunto. 

+V 

PARECER N° 685, DE 1997 
(Da Comissão de Assuntos Sociais) 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n2 89/96 e os Proje
tas de Lei do Senado n° 236/95, n° 84/96 e no 201/96 

_ propõem a criação- deprograma.S de complementa
ção de renda de famílias carentes associados à fre
qüência escolar de seus membros em idade própria. 

Por tratarem de rmitérias que versam sobre o 
mesmo tema e medi~ante aprovação dos Requeri
mentos n° 434 e 0° 1.059, ambos de 1996, os referi
c:los Projetas de ~l,.ei dg qenado_ passaram a tramitar 
em conjunto. Com o objetivo de ordenar a aprecia
ção dessas proposições nas Comissões Técnicas, a 
Presidência do Senado Federal determinou o enca
minhamento da matéria às Comissões de Assuntos 
Sociais, de Educação e de Assuntos econômicos. 
As proposições aguardavam parecer na primeira co
missão, quando foi aprovado o projeto na Câmara. 

A iniciativa da Câmara dos Deputados foi o resul
tado de um segundo projeto substitutivo do Deputado 
Osvaldo Biolchi, aprovado pela Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto daquela Casa, a três proposi
ções que tratavam da mesma matéria a pioneira de 
autoria do Deputado Nelson Marchezan; a segunda da 
lavra do Deputado Pedro Wilson e outros, e a terceira, 
de iniciativa do Deputado Chico Vigilante. 

Por força da aprovação do Requerimento n° 
1.176, de 1996, o projeto da Câmara passou a trami
tar conjuntamente com as proposições do Senado, 
tendo, aquele precedência sobre os demais, em ra
zão do disposto no art. 260, b, 1, do Regimento ln
terno do Senado. A Presidência do Senado adotou 
por fim, o mesmo despacho às comissões técnicas 
feito originalmente, devendo a matéria, assim, ser 
analisadas pelas Comissões de assuntos Sociais, de 
Educação e de Assuntos Económicos. 

li-Análise 

2.1 Introdução 

Examinando-se o desenvolvimento do País na 
última década, observa-se uma intencificação no 
processo de concentração de renda. A renda média 
dos 1 O% mais ricos é quase trinta vezes maior que a 
renda média dos 40% mais pobres. Considerando 
como pobres aqueles cuja renda familiar per capita 
é insuficiente para suprir suas necessidades bási
cas, havia, em 1990, concentrados especialmente 
no Norte e no Nordeste, 42 milhões de pobres. Esse 
total corresponde a 30% da população do País. 
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O trabalho infanto-juvenil está fortemente relacio
nado à renda familiar. Em 1990, três milhões de crian
ças de 10 a 14 anos e 4,6 milhões de adolescentes de 
15 a 17 anos estavam no mercado de trabalho. Em ge
ral, essas crianças são exploradas em turnos prolonga
dos e pagamento inisório, uma vez que estão desampa
radas legalmente, no que se refere ao trabalho infantil. 

O principal fator determinante do menor nível de 
renda familiar per capita no Brasil é a baixa qualifica
ção da força de trabalho. As crianças e os jovens tra
balhadores realizam tarefas que dispensam qualifica
ção, sujeitando-se aos vis salários que lhes são atribuí
dos, por não disporem de instrução sufiCiente. Ade
mais, abandonam a escola pela impossibilidade de 
conciliar estudo e trabalhe. Cria-se, então, um círculo 
vicioso onde o ingresso antecipado no mercado de tra
balho inviabiliza a aquisição de educação básica e for
mação profissional adequada, condenada esses jo
vens a permanecer em situação de pobreza e ao exer
cer atividades estafantes e mal remuneradas. 

Em vista desta situação injusta e inaceitável, 
os projetas de lei em apreciação sugerem proposta 
de auxílio às família carentes, vinculando esse apoio 
à permanência de suas crianças na escola. 

2.2 - O Projeto de Lei da Câmara nll 89196 

O Projeto de Lei da Câmara n2 89, de 1996, 
autoriza o Governo Federal a conceder apoio finan
ceiro ao Distrito Federal e aos municípios que insti
tuírem programa de renda mínima associado a ações 
socioeducativas. A concepção da iniciativa funda
menta-se na urgência de se propiciar às famflias ca
rentes meios para atender às suas necessidades bá
sicas, melhorando seu nível de vida, sua auto-estima 
e, ao mesmo tempo, assegurar a educação das 
crianças e adolescentes. 

A proposição estabelece, em seu art. 12, uma 
fórmula para a definição dos municípios passíveis de 
recebimento do apoio financeiro da União. Embora o 
caráter de carência municipal não seja necessaria
mente o de carência das famílias, a fórmula escolhi
da apresenta a vantagem de incluir um número con
siderável de municípios, particularmente de pequeno 
porte. Dessa forma, ainda que não se deva superdi
mensionar os seus efeitos, a iniciativa poderia contri
buir para o controle da migração em direção aos 
grandes centros urbanos. 

O dispêndio da União com a iniciativa, após a sua 
total implementação, é estimado hoje em 1 bilhão de 
reais, de acordo com levantamento do Instituto de Pes
quisa Económica e Aplicada - IPEA. Porém, são previs
tos cinoo anos para que todos os municípios passíveis 
de ajuda sejam beneficiados. Ainda que se trate de um 

valor elevado, o motivo do gasto é socialmente justo. 
Além disso, os municípios atingidos pelo programa 
e, eventualmente, os respectivos governos esta
duais, iriam oferecer sua contrapartida, mediante a 
adoção de programas socieducatívos, cujos gastos 
devem constituir a metade do valor despendido pelo 
Governo Federal em cada município. 

Contudo, a iniciativa da Câmara merece algumas 
reservas. Primeiramente, em virtude da magnitude dos 
níveis de pobreza nos grandes centros urbanos, cabe
ria ser especialmente criterioso no momento de se de
cidir sobre a 'desatívação de programas e/ou entida
des de políticas de cunho social compensatório", como 
preconiza o art. 72, § 2'!, do PLC nº 89/97. Caso contrá
rio, as populações pobres das grandes metrópoles 
acabariam por ser injustamente penalizadas. Por outro 
lado, a maioria dos municípios sujeitos a receber a aju
da financeira da União não possuem qualquer estrutu
ra administrativa que mereça esse nome. Portanto, a 
gestão do programa, principalmente no que concerne 
a seu aspecto de fiscalização, deveria ser excepcional
mente rigorosa, exigindo também apoio técnico do Go- · 
vemo Federal, sob pena de dar origem a fraudes e 
desperdícios de recursos. 

Outro ponto que merece reservas diz respeito à 
inclusão do Distrito Federal entre as unidades benefi
ciadas. De acordo com a linha do projeto, as cidades 
de maior porte, inclusive as grandes metrópoles, não 
devem se enquadrar nas exigências definidas no§ 12 , 

do art. 12• Assim, o Distrito Federal, que já recebe re
cursos da União para as áreas de segurança, saúde, e 
educação, e possui uma renda per capita relativamen
te elevada para os padrões brasileiros, constituiria uma 
exceção. Ora, a iniciativa já desencadeada pelo Go
verno do Distrito Federal, denominada 'Bolsa-Escola', 
é uma clara demonstração de que essa unidade fede
rada não necessita do apoio da União para sustentar 
um programa que associe o princípio de renda mínima 
à freqüência escolar. Por isso, seria justo manter a uni
versalidade do critério adotado para os municípios, 
sem estabelecer exceções ou privilégios. 

O § 2'! do art. 1 º do PLC n.• 89/96 segue uma ló
gica, à primeira vista, razoável, que é a de fixar um teto 
para a oonrl'lbulçãcnederal, com o objetivo de evitar a 
demanda por valores indisponíveis. Contudo, seu efei
to acaba sendo perverso, pois antes que decorressem 
os cinco anos de implantação da iniciativa, o benefício 

--por família concedido pela União já teria perdido sig
nificativo valor. A opção mais adequada seria a de 
permitir que o Presidente da República alterasse o 
valor dessa contribuição, sempre que necessário, 
sem precisar recorrer à mudança da lei. 
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Embora o parâgrafo único do art. 2º determine 
ser vedada a utilização de recursos do salário-educa
ção, conviria acrescentar que as despesas efetuad?S 
no pagamento de benefícios, pela União, Estados e 
Municípios, não seriam consideradas como despesa 
de manutenção e desenvolvimento do ensino, para 
efeito do cálculo da vinculação prevista no art 212 da 
Constituição Federal, excluindo-se aquelas referentes 
às ações socioeducativas mencionadas no art 5º. 

Caberia destacar também a impropriedade de se 
fixar para 1 º de janeiro de 1997 o início dos efeitos fi
nanceiros do programa, conforme dispõe o art 92• O 
princípio fere o estabelecido no art 167, I, da Constitui
ção Federal, que veda o início de programas e projetos 
não incluídos na lei orçamentária anual. Não deveria 
um programa dessa natureza recepcionar encargos 
anteriormente à sua instituição formal, assim como re
conhecer despesas antes da-abertura do respectivo 
crédito orçamentário. 

Por fim, há aspectos na proposta que precisam 
ser aperfeiçoados, especialmente quanto à inadequa
ção de alguns termos utilizados e ao uso de formulaçõ
es imprecisas. É o caso do conceito de familia O ter
mo "unidade mononuclear'' não é reconhecido pela li
teratura especializada sobre famma, seja jurídica ou 
antropológica. Se a intenção é a de restringir o alcance 
do programa aos núcleos familiares, como é razoável 
supor, a proposta peca por seu caráter limitado, impró
prio para abarcar a realidade familiar brasileira, que 
com muita frequência não identifica o grupo doméstico 
com o núcleo constituído pelos pais e filhos. 

2.3- O Projeto de Lei n2 236.'95 
O Projeto de Lei nº 236195, de autoria do Sena

dor Ney Suassuna, tem por objetivo estabelecer a ren
da mínima na educação. Dessa forma, os alunos das 
escolas de 12 e 2º graus com renda familiar inferior a 
três salários mínimos pa5$ariam a receber um salário 
escolar correspondente a 30% do salário mínimo vi
gente no País. Os pais com mais de um filho matricula
do teriam direito a um cheque correspondente a cada 
criança, até o limite de quatro. 

Em seu artigo 1° estabelece que as crianças, entre 7 
e 17 ahos, matriculadas em escolas públicas de 12 e 2º 
graus, seriam conterTlJiadas com o salário escolar. T ada
via, se lavarmos em conta o preceito constitucional de obri
gatoriedade do ensino fundamental e a elevada incidência 
de alunos nesse nível - 30,5 milhões de matriculas -, por 
coerência, medidas especiais de apoio às crianças caren
tes devem alcançar até esse segmento de ensino. 

O § 1 º do artigo 2º requer a apresentação da car
teira de trabalho dos pais ou responsáveis para confir
mação da renda familiar. Como cerca de 30 milhões 

de ·brasileiros, em -sua-maioria carentes, não dispõ
em de carteira assinada e trabalham na economia 
inf<;>rmal, toma-se inviável a utilização desse docu
mento para t:.d finalidade. 

O artigo 3ºprop&i-a distribuição dos cheques de 
pagamento do salário mínimo escolar pelas próprias 
escolas. Na verdade, grande parte dos estabelecimen
tos de ensino que atendem às populações mais des
privilegiadas são, por sua vez, extremamente pobres, 
não dispondo das condições essenciais para efefuar 
esse pagamento. Tembs, hoje, 230 mil escolas de 1° 
grau que não possuem os equipamentos mínimos ne
cessários para que o professor desenvolva seu traba
lho. Certamente, na situação precária em que se en
contram as escolas, além da sobrecarga de trabalho 
que lhes seria imposta, com evidente prejuízo às ativi
dades docentes, a realização dessa distribuição, sem 
os meios necessários para um efetivo controle, possi
bilitaria fraudes e desvios de recursos públicos. 

O artigo 42 prevê dotação orçamentária específi
ca, a ser consignada no Orçamento Geral da União, 
como a principal fonte de recursos para o Programa. A 
justifiCação do projeto apresenta a informação de que 
esses gastos corresponderiam a 5% do Produto Inter
no Bruto - PIB. O fato é que, mesmo considerando 
todo o gasto público destinado à educação, nas diver
sas modalidades e nos três níveis de ensino - funda
mental, médio e superior -, o total de recursos não al
cança esse peroenfual. Convém ãerescentar que ape
nas 1,6% do PIB é destinado ao ensino fundamental, 
onde estão matriculados 89,7% dos alunos. Seria, 
pois, inconseqüente destinar tal sorna de recursos ao 
"Programa de Salário Mínimo Escolar", quando toda a 
educação do País recebe valor consideravelmente in
ferior e se ressente da insufiCiência de recursos para a 
manutenção das ações mais essenciais, como a dis
ponibilidade de material didático e escolar; a recupera
ção de laboratórios, oficinas e bibliotecas e a melhoria 
das condições de trabalho dos educadores; especial
mente com o pagamento de salários mais justos e com 
o aperfeiçoamento de sua formação. 

O artigo 7º apresenta o cronograma de implanta
ção do Programa, iniciando-se, em 1996, pelas capi
tais dos estados, seguindo-se, em 1997, pelas cidades 
de porte médio. Sem dúvida, o atrativo de receber · 
apoio financeiro para manutenção dos filhos nas esco
las iria contribuir, fortemente, para acelerar o êxodo ru
ral das famílias mais pobres, aumentando os proble
mas já existentes nas grandes cidades. 

Pelas razões apresentadas, consideramos in
viável a implantação do "Programa de Salário Míni
mo Escolar", na forma como foi proposta. 

- .. --
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2.4 - O Projeto de Lei n2 84196 
Já o Projeto de Lei n2 84, de 1996, de iniciativa 

do Senador José Roberto Arruda, prevê a criação do 
"Programa Nacional de Bolsas de Estudo" com a finali· 
dade de incentivar o ensino fundamental, mediante a 
concessão de um auxílio pecuniário às famílias de bai
xa renda que mantiverem seus filhos matriculados em 
estabelecimentos de ensino público desse nível esco
lar. O programa, que é limitado aos residentes em mu
nicípios com menos de cinqüenta mil habitantes, seria 
financiado com recursos federais e dos próprios muni
cípios envolvidos, na proporção de meio a meio. 

Também essa iniciativa apresenta problemas 
que dificultariam a sua implementação. Embora não 
seja feita qualquer quantifiCação de seus dispêndios, é 
possível prever, a se considerar o total de cerca de 4,9 
milhões de famílias atingidas, um gasto anual de cerca 
de 6 biihões de reais. De um lado, cabe ponderar que 
seria elevado o número de municípios impossibilitados 
de arcar com sua parcela de contribuição. Do outro, 
veríamos a União na contingência de comprometer as 
dotações orçamentárias destinadas à educação. Os 
gastos do Ministério da Educação e do Desporto 
(MEC) com o ensino fundamental atingiram em 1995 a 
soma de cerca de 1 ,3 bilhão de reais. Para comple
mentar os fundos de apoio ao ensino fundamental e 
valorização do magistério, criados pela Emenda à 
Constituição n2 14, de 1996, a União necessitará de 
urna cifra anual que pode beirar 1 bilhão de reais, o 
que exigirá urna dotação orçamentária maior à área 
educacional. Dessa forma, a adoção do "Programa 
Nacional de Bolsas de Estudo" demandaria uma ampla 
redefinição de toda a politica social do Governo da 
União, sem descartar o risco do comprometimento da 
execução de uma medida de apoio ao ensino funda
mental, recentemente aprovada após exaustivos deba
tes nas duas Casas do Congresso Nacional. 

Há ainda outros aspectos do programa previsto 
no PLS n2 84196 merecedores de reservas. 

A iniciativa não leva em conta a diversidade dos 
municípios: há os que podem arcar sozinhos com um 
programa dessa natureza e aqueles que praticamente 
nada ou pouco têm a oferecer. O que aconteceria com 
estes últimos - os que mais precisariam de apoio rede· 
ral -. urna vez que a proposta apenas permite que a 
União entre com metade dos recursos neeessánóS? 

A idéia de limitar o programa aos municípios com 
menos de 50 mil habitantes tem por objetivo associar o 
combate à miséria com a contenção da migração des
controlada. Em primeiro lugar, a iniciativa não combate o 
que pode ser reputado como a principal causa das mi
grações: a busca por emprego. No máximo, conseguiria 

reter na localidade os estudantes na faixa etária a 
ser atendida, de sete a catorze anos. Dessa forma, 
ainda que pudesse ajudar no controle das migraçõ
es, seus efeitos nesse sentido não deveriam ser su· 
perdimensíonados. Além disso, é bastante discutível 
que um volume tão grande de recursos aplicados no 
programa não beneficie o enorme contingente de 
pessoas pobres que se concentra na periferia das 
grandes e médias cidades, ainda mais se conside
rarmos que a adoção do programa poderia acarretar 
o fim ou o corte drástico de outras iniciativas sociais 
sustentadas ou apoiadas pelo_ Governo Federal. 

Também merece reservas a norma instituída no 
inciso 11 do art. 7º. Ela pune a famflia do aluno que tem 
um "aproveitamento considerado insatisfatório", sem le
var em conta que, na maioria das vezes, a própria esco
la é a responsável pelo baixo desempenho discente, ao 
não oferecer condições dignas de estudo, pagando mal 
seus docentes, muitas vezes mal formados, e oferecen
do instalações e material didático inadequados. 

Por fim, vale para essa iniciativa a restrição feita 
ao PLS n2 236/95 quanto à impropriedade de transferir 
para um gigantesco número de escolas póbres, mal 
equipadas e despreparadas, as tarefas de fiscalização e 
controle da execução do programa proposto. A inope
rância e a fraude fatalmente grassariam essa realidade. 

2.5- O Projeto de Lei n2 201196 

Por fim, o Projeto de Lei n2 201, de 1996, de au
toria do Senador Renan Calheiros, institui· a "Bolsa-Ci
dadão', destinada a complementar a renda de famílias 
de baixo poder aquisitivo. Além de manter os filhos em 
idade própria na escola, os eventuais beneficiários 
dessa iniciativa devem participar de programa mater· 
no-infantil, da mobilização comunitária, "através de tra
balho voluntário", e de projetas de qualificação e aper
feiçoamento de mão-de-obra providos por instituições 
públicas ou privadas. 

A vinculação da iniciativa à freqüência escolar, 
estipulada no art. 32, não poderia ser mais vaga. Não 
há limitação explícita ao ensino fundamental e a ex
pressão "idade escolar" é por demais imprecisa em um 
País marcado pelos altos índices de distorção sé
rie/idade em sua educação básica. 

As outras exigências feitas aos beneficiários, par
ticularmente as de participar de trabalho voluntário e 
de projetas de qualificação e aperfeiçoamento de mão
de-obra, tomam ainda mais difícil o trabalho de fisca
lização do programa. Além disso, constituem um 
contra-senso. Se o trabalho é voluntário, não deveria 
ser subordinado a uma exigência. A qualificação e 
aperfeiçoamento profissionais, por sua vez, são ne· 
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cessidade do trabalhador, sendo pouco relevante as
sociá-las à concessão da bolsa. 

O art. r- exige do Ministério da Educação e do 
Desporto uma tarefa inglória: a de implantar e geren
ciar o programa em todo o território nacional. Ainda 
que seja prevista a supervisão do Programa Comu
nidade Solidária e a colaboração dos estados e mu
nicípios, a sobrecarga de trabalho a ser imposta ao 
MEC é incompatível com suas funções. 

O art. 62 determina que uma das razões para a 
suspensão da bolsa será a "reprovação do aluno". 
Como no Projeto de Lei n2 84/96, o aluno e sua fa
mília seriam sujeitos a punição por deficiências que 
muitas vezes são da própria escola e do Poder Pú
blico por ela responsável. 

2.6 - Conclusão 

Os três projetes do Senado incorrem em inconsti
tucionalidade em dois aspectos. O primeiro, de vincular 
o valor das bolsas ao salário mínimo, o que é vedado 
pelo art. 7", inciso IV da Constituição Federal. Além 
disso, impõem atribuição a órgãos da Administração 
federal - subordinados ao Poder Execl!l(vo - em des
respeito ao art. 61, § 12, 11, e, e art. 84, VI, de nossa Lei 
Maior, que prevêem a iniciativa exclusiva do Presiden
te da República na matéria. 

Cabe ainda considerar que, de uma forma ge
ral, as quatro iniciativas sobrestimam a capacidade 
de gerenciamento de programas tão abrangentes 
como os que pretendem criar, ao mesmo tempo em 
que avaliam de forma mais ou menos superficial o 
seu impacto sobre as contas públicas e sobre os 
demais programas sociais da União. 

Apesar dessas considerações, não há como ne
gar a profunda sensibilidade social demonstrada por 
essas iniciativas. Elas tentam dar uma resposta à dra
mática situação de milhares de pessoas penalizadas 
pelos nossos velhos dilemas de excessiva concentra
ção de renda e pelos novos, provenientes do cresci
mento do desemprego em uma economia globalizada. 

Julgamos procedente, assim, recolher os prin
cípios gerais e algumas idéias específicas dos proje
tas de lei em análise na elaboração de um substituti
vo, que segue de perto a proposta da Câmara Fede
ral, por ser essa iniciativa a mais exeqüível das qua
tro proposições. É a mais descentralizada e prevê, 
de forma respeitosa ao princípio federativo, a partici
pação dos três níveis de governo. Além disso, gera 
para a União, assim como para os governos subna
cionais interessados em aderir ao programa, um dis
pêndio compatível com os recursos disponíveis, de
vendo a esfera federal, porém, proceder à abertura 

de crédito suplementar ou especial correspondente 
para o exercício de 1997. 

Convém esclarecer, ainda, que foi mantido o 
rriesrno cntéfio adotado pela proposta da Cãmara 
para a seleção dos municípios beneficiáveis. Dois 
cortes são promovidos. O primeiro, relativo à receita 
tributária per capita municipal, tem por fim incluir no 
apoio da União apenas os municípios que teriam difi
culdades para implementar o programa por conta 
própria. Já o segundo corte, que diz respeito à renda 
familiar per capita, procura indicar os municípios 
onde se encontram as famílias mais pobres. 

As mudanças promovidas no PLC n.2 89/96 
fundamentam-se nas restrições anteriores feitas à 
proposta. Fica, contudo, registrada a necessidade de 
que o Poder Executivo despenda especial esforço 
no sentido de evitar o mau uso dos recursos transfe
ridos aos municípios, particularmente àqueles pou
cos aparelhos em termos de suporte administrativo. 

III- Voto 

Em vista do exposto, votamos pela aprovação 
da matéria contida nas proposições na forma do 
substitutivo ao PLC 89 de 1996 e, pela prejudiciali
dade dos Projetes de Lei do Senado 236 de 1995, 
84 e 201 de 1996. 

EMENDA N.º 1- CAS (SUBSTITUTIVO} 

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
apoio financeiro aos Municípios que instituí
rem programas de garantia de renda mínima 
associados a ações socioeducativas. 

Art. 1 º Fica autorizado o Poder Executivo a 
conceder apoio financeiro a programas de garantia 
de renda mínima instituídos por Municípios que não 
disponham de recursos financeiros suficientes para 
financiar integralmente a sua implementação. 

§ 1º O apoio a que se refere este artigo será 
restrito aos Municípios com receita tributária por ha
bitante, incluídas as transferências constitucionais 
correntes, inferior à respectiva média estadual e com 
renda familiar por habitante inferior à renda familiar 
por habitante do Estado. 

§ 2º Sem prejuízo da diversidade dos programas 
passíveis de serem implementados pelos Municípios. o 
apoio financeiro da União terá por reler€>; •cia o limite 
rnáximo de beneficio por família dado pela seguinte 
equação: valor do benefício por família = R$15,00 x 
número de dependentes entre O (zero) e 14 (catorze) 
anos - (0,5 x valor da rend- familiar per capita). 

9 
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§ 3" O Presidente da República poderá corrigir o 
valor de R$15,00, quando este se mostrar inadequado 
para atingir os objetivos do apoio financeiro da União. 

Art. 2° O apoio financeiro da União, de que tra
ta o art. 1°, será limitado a 50% (cinqüenta por cen
to) do valor total dos respectivos programas munici
pais, responsabilizando-se cada Município, isolada
mente ou em conjunto com o Governo Estadual, pe
los outros 50% (cinqüenta por cento). 

Art. 32 Poderão ser computados, como partici
pação do Município e do Estado no financiamento do 
programa, os recursos municipais e estaduais desti
nados à assistência socioeducativa, em horário com
plementar ao da freqüência no ensino fundamental, 
para os filhos e dependentes das famílias beneficiá
rias, inclusive portadores de deficiência. 

Parágrafo único. A assistência socioeducativa in
clui o apoio pedagógico aos trabalho escolares, a ali
mentação e práticas desportivas oferecidas aos alunos. 

Art. 42 Os recursos federais serão transferidos 
mediante convênio com o Município e, se for o caso, 
com o Estado, estipulando o convênio, nos termos 
da legislação vigente, a forma de acompanhamento, 
o controle e a fiscalização do programa municipal. 

Art. 5° Observadas as condições definidas nos 
arts. 1º e 2º, sem prejuízo da diversidade de limites 
adotados pelos programas municipais, os recursos 
federais serão destinados exclusivamente a famílias 
que se enquadrem nos seguintes parâmetros, cumu
lativamente: 

I - renda familiar per capita inferior a meio sa
lário mínimo; 

11- filhos ou dependentes menores de 14 (ca
torze) anos; 

III - comprovação, pelos responsáveis, da ma
trícula e freqüência de todos os seus dependentes 
entre 7 (sete) e 14 (catorze) a•1os, em escola pública 
ou em programas de educação especial. 

§ 1° Para os efeitos desta lei, considera-se famífla 
nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos 
que com ela possuam laços de parentesco, que forme 
um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e man
tendo sua economia pela contnbuição de seus membros. 

§ 22 Serão computados para cálculo da renda 
familiar os valores concedidos a pessoas que já usu
fruam de programas federais instituídos de acordo 
com preceitos constitucionais tais como previdência 
rural, seguro-desemprego e renda mínima a idosos e 
deficientes, bem como programas estaduais e muni
cipais de complementação pecuniária. 

§ 3" lnexistindo escola pública ou vaga na rede públi
ca na locafldade de residência da criança, a exigência do 

inciso III deste artigo poderá ser cumprida mediante 
a comprovação de matrícula em escola privada. 

§ 4º Será excluído do benefício, pelo prazo de 
cinco anos, ou definitivamente, se reincidente, o bene
ficiário que prestar declaração falsa, ou usar de qual
quer outro meio ilícito para obtenção de vantagens. 

§ &! Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário 
que gozar ilicitamente do auxílio será obrigado a efe
tuar o ressarcimento integral da importância recebida, 
em prazo a ser estabelecido pelo Poder Executivo. 

Art. 6º Para efeito do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal, não serão considerados des
pesas de manutenção e de:>envolvimento do ensino 
os recursos despeaidos pela União nos termos desta 
Lei, assim como os gastos pelos Estados e Municí
pios na concessãO de beneficias pecuniános às fa
mílias carentes, em complementação do valor a que 
se refere o § 32 do art. 1 ºdesta Lei. 

Art. 7º É vedada, para financiamento das dis
pêndios gerados por esta Lei, a utilização dos recur
sos do salário-educação, contribuição social prevista 
no § 52 do art. 2f2-da Constituição Federal. 

Ar!. 82 O apoio da União aos programas municipais 
será estendido gradualmente de 1997 até o ano 2001, 
dentro dos critérios e condições previstos nesta Lei. 

§ 1º A cada ano o apoio da União será estendi
do prioritariamente ás iniciativas daqueles Municí
pios mais carentes, segundo o critério da renda fami
liar per capita estabelecido no§ 1º do art. 1º, obede
cendo-se o limite de 20% (vinte por cento) do total des
ses Municípios existentes em cada Estado da Federa
ção, até que, no prazo definido neste artigo, todos os 
Municípios passíveis de ajuda sejam beneficiados. 

§ 2° A execução do cronograma estabelecido 
neste artigo poderá se acelerada, em função da dis
ponibilidade de recursos. 

Art. 92 O apoio financeiro de que trata esta lei, 
no âmbito da União, será custeado com dotação or
çamentária específica, a ser consignada a partir do 
exercício financeiro de 1997. 

Parágrafo único. Os projetas de lei relativos a 
planos plurianuais e a diretrizes orçamentárias deve
rão indentificar os cancelamentos e as transferên
cias de despesas, bem como outras medidas neces
sárias ao financiamento do disposto nesta Lei. 

Art. 1 o. O Poder Executivo baixará os atas ne
cessários à regulamentação e gestão de apoio finan
ceiro de que trata esta Lei no prazo de sessenta dias 
a partir de sua publicação. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
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SERÃO BENEFICIADAS AS 
FAMÍLIAS COM 

RENDA MíNIMA ASSOCIADA Á FREQÜÊNCIA ESCOLAR 

• cuja receita tribmária por 
habitamc, ·incluidas as 
transferências 
constitttcionais correntes, 
seja inferior ã respectiva 
média estadual e: 

• com renda familiar por 
habitnnlc inferior it renda 
média familiar por habitante 

• renda familiar por 
membro/pessoa inferior a 
meio salário mfnimo; 

• filhos dependentes até 14 
anos; 

• comprovação de matricula e 
freqUência dos dependentes 
entre 7 e 14 anos em escola 
pública ou em programas de 
educação especial. 

. ---

• renda familiar inferior a 3 
salários minimos. 

• com população inferior a 
50.000 habitantes; e 

Ã . 
• que não llverem 

inartimplência. impugnações 
ou dll'idas vencidas com 
FGTS. 

• renda familiar, acrescida de 
bolsa, entre 2 e 3 salários 
mini mos, dependendo do 
número de filhos; 

• filhos entre 7 e 14 anos 
matriculados em escolas 
públicas; 

• aproveitamento escolar 
satisfatório e 90% de 
freqUência ã escola. 

r 
C• 
() 

õ 

• 5 anos ou mais de rcsidênciiii)lD 
municfpio; 

• com renda igual ou inferior a 2 
salários mlnimos: 

• filhos em idade escolar 
apresentando 90% de Treqüência 
escolar e aproveitamemo regular: 

• participação em programas 
matemo-infantis; 

• participação em programas de 
trabalhos comunitários; 

• participação em projetas de 
qualificação e aperfeiçoamento de 

~ 
~ 
g -;g ._, 

~ 
~ 
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8 
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~ 

~ 
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ADITAMENTO AO RELATÓRIO 

Seria desnecessário enfatizar o apoio que pro
gramas de renda mínima vem recebendo de autori
dades políticas e técnicas dos mais variados aspec
tos ideológicos. Trata-se de um apoio não muito dis
tante do consenso. A adoção de programas em di
versos países, sustentados por correntes políticas 
as mais divergentes, representa um sinal inequívoco 
do amplo valor concedido ao princípio. Por sua vez, 
a disseminação de experiências propostas nos entes 
federados, estimuladas pelas iniciativas do Distrito 
Federal e dos Municípios de Campinas e Ribeirão 
Preto, confirma esse apoio e a disposição em imple
mentar a idéia no País. Essa situação, entretanto, 
não impede que as discordâncias aflorem quando se 
discute a forma que tais programas deveriam assu
mir. Estamos falando, naturalmente, da sua abran
gência, dos mecanismos de seleção dos seus bene
ficiários e, portanto, do montante de recursos a se
rem despendidos. 

Já está registrada na história política e social 
brasileira a incansável luta do Senador Eduardo Su
plicy pela implantação de programa nacional de ga· 
rantia de renda mínima. Careceria de lembrar que 
esta Casa já aprovou projeto de lei de sua autoria 
sobre a matéria, de nº 80/91, que ainda tramita na 
Câmara dos Deputados como Projeto de Lei nº 
2.561/92. Entretanto, ql!is a Câmara dos Deputados, 
em uma decisão que nãc nos cabe questionar, apro
var seu Proíeto de Lei n" 667/95, que no Senado re
cebeu a denominação de PLC nº 89/96. 

Relatando este projeto e os de iniciativa de .Se
nadores a ele apensados. coube-nos fazer sua análi
se e decidir sobre a apresentação de uma proposta 
substitutiva. Nessa fase de tramitação da matéria, 
nenhuma emenda íoi apresentada à apreciação do 
Relator. Por outrc lado. =:s sugestões da lavra da Se
nadora Marina Silva vieram trazer um enriquecimen
to aos debates sobr€ ·:l ;_e;na. Contudo, a eventuali
dade do acoihímemo oe suas idéias deverá aguardar 
o momento propido, caso retomem como emendas 
nas de •i:; Comisl'"es que analisarão a matéria e 
no Plenário do Senado. 

Sala da Comissii.o. 21 de maio de 1997. - ÃGe
mir Andrade, Presidente - Lúcio ;:,k;f:ntzra, Rela· 
tor- Sebastião Rocha (Contrari·•i -· .J~.ãc Rocha
Marluce Pinto {Contrário;- r.,\:?:: ;..: :;.n:~:' I•' ·:;r- 1/Ct:: 

em separadoj- 9enedH:.! das:· . .!; ,~~:~_;.t.::!~·r~:_,~- ;-.ia
bor Júnior- Mauro Mirand<: ·- -',:,;d::cx. •:irne!as ·
Edison Lobão- Romero Juca ;_C·:n••é.rio)- Jon:Js 
Pinheiro - Leomar Ouintani!ha - José Roberto 
Arruda - Espiridião Amin - Osmar Dias. 

VOTO EM SEPARADO 

Na Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 89/96 
que autoriza o Governo Federal a conce
der apoio financeiro ao Distrito Federal e 
aos municípios que instituírem progra
mas de garantia de renda mínima asso
ciado a ações sócio~ducativas. 

Senadora Marina Silva 

-~ - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n9 89 de 1996, (na 
casa de origem PL n2 667/95), de autoria do Deputa
do Nelson Marchezan (PSDB/RS), autoriza o Gover
no Federal a conceder apoio financeiro ao Distrito 
Federal e aos muniCípios que instituírem o programa 
de garantia de renda mínima associado a ações só
cio-educativas. 

Em função dos pais não disporem do mínimo 
para a sobrevivência, as crianças se vêem obrigadas 
a realizar uma atividade remunerada, ao invés de 
estarem na escola Elas deixam de aprender o bási
co, tendo depois dificuldade em conseguir uma me
lhor colocação no mercado de trabalho. Ao conceder 
às famílias mais pobres o direito a um complemento 
de renda, para que suas crianças possam freqüentar 
a escola, o projeto rompe com um dos principais 
elos do círculo vicioso da pobreza. 

O PL n2 667/95, que previa a concessão de 
uma renda mensal no valor de R$30,00 às famílias 

- que possuíssem filhos ou dependentes na faixa de O 
a 14. anos, est_al}_ç!Q_ o§ r:na_iore;; de. 7_ anps. fre_qüe_n
tando a escola, fo[apresentado na Câmara dos De
putados em junho de 1995 e distribuído para a Co
miss_ãQ c:le E;.d1.1çação, Cultura e Desporto (CECD). 

Na Comissão, o relator, Deputado Osvaldo Bio
lchi (PTBJR_SJ,_apresentou substitutivo que foi apro
vado com quatro emendas. Ao PL nº 667/95 foram 
apensados o PL n2 818/95, de autoria do Deputado 

_ Pedro Wilson (PT/GO), que previa a instituição do 
salário mínimo esc:;olar, equivalente a trinta por cento 
do salário mínimo vigente no País, para as famílias 
que tivessem filhos em escolas públicas e renda 
mens21 famtliar per capita inferior a meio salário mí
nimo; e o PL •"·" 826!:35. de autoria do Deputado Chi
co Vigilante :PT/DF) que concedia Bolsa Familiar 
F.H~uivR\.:::nte a um Ssiãrio Tninimo mensal por família, 
co~nprovªàam~mte_ <:3rente. _que tivesse todos os fi
lhos na faixa de 7 -:; 14 anos na escola pública. 

O PLC n° 89í96 dispõe qe!e as famílias contem
pladas serão aquelas que, entre outros critérios, 
possuam filhos até 14 anos e comprovem sua fre-
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qüência na escola. O limite máximo do benefício por 
família fica determinado pela equação R$15,00 -x n2 

de filhos entre O e 14 anos- (0,5 x valor da renda fa
miliar per capita). Os municípios agraciados serão·
aqueles cuja receita tributária por habitante seja infe
rior à média estadual e a renda familiar por habitante 
inferior à renda média familiar por habitante do Estado. 

Em 27 de novembro de 1996, foi solicitada ur
gência para sua votação na Câmara dos Deputados. 
Em 3 de dezembro, foram proferidos, em Plenário, 
pareceres favoráveis em substituição à Comissão de 
Seguridade Social e Família, à Comissão de Finan
ças e Tributação e à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Redação, sendo, então, aprovado com mais 
uma emenda. 

No Senado Federal, três projetes foram apen
sados ao PLC n2 89/96. O PLS n2 236/95, de autoria 
do Senador Ney Suassuna (PMDB-PB), que estabe
lecia que famílias com renda familiar inferior a três 
salários mínimos e cujos filhos estivessem em esco
las de 1 2 e 22 graus, passariam a receber um salário 
escolar correspondente a 30% do salário vigente no 
País. O PLS n2 84/96, de iniciativa do Senador José 
Roberto Arruda (PSDB-DF), que dispunha sobre a 
criação do "Programa Nacional de Bolsas de Estu
do" tinha por objetivo conceder um benefício mone
tário no valor de meio salário mínimo às famílias que 
residissem em município com população inferior a 
cinqüenta mil habitantes e que tivessem filhos matri
culados em estabelecimentos de ensino de 12 grau. 
O PLS n2 201/96, de autoria do Senador Renan Ca
lheiros (PMDB/AL), que previa a criação do "Progra
ma Bolsa-Cidadão" beneficiaria famílias cuja renda 
familiar fosse inferior ou igual a dois salários míni
mos, concedendo um salário mínimo por família com 
filhos menores em idade escolar. 

Após ser analisado pela Comissão de Assuntos 
Sociais, o PLC n2 89/96 será encaminhado às Comis
sões de Educação e de Assuntos Econômicos. 

Na Comissão de Assuntos Sociais foi designa
do, como relator, o Senador Lúcio Alcântara. Seu 
parecer aponta que a desativação de programas 
compensatórios prejudicaria a população pobre das 
grandes metrópoles; que o Distrito Federal não de
veria estar entre as unidades beneficiadas; que as 
despesas com benefícios não deveriam ser conside
radas como despesas para manutenção do ensino e 
que o termo "unidade mononuclear" é empregado de 
forma inadequada. 

O relator apresentou um substitutivo cujas prin
cipais alterações com relação ao projeto da Câmara 
são: 1) no art. 12 , parágrafo 3 é aberta a possibilida-

de dacoiTeÇãodo~vaJor-âe 15 reais da fóimula quan~ 
do este se mostrar in-adeq-uado; 2) no art. 5Q, pará
grafo 1 é reformulado o conceito de família; e 3) no 
art. 62 é estabelecido, a grosso modo, que os recur
sos gastos na concessão de benefícios não serão 
considerados como despesas de ensino. 

O Senador Lúcio Alcântara, em algumas oca
siões em plenário, já registrou que o debate relativo 
a projetas de renda mínima no Brasil foi impulsiona
do pelo projeto originalmente apresentado no Sena
do pelo Senador Eduardo Suplicy, aprovado nesta 
Casa em dezembro de 1991. Por ocasião da apre
sentação de seu parecer, fez questão de lembrar 
esse fato. 

se-acompanharmos os debates que se trava
ram sobre o tema, desde em 1991, observaremos 
que no diálogo entre o autor da primeira proposição 
e diversos economistas, dentre os quais o professor 
José Márcio Camargo, da PUC - RJ. Surgiu a idéia, 
praticada em outros países, de se relacionar o direito 
à renda mínima às famílias que tivessem suas crian
ças em escolas públicas, conforme mencionado em 
seus artigos publicados na Folha de S.Paulo, "Po
breza e Garantia de Renda Mínima", em 26-12-91, e 
"Os Miseráveis", em 3-3-93. 

Cabe traçar um breve retrospectiva do trabalho 
de inúmeros pensadores a respeito da renda míni
ma. Os princípios do PGRM podem ser encontrados 
nas palavras de Karl Marx (Crítica do Programa de 
Gothª'~1875),"De cada urnde acordo com suaca
pacidade, a cada um-de acordo com a sua necessi
dade!". Em Aristóteles ("Politica", escrito em 300 
a. C) que argumenta qi.Je para se alcançar justiça po
lítica é necessário promover justiça distributiva. As
sim como em São Paulo (Segunda Epístola aos Co
ríntios) que recomenda que para que haja justiça e 
igualdade, •o que colheu muito não tenha demais, e 
ó que colfieu pouco-não terifiá ae menos".- -- --

A primeira proposta de renda mínima surgiu e 
foi mais tarde implementada na cidade belga de Bru
ges. A proposta foi apresentada por Juan Luís Vives 
em "De Subventione Pauperum" (Anciens Etabl. 
Aug. Pulires Sª-, 1õ2õY. Vives-foi inspirado por uma 
passagem de "Utopia, 1516", de seu amigo Thomas 
More, que afirmou ser " ... melhor prover a todos al
gum meio de subsistência, de tal maneira que nin
guem ·estaria se submetendo à terrível necessidade 
de se tornar primeiro um ladrão e depois urn cadá

-ver": 
A idéia de se garantir renda aos cidadãos

como um legítimo direífo ~está p-resente na obra 
"Agrarian Justice" (em P.F.Foner, ''The Life and Ma-
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jor Writings of Thomas Paine•, 1974) de Thomas 
Paine, onde afirmou que 'todo proprietário de terras 
deve à comunidade um aluguel pela terra que pos
sui' e propôs a criação de um fundo nacional que 
deveria distribuir dividendos para todos para com
pensar pela perda de sua herança natural. Essa 
idéia também está presente em "Roads to Freedom" 
(London, G. Allen & Unwin Press, 1918) de Bertrand 
Russel. Em sua obra, propõe um plano no qual 'cer
ta renda, suficiente para as necessidades, será ga
rantida a todos, quer trabalhem ou não, e que uma 
renda maior- tanto maior quanto o permita a quanti
dade total de bens produzidos - deverá ser propor
cionada aos que estiverem dispostos a se dedicarem 
a algum trabalho que a comunidade reconheça 
como valioso'. 

James Meade, prêmio Nobel de Economia de 
1977, ("Outline of an Economia Policy for a Labour 
Govemment', 1935, "The Collected Papers of James 
Meade', 1988; 'Agathotopia: The Economias of Part
nership', 1989 e 'Liberty, Equality and Efficiency. 
Apologia pro Agathotopia Mea', 1993 e "Full Em
ployment Regained? An Agathotopian Dream', 1995) 
destaca-se como um dos maiores ideólogos e advoga
do incansável da idéia de um 'dividendo social' igual 
para todos ou de uma renda de cidadania que foi tam
bém defendida por inúmeros pensadores, dentre eles, 
E. Mabel e Denis Milner, George D. H. Cole, Oskar 
Lange, Joan Robinson, Abba P. lemer, Robert Theo
bald, John Kenneth Galbraith, Hermione Parker, Sa
muel Brittan, Jean-Marc Ferry e A. B. Atkinson. 

Em 1968, dois laureados com o Nobel de Eco
nomia, James Tobin e Paul Samuelson, juntamente 
com John Kenneth Galbraith, organizaram um mani
festo pedindo que o Congresso Norte-americano 
aprovasse o sistema nacional de suplementação e 
garantia de renda. Décadas antes, outro ganhador 
do prêmio, Friedrich A. Von Hayek ("The Road to 
Sertdom', 1944) defendeu que o mínimo de meios 
para a subsistência deveria ser proporcionado a to
dos os cidadãos. Informações bibliográficas mais de
talhadas podem ser encontradas no livrete 'Progra
ma de Garantia de Renda Mínima", do Senador 
Eduardo Suplicy. 

No Brasil, os primeiros economistas a propo
rem uma renda mínima através de um imposto de 
renda negativo foram Antonio Maria da Silveira 
("Moeda e Redistribuição de Renda", Revista Bra
sileira de Economia, abr.ljun. 1975); Edmar Sacha e 
Roberto Mangabeira Unger ("Um Projeto de Demo
cracia para o Brasil, Participação, Salário e Voto", 
Paz e Terra, 1978). 

Desde Mário Henrique Simonsen a Maria da 
ConcefÇão Tavares,-de-Pér5ió J!\ndã a-lauró Caffi
pos, de Roberto de Oliveira Campos a Celso Furta
do, de João Sayad a Antonio Delfim Netto, de Luiz 
Carlos Bresser Pereira a Paulo Nogueira Batista Jr., 
de Luiz Gonzaga de Melo Belluzzo a Luiz Paulo Ro
senberg, de Álvaro Antônio Zini Jr. a André Urani, de 
Sarnir Cury a João Saboia, de Sônia Rocha a Sônia 
Mirian Draibe, de lena lavinas a Ana Fonseca mui
tos cientistas sociais têm de alguma forma apoiado a 
proposta. 

Reportagens recentes em quase todos os 
meios de cómünicaçãotém ressaltado os resultados 
positivos dos programas de renda mínima e/ou bol
sa-escola instituídos em municípios. A Folha de 
S.Paulo publicou editorial de primeira página canela
mando a governo a instituir um programa de renda 
mínima. Os dirigentes das principais centrais sindi
cais brasileiras, CUT, CGT e Força Sindical, assim 
como do MST, se manifestaram favoravelmente. Re
latório do Tribunal de Contas da União sobre as ati
vidades do Governo Fernando Henrique Cardoso em 
seus primeiros dois anos, elaborado pelo Ministro 
Homero Santos, recomenda enfaticamente: 'É preci
so assegurar uma renda mínima às famílias pobres 
para manterem seus filhos nas escolas públicas'. 

Essa breve retrospectiva histórica mostra que a 
idéia de uma renda mínima pertence à humanidade, 
já que inúmeros pensadores de várias escolas e 
orientações políticas divergentes a defenderam. A 
renda mínima não deve ser vista como um presente 
de um presidente, governador, prefeito, senador ou 
deputado, mas como um direito dos cidadãos de 
partilhem da riqueza da Nação. 

Para o aperfeiçoamento do Pl n.2 89/96, além 
da contribuição desses pensadores, deve ser consi
derada a experiência acumulada durante a discus
são da idéia da renda mínima desde a concepção do 
primeiro projeto de lei dessa natureza até sua apro
vação pelo Senado Federal. Em abril de 1991 foi 
apresentado o PrOjeto de Lei do Senado nº 80/91, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que institui 
o Programa de Garantia de Renda Mínima-PGRM. 
Em dezembro do mesmo ano, foi discutido e aprova
do, com apenas 4 abstenções e nenhum voto em 
contrário. O projeto tem a finalidade de beneficiar 
"sob a forma de Imposto de Renda Negativo, todas 
as pessoas residentes no País, maiores de 25 (vinte 
e cinco) anos e que aufiram rendimentos brutos 
mensais inferiores a Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco 
mil cruzeiros)", que eqüivaliam a R$ 240,00, em ou
tubro de 1996. 
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Foi fundamental para o sucesso do andamento 
do projeto, o cuidadoso parecer formulado pelo rela
tor ex-senador Maurício Corrêa (PDT-DF) e os 
apoiamentos entusiásticos de senadores de todos os 
partidos, dentre os quais, o do ex-senador Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB). 

Depois de aprovado no Senado, o projeto foi 
enviado para a Câmara dos Deputados onde passou 
a tramitar sob o n2 2.561/92. Distribuído à Comissão 
de Finanças e Tributação, o Deputado Germano Ri
gotto (PSDB/RS) foi designado seu relator. Seu pa
recer é favorável, sendo que apresenta 9 emendas 
que levam em conta a experiência, tanto internacio
nal como de alguns programas que já se encontram 
em andamento. 

Em 1995, foi implementado no Distrito Federal, 
pelo Governador Cristovam Buarque, o programa 
Bolsa-Educação ou Bolsa-Escola. Todas as famílias 
com renda mensal inferior a meio salário mínimo per 
capita, morando no DF a, no mínimo, cinco anos, 
com crianças de 7 a 14 anos de idade têm direito a 
receber um salário mínimo, desde que seus filhos 
freqüentem a 90% das aulas na escola pública. mais 
de 20.000 famílias estão sendo beneficiadas pelo 
programa. Seu objetivo é mandar crianças para a 
escola e criar condições para que elas atinjam a ida
de adulta com melhores perspectivas no mercado de 
trabalho. 

Em Campinas, também em 1995, o prefeito 
José Roberto Magalhães Teixeira iniciou o Programa 
de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGFM). O 
programa estabeleceu que todas as famílias com 
crianças de até 14 anos de idade e renda mensal 
menor que meio salário mínimo per capita têm o di
reito a receber um complemento de renda suficiente 
para que ela atinja um montante igual a meio salário 
mínimo vezes o numero de membros da famflia. As 
crianças de 7 a 14 anos devem ir à escola. O res
ponsável pela família é obrigado a freqüentar uma 
_reunião mensal com assistentes sociais, psicólogos 
e um grupo de 20 participantes do programa para 
discutir seus problemas, como fazer uso do dinheiro 
que recebe do programa e recebe orientação em ter
mos de planejamento familiar. Já são quase 3000 o 
número de famílias beneficiadas. 

Várias outras cidades e regiões estão se envol
vendo com a idéia e implementação de programas 
de garantia de renda. Ribeirão Preto (SP), Salvador 
(BA), Boa Vista (RR), Santos (SP), Vitória (ES), Jun
diaí (SP) o Belo Horizonte (MG) já adotaram o 
PGRM. O projeto está sendo discutido em 15 As
sembléias Estaduais e em mais de 80 Câmaras Mu-

mc1pais, como resultaao das iniciativas de repre
sentantes estaduais, municipais e prefeitos. 

Essas experiências foram incorporadas ao pa
recer do Deputado Germano Rigotto que propôs, 
dentre outras, as seguintes modificações: a. vincula
ção do programa à educação por meio da obrigato
riedade de comprovação da matrícula dos filhos em 
idade escolar; a combinação do critério renda pes
soal com a da renda familiar mensal que terá que 
ser inferior a R$ 720; a gradualidade na implementa
ção do programa que devem começar pelos estados 
·mais pobres e ser ampliado na direção dos estados 
com maior renda per capita. 

O projeto, no entanto, após 5 anos e 5 meses, 
ainda está aguardando votação na Comissão de Fi
nanças e Tributação da Câmara dos Deputados. 

No sentido de aperfeiçoar o projeto, podemos 
contar com a relevante contribuição que tem sido 
prestada pelo Prof. Philippe Van Parijs, um dos prin
cipais fundadores da Rede Européia da Renda Bási
ca (BIEN). E audiência com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, em outubro de 1996, o professor 
afirmou ser o programa de renda mínima associado 
a ações sócio educativas uma forma de ao mesmo 
tempo promover justiça social e investir em capital 
humano. Segundo Van Parijs, é preciso, no entanto, 
estar alerta quanto ao formato de PGRM a ser imple
mentado para que não se criem armadilhas que pos-

---sam contribuir para a destruição do programa como 
por exemplo, vem ocorrendo nos EUA no caso do 
"Aid to Familes With Dependent Children•- AFDC. 
O PGRM devem ser delineado de forma cuidadosa, 
visando sua implementação gradual e considerando 
um formato que combine a garantia de uma renda 
mínima com o estímulo ao trabalho. A seguir apre
sento algumas observações sobre o substitutivo do 
Senador Lúcio Alcântara. 

1) Fórmula para cálculo do benefício 
A equação proposta no n• PLC 89/96 para cál

culo do benefício a ser recebido pelas famílias, que 
atendam aos requisitos dispostos na lei, possui in
consistência técnica que conduzem a um valor nega
tivo de benefício em casos de fammas com uma 
criança, conforme demonstrado no quadro abaixo. 
Ademais, a fórmula não guarda racionalidade a fim de 
que seja facilmente compreendida pela população. 

Formato do PGRM aprovado pela Câmara dos 
Deputados: 

N• filhos idade entre Q-14 anos x R$15,00- 0,5 x valor renda la· 
miliar per caplta. 

15 
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I. Família com renda familiar igual a R$120,00 men
sais 

.. .. . - . 

Membros família N2 de filhos Benefício R$ 

6 4 5000 

5 I 4 4800 

4 3 3000 

4 2 1500 

3 1 ·5 00 

2 1 -15 00 .. 

11. Famílias com renda familiar igual a R$80,00 men
sais 

~- .. --· 

Membros família N2 de filhos Benefício R$ 

6 4 53 33 

5 4 52 00 

4 3 3500 

4 2 2000 

3 1 1 67 

2 1 -5,00 

Uma família de três membros e com renda fa
miliar de um salário mínimo ou, igualmente, uma fa
mília com dois membro e renda familiar igual a 
R$80,00 não receberia o apoio da União para o fi
nanciamento do programa, já que conforme mostra o 
quadro, o benefício seria negativo. Por outro lado, 
uma família com quatro membros e uma renda fami
liar de R$200,00 seria agraciada com recursos fede
rais. Certamente, ambas são famílias que encon
tram-se em situação de pobreza e que, por isso, de
veriam receber ajuda da União. 

Conforme dispõe o art. 12 , parágrafo 22 , os mu
nicípios poderão implementar diferentes formatos de 
programa. Caso o município adote um programa 
mais abrangente que a fórmula do Governo Federal, 
beneficiando as famílias do primeiro exemplo (dois 
membros e renda familiar igual a R$80,00) terá, en
tão, que arcar integralmente com o custeio do bene
fício dessas famílias. Cabe destacar, entretanto, que 
os municípios mais necessitados são aqueles mais 
pobres e que, por isso mesmo, não dispõem de re
cursos suficientes para atender à demanda da popu
lação carente, o que toma ainda mais importante a 
participação financeira da União. 

E-fúndarrieintarque tarerro no desenho da fór
mula seja corrigido para que o programa venha a 
atender ao objetivo a que se propõe: atenuar a po

·oreza Existem 1.63o:770-famílias com renda per 
capita média de 34.99 reais mensais que satisfazem 
_todas~ço_[lcJjções do projeto, mas que, segundo a 
fórmula, receberia-m beneHC:io negativo. . . 

O-- sübstitutivo do Senador Lúcio Alcântara 
mantém a fórmula proposta pelo PLC nº 89/96, mas 
~procura contornar tal inconsistência técnica, ao intro
duzir, no artigo 12 , o seguinte parágrafo: 

'3º O Presidente da "República poderá 
cor1'ig'i1'"õ'VãloroeR$15,00, quando este se 
mostrar inadequado para atingir os objetivos 
do apoio financeiro da União." 

Essa correção comprova que foi detectada 
uma falha no formato da equação. Porque, então, 
essa equação não foi reformulada e novos parâme

~tros não foram propostos para eliminar tal inconsis
. tência? A solução proposta parece ter a função de 
reparar um erro, sem, no entanto, eliminá-lo em sua 

-ongem, o que pode trazer sérias . distorções. fl.lturas-
-quanto a eficácia do programa. E mais, qual será o 
novo valor a ser estipulado pelo governo, conforme 
dispõe o parágrafo acima transcrito? Essa indefini
ção quanto ao novo valor poderá trazer futuros pro-

. blemas no que diz respeito à seleção da população 
a ser atendida pelo programa e até mesmo quanto à 
definição do valor do benefício a ser pago às famí
lias carentes. 

2) Famílias que não possuem renda e com
provação de renda 

O substitutivo ao PLC n2 89/96 trata as famílias 
que não auferem renda da mesma forma que aque
las que têm renda positiva. Esse tipo de tratamento 
pode consistir num desestimulo ao trabalho e provo
car uma forte resistência à declaração de renda. 

Sabemos que praticamente todas as famílias 
possuem alguma forma de renda. Até mesmo o ca
lador de lixo, ao vender os papéis coletados, irá re
ceber uma renda monetária por seu trabalho. É pre
ciso, então, estabelecer um critério que estimule os 
indivíduos a declararem sua renda, independente do 
seu valor, e a se cadastrarem na Previdência, o que 
significaria um aumento de receita para o governo. O 
documento da contribuição para a Previdência So
cial seria, então, o único válido para a comprovação 
de renda. 

Pode-se alcançar esse objetivo, concedendo 
ao individuo, que declara renda zero, um benefício 
menor do que aquele que ele poderá receber se de
clarar sua renda. Portanto, se o beneficiário poten-
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ciai do programa declarar renda e contribuir para a 
Previdência Social, certamente fará jus a um benefí
cio de maior valor. Esse é um estímulo ao trabalho e 
à declaração de renda. 

Segundo a pesquisadora Sônia Rocha (PEA!Rio), 
"a questão de comprovação de renda é crucial para 
este modelo proposto de concessão de benefício". O 
PLC nº 89/96, assim como o substitutivo proposto 
pelo Senador Lúcio Alcântara, não versam sobre a 
documentação necessária para a comprovaçãoãe 
renda por parte do requerente do benefício. Não es
tabelecer a priori qual seria a documentação reque
rida pode conduzir a fraudes e incapacidade para fis
calizar eficazmente a concessão do benefício. A não 
ser que já instituíssemos de vez a renda de cidada
nia incondicional e universal proposição que merece
ser seriamente analisada apesar de não estar sendo 
aqui proposta. 

3) Seleção dos municípios a serem atendidos 

O artigo 12 parágrafo 12 do PLC nº 89/96, esta
belece que o apoio do Governo Federal será restrito 
aos municípios com receita tributária por habitante e 
renda familiar per capita inferior à média estadual. 

Esse critério de seleção é arbitrário no trata· 
mento dispensado a pessoas carentes, visto que de. 
penderia do lugar de suas residências. Qual a dife· 
rença entre a família carente que mora num municí· 
pio e não recebe o benefício e outra que mora a ai· 
guns quarteirões, mas em outro município e recebe 
o benefício? Além disso mais da metade dos benefi· 
ciários de um programa como esse mora na zona ru· 
ral, onde o critério de elegibilidade de municípios pa· 
rece ainda menos consistente com o propósito de er· 
radicação da miséria. O critério seletivo só faz senti· 
do e só será consistente com a isonomia de direitos 
constitucionais se houver a perspectiva de gradual 
universalização em todo território nacional. 

4) Penalidades àqueles que fraudarem o 
programa 

Tanto o PLC n• 89/96 como o substitutivo apre
sentado pelo Senador Lúcio Alcântara dispunham 
somente sobre as penas imputadas aos solicitantes 
do benefício que cometerem ato ilícito. O servidor 
público ou agente da entidade conveniada também 
deverá estar sujeito a sanções penais e administrati
va!' cabíveis caso se envolva em ato ilícito. Dessa 
forma procura-se impedir, com maior firmeza a ocor
rência de fraudes ao programa. 

5) Universalização do benefício 

As famílias contempladas pelo nº 89/96 são 
aqueles que, entre outros critérios, possuem filhos 

até 14 anos e provem sua íreqüência na escola, dis
positivo mantido pelo relator. Como estratégia para a 
implementação de um programa de renda mínima de 
forma gradual considero ser esse um critério que 
permite atacar o problema onde ele é mais urgente, 
na medida em que oferece a possibilidade de um fu
turo melhor às novas gerações. 

Entretanto considero ser fundamental caminhar 
no sentido da universalização do princípio segundo o 
qual todas as pessoas devem ter o direito de parti
lhar minimamente da riqueza da Nação. Essa idéia é 
fortemente defendida pelo prof. Philippe Van Parijs 
que acredita que "como proposta de solução ao pro
blema do desemprego, da exclusão, da sociedade 
dual, da "fratura social", a alocação universal é, in
comparavelmente, menos utópica do que uma políti
ca baseada, essencialmente, sobre os efeitos do 
crescimento, ou de Uma -redução generalizada do 
tempo de trabalho". 

Cabe dizer que o princípio aqui proposto de 
universalização do benefício está aquém da idéia de 
um renda condicional para todo o cidadão, que estou 
convencida ser a solução de longo prazo para o pro

-blema da pobreza em nosso País. Entretanto, dadas 
as restrições orçamentárias e a complexa problemá
tica social de nosso País, acredito ser viável, gra
dualmente, atingirmos, no médio prazo, a ampliação 
do programa para que todas as familias sejam con
templadas pelo programa. 

Na Argentina, será apresentado na Câmara 
dos Deputados um projeto de lei de criação do Fun
do de Renda Cidadã para a Infância - FINCINI, ela
borado com a colaboração dos estudiosos Rubén Lo 
Vuolo e Alberto Barbeitó. O Projeto garante o finan
ciamento de uma renda monetária de 60 pesos men
sais por criança até a idade de 18 anos e a mulheres 
grávidas a partir do quarto mês de gestação. O obje
tivo é que, a médio e longo prazos, a totalidade dos 
cidadãos do País possa contar com uma renda bási
ca, garantida fiscalmente. Desenvolve-se, dessa for
ma, intervenções de caráter universal e preventivo. 

Em várias partes do mundo, cada vez mais tem 
se debatido a proposta de um renda básica ou uma 
renda de cidadania. O Prof. Philippe Van Parijs afir
ma que essa "idéia deve ser levada a sério, caso se 
deseje atacar a raiz do desemprego massivo que 
tem ocorrido na Europa ocidental, nos últimos vinte 
anos" e considera a alocação universal como o in
grediente que transforma o sistema em um "capita
lismo com uma face humana". 

No Brasil, podemos nos aproximar desse ideal 
por meio da- ampliação do programa para que gra-
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dualmente todas as famílias, que atendam a certos 
critérios de renda, sejam beneficiadas. 

11- Voto 

O PLC n2 89/96, se estendido para todo o País 
e não somente para os municípios selecionados 
conforme dispõe o art. 12 , parágrafo 12 , beneficiaria 
a 4.135.649 unidades e concederia um benefício 
médio mensal de R$24,63. O custo total seria de 
R$1,225 bilhão ao final de sua implantação. 

O número de unidades domiciliares que tem 
renda inferior a 30 reais per capita mensal, é de 
3.849.231 domicílios. Na hipótese, extremamente 
otimista, do PLC n2 89/96 vir a ser implementado a 
nível nacional, apenas 668.608 unidades domicilia
res (uma redução de 17%) passariam a ter uma ren
da superior a 30 reais per capita, continuando a 
existir 3.180.623 domicílios na indigência. 

Alterando-se o valor de 15,00 reais para 28,00 
reais {simulação que reflete o disposto no artigo 12, 

parágrafo 32 do substitutivo proposto pelo Senador 
Lúcio Alcântara), para todas as famílias e não so
mente no caso em que o valor de 15,00 reais se 
mostrar inadequado, o número de beneficiários au
mentaria para 4.917.190, o benefício médio seria de 
30,37 reais e o custo total seria de 1.792 bilhão ao 
ano. O número de unidades pobres após o programa 
seria de 2.664.515, ou seja, uma redução de apenas 
1.154.716 famílias que sairiam da situação de indi
gência. Mesmo considerando a a_lteração desse va
lor, o resultado em termos de redução da pobreza é 
bastante modesto e a eficácia do programa na con
secução de seu objetivo maior, questionável. 

Considerando os aspectos acima relacionados 
e com o intuito de aperfeiçoar o substitutivo, em es
pecial com relação aos pontos mencionados no rela
tório e, mais especificamente, quanto a inconsistên
cias técnicas presentes na fórmula de cálculo do be
nefício e à ampliação da abrangência do programa, 
que Voto Pela Aprovação do Substitutivo com as se
guintes Subemendas: - Senadora Marina Silva. 

SUBEMENDA 

O artigo 12 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 12 Fica autorizado o Governo Fe

deral a conceder apoio financeiro ao Distrito 
Federal e aos municípios que instituírem 
Programa de Garantia da Renda-- Familiar 
Mínima- PGRFM. 

§ 12 Sem prejuízo de diversidade dos 
programas passíveis de serem implementa
dos pelos munucípios, o apoio financeiro do 
Governo Federal terá por referência o bene-

fício por família dado pela aplicação de uma 
alíquota de 40% sobre a diferença entre 
R$80,00 multiplicada pelo número de mem
bros da família e a renda familiar mensal, ou 
seja, o Valor do Benefício por Família = {80 
x número de pessoas da família - renda da 
família) x 0,4. 

§ 22 O apoio financeiro do Governo Fe
deral para família cuja renda familiar for 
igual a zero terá por referência o limite máxi
mo de R$20,00. 

§ 32 Os valores de R$80,00, referido 
no parágrafo 12, e de R$20,00 referido no 
parágrafo 22 , em termos reais, terão reajus
te, no mês ele maio de cada ano, na mesma 
proporção da variação real verificada no 
Produto Interno Bruto, por habitante, do ano 
anterior. 

Sala da Comissão, 21 de maio de 1997.- Se
nadora Marina Silva. 

SUBMENDAN2 

O art. 22 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 22 O apoio financeiro da União, de 
que trata o art. 12 será de 50% {cinquenta 
por cento) do valor total do benefício. Cada 
Município será responsável, isoladamente 
ou em conjunto com o Governo Estadual, e 
sem prejuízo da diversidade dos programas 
pelo restante dos recursos para o financia
mento do programa. 

Sala da Comissão, 21 de maio de 1997.- Se
nadora Marina Silva. 

SUBMENDA 

O art. 42 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 42 Os recursos federais serão 
transferidos mediante convênio com o Muni
cípio e, se for o caso, com o Estado, estipu
lando o convênio, nos termos da legislação 
vigente, a forma de acompanhamento, o 
controle e a fiscalização do programa muni
cipal, e a instituição de programas de treina
mento e aperfeiçoamento para seus benefi
ciários, com vistas à sua melhor inserção no 
mercado de trabalho. 

Parágrafo único. O gestor federal do 
programa deverá celebrar convênios com as 
Secretarias Estaduais ou Municipais de Edu
cação ou órgão equivalente com vistas ao 
estabelecimento de procedimentos que 
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atestem mensalmente a freqüência escolar 
dos menores de que trata o. art. 52, inciso 11. 

Sala da Comissão, 21 de maio de 1997.- Se
nadora Marina Silva. 

SUBEMENDA 

Dê-se a seguinte redação aos incisos" I, 11 e ao 
parágrafo 5º do art. 52 : 

I - Renda per capita familiar mensal 
igual ou inferior a R$80,00 (oitenta reais); 

11 -filhos ou dependentes de O a 14 
(zero a quatorze) anos, inclusive; 

§ 52 Sem prejuízo da sanção penal, o 
beneficiário que gozar ilicitamente do auxílio 
será obrigado a efetuar o ressarcimento inte
gral da importância recebida, em prazo a ser 
estabelecido pelo Poder Executivo, corrigida 
com base no índice de correção dos tributos 
federais. 

Sala de Comissão, 21 de maio de 1997.- Se
nadora Marina Silva. 

SUBEMENDA 

Acrescente-se os inciss IV e V e o parágrafo 62 

ao a.tigo 52 

IV - Apresentem certidão de nasci
mento ou documento de guarda ou tutela 
dos filhos ou dependentes de até 14 anos 
de idade. 

V - Apresentem documentação de 
contribuição para a Previdência Social, que 
será o único válido para fins de comprova
ção de renda. 

§ 62 Ao servidor público ou agente de 
entidade conveniada que concorra para ilíci
to previsto neste artigo, inserindo ou fazendo 
inserir declaração falsa em documento que 
deva produzir efeito perante o programa, 
aplica-se, além das sanções penais e admi
nistrativas cabíveis, multa nunca inferior ao 
dobro dos rendimentos ilegalmente pagos, 
corrigida na forma do parágrafo anterior. 

Sala da Comissão, 21 de maio de 1997.- Se
nador Marina Silva 

SUBEMENDA 

Acrescenta-se o seguinte artigo: 

Art. - A partir do sexto ano, serão be
neficiárias todas as famílias de dois mem
bros ou mais que atendam aos critérios dis
postos no artigo 52 , sendo que as famflias 

p;;_ ;g 

que não tenham filhos ou dependentes me
nores de 14 anos de idade estão dispensa
das do disposto nos incisos 11, III e IV. 

Sala da Comissão, 21 de maio de 1997.- Se
nadora Marina Silva. 

SUBEMENDA 

O art. 82 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 82 O apoio a que se refere o art. 12 

será concedido da seguinte forma: 
I - No primeiro ano, o apoio será restri

to aos municípios com receita tributária por 
habitante, incluídas as transferências consti
tucionais correntes, inferior à respectiva mé
dia estadual e/ou com renda familiar por ha
bitante inferior à renda média familiar por ha
bitante do Estado, no total de 20 por cento 
desses municípios existentes em cada Esta
.do da Federação. 

11 - Serão incorporados, no segundo 
ano, os próximos 20 por cento de municípios 
com receita tributária por habitante e/ou ren
da familiar por habitante superior àqueles 
municípios contemplados no primeiro ano do 
programa conforme versa o inciso I e inferior 
ao restante de municípios ainda não con
templados. 

III - A cada ano serão contemplados 
outros 20 por cento de municípios, conforme 
o critério estabelecido nos incisos I e 11, a fim 
de que no quinto _ano de implementação do 
programa, a totalidade dos municípios rece
ba apoio federal. 

Parágrafo único. A execução do crono
grama estabelecido neste artigo poderá ser 
acelerada, em função da disponibilidade de 
recursos. 

Sala da Comissão, 21 de maio de 1997. - Se
nadora Marina Silva. 

PARECER Nº 686, DE 1997 
(Da Comissão de Educação) 

Relatara: Senadora Emília Fernandes 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n2 89/96 e os Pro
jetas de Lei do Senado n2 236/95, n2 84/96 e nº 
201/96 visam a criação de programas de comple
mentação de renda para famílias carentes associa
dos à Jreqüência escolar de suas crian_ças. Por trata
rem de matérias que versam sobre o mesmo tema, 
os projetas passaram a tramitar conjuntamente, fruto 
da aprovação dos Requerimentos nº 234, n2 1.059 e 

;;, . t. 
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.-,< I. !76, todos ele 1996, sendo que o Projeto da Câ
:·nara passou a Ier precedência sobre os demais. 

::i PI_C !'!" 69/95 é resu~ado de um substitutivo 
do Gep. Osvaldo Biotchi (PTBIRS) que incorporou três 
;Xúp·lsições· o PL nº 667/95, de autoria do Deputado 
Nelson Marohezan (PSDB/RS); o PL n° 818/95, 
de autoria do Deputado Pedro Wilson (PT/GO); e o PL 
nº 926/95, de autoria do Deputado Chico Vigilante 
(PT/DF). 

O substitutivo foi aprovado na Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto e em 27 de novembro 
de 1996, foi solicitada urgência para sua votação na 
Câmara dos Deputados. Foram proferidos, em Ple
nário, pareceres favoráveis em substituição à Comis
são de Seguridade Social e Família à Comissão de 
Finanças e Tributação e à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Redação, sendo aprovado em 3 de 
dezembro do mesmo ano. 

No Senado, a matéria foi despachada para as 
Comissões de Assuntos Sociais (CAS), Comissão 
de Educação (CE) e Comissão de Assuntos Econô
micos (CAE). 

Na CAS, a matéria foi analisada pelo relator, 
Senador Lúcio Alcântara. O Seu parecer, aprovado 
em 21 de maio de 1997, foi favorável ao PL nº 89/96 
na forma do substitutivo por ele apresentado e pela 
prejudicialidade dos PLS nº 236/95, nº 84/96 e nº 
201/96. Restou vencida a Senadora Marina Silva que 
apresentou voto em separado com 7 subemendas. 

11- Análise 

Segundo pesquisa do IBGE com base na 
PNAD/95, existem 447 mil crianças de 5-9 anos -de· 
idade que trabalham, o que representam 1 ,5% do to
tal dessas crianças e 7,7 milhões de crianças entre 
10-17 anos, ou seja, quase, 30% do total de crian
ças, dessa faixa etária, nessa condição. 

As crianças de 5-9 anos trabalham em média 
16 horas por semana. As crianças de 10-15 anos, 
24% trabalham 40 horas ou mais e dos adolescentes 
de 15-17 anos, 65% trabalham 40 horas ou mais. 

Em função dos pais não disporem do mínimo 
a a sobrevivência, as crianças se vêem obrigadas 

realizar atividade remunerada, ao invés de esta
rem na escola. Elas deixam de aprender o básico, 
tendo depois dificuldades em conseguir uma melhor 
colocação no mercado de trabalho. 

Coibir o trabalho infantil por meio de leis, des
vinculado de políticas sociais, provou não produzir 
resultados satisfatórios. Multas do Ministério do Tra
balho, intervenções da Polícia Federal e do Ministé
rio Público, embora importantes, não tem sido sufi
cientes para impedtr a exploração do trabalho de 

crianças. Enquanto os pais, por não terem outra op
ção, incentivarem seus filhos a trabalhar com a coni
vência de empresas, as crianças continuarão expos' 
tas ao risco e às condições subumanas de ativida
des que exploram o trabalho infantil. 

O Programa de Garantia de Renda Mínima, a 
exemplo de que se iniciou em Campinas (SP) ou a 
Bolsa-Escola no Distrito Federal, em 1995, seria a 
·solução para essa situação ao garantir uma renda às 
fammas que dependem do trabalho desses menores 
para sobreviver e assim oferecer as condições para 
q-ué essas crianças freqüentem a escola. Ao conce
der ás famnias mais pobres o direito a um comple
mento de renda associado à freqüência escolar, o 
projeto rompe com um dos principais elos do círculo 
vicioso da pobreza. 

Projeto de Lei da Câmara nº 89/96 

O PLC n2 89/96 autoriza o Governo Federal a 
conceder apoio financeiro ao Distrito Federal e aos 
municípios que instituírem o programa de garantia 
de renda mínima associado a ações sócio-educati
vas. Dispõe que as famílias beneficiadas pelo pro
grama serão aquelas que, entre outros critérios, pos
suam filhos de até 14 anos de idade e comprovem 
sua freqüência escolar. 

O limite máximo do benefício por família fica 
detemninado pela equação R$15,00 x nº de filhos 
entre 0 e 14 anos - (O,S X valor da renda familiar per 
capita). Os municípios participantes serão aqueles 
cuja receita tributária por habitante seja inferior à 
média estadual e a renda familiar por habitante infe
rior ã- renâa-iiiéaia-ramiliar porliab1tãnte -do Estado. 
A justificativa para a inclusão desses dois critérios é 
apresentada no relatório do Senador Lúcio Alcânta-

-ra:: o primeiro criterio-selei::ionã os municípios que 
- teriam maior dificuldade para custear o programa e o 

outro corte indica os municípios em que é maior o 
número de famílias pobres. 

Após apreciação detalhada do projeto e levan
do em conta o projeto originalmente apresentado no 
Senado pelo Senador Eduardo Suplicy, aprovado 
nesta Casa em dezembro de 1991, e a experiência 
acumulada por municípios, como Campinas e Ribei
rão Preto, e no Distrito Federal, que implementaram 

-programas oe renaa-míilTma 'õUbolsa-escola, teço 
algumas considerações sobre o PLC n2 89/96. 

1) Foram detectadas inconsistência técnicas na 
fórmula para o cálculo do valor do apoio da União a 
programas de renda mínima. Como mostrado nos 
quadros abaixo, em_ várias situações ao aplicar a fór
mula, resultam valores negativos, o que significa que 
a União, nesses casos que considero ser sua contri-
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buição financeira imprescindível, não financiaria a 
adesão dessas famílias ao programa. 

Formato do PGRM aprovado pela Câmara dos 
Deputados: 

R$15,00 x n.• de filhos entre D-14 anos- 0,5 x valor renda fami
liar per capita 

Considere a seguinte tabela: 

Membros nQ de filhos Renda Renda benefício 
familia Fa~:iar Fa~;~arper R$ 

CAl (Bl can~ CiA=DI (15x8 O.SxDl 

4 2 200.00 50,00 5.00 

4 3 160.00 40.00 _25.00 

2 1 80.90. 40.00 ·5.00 

2 1 112.00 56,00 -13,00 

A análise do quadro nos mostra que: 
a) Uma família com renda per capita mais alta 

recebe o apoio da União, enquanto que a outra não. 
Não há racionalidade no fato de uma família com 4 
membros e uma renda familiar de R$200,00 (i.e., 
renda familiar per capita de R$50,00) recebe o 
apoio do Governo Federal e outra com 2 membros e 
renda de R$80,00 (i.e., renda familiar per capita de 
R$40,00) não receber ajuda financeira da União.---· 

b) Famílias com renda per capita iguais: uma 
recebe apoio da União e a outra não. Neste caso, o 
que define o apoio da União é o fato de uma família 
ter um maior número de filhos que a outra. 

c) Uma família com 2 membros e renda familiar 
de aproximadamente um salário mínimo não conta
ria com o apoio da União. Ademais, o valor resultan
te da aplicação da fórmula, -13,00, não pode-s-er 
compreendido pelo população e não se adequa ao 
contexto do programa que visa, antes de mais nada, 
conceder um benefício monetário às famílias caren
tes. 

Como justificar que famílias com renda familiar 
per capita iguais recebem tratamento diferente? A 
fórmula do projeto, além de indicar o montante do 
desembolso do governo no tocante ao programa, po
deria também servir como sinalizador da fórmula a 
ser adotada a nível local, para aqueles municípios 
que a considerem adequada ou que não possuam 
know-how técnico para elaborar outra proposta. 

A fórmula de cálculo do apoio da União é a úni
ca referência para muitos municípios, principalmente 
aqueles mais pobres. Assim sendo, municípios po
deriam vir a adotar um formato de PGRM à seme
lhança da fórmula constante do PLC nº 89/96 que 
não é adequada para cálculo de benefício. Como fi
cou demonstrado no exemplo acima, famílias com 

renda per capita iguais são tratadas de forma dite
rente: se o resultado da aplicação da fórmula ( -5) for 
considerado como valor do benefício, a família de 2 
membros receberia zero reais; a outra família com 4 
membros e 3 filhos, no entanto, receberia um benefí
cio de R$25,00. 

Existe ainda a possibilidade, conforme dispõe o 
art. 12, parágrafo 2º, de os municípios implementa
rem diferentes formatos de programa. Se o municí
pio adotar um programa mais abrangente que a fór
mula da União, beneficiando as famílias com 2 mem
ores e-renda farriilia"i'-lgualaff$80,00; "por exerripio;. 
-tetã que arcar Integralmente com o custeio do bene
rício aessa família. Municípios onde a freqüência 

-dessas famílias é alta são justamente aqueles que 
mais necessitam do apoio financeiro da União. 

2) O PLC nº 89/96 trata as famílias que não au
ferem renda da mesma maneira que aquelas que 
têm renda positiva. Isso pode levar a um desestímu
lo ao trabalho e à declaração de renda. 

Praticamente todas as famílias possuem algu
ma forma de renda, até mesmo aquelas que coletam 
papéis para vendê-los. Portanto, seria necessário 
estabelecer um critério que estimule os indivíduos a 

. procurarem exercer uma atividade e a declararem 
sua renda. 

Esses objetivos poderiam ser alcançados con
cedendo ao indivíduo que declare renda zero um be
nefício menor do que aquele que ele poderá receber 
se declarar sua renda. 

Considere as situações: a) família de 4 mem
bros, nenhum deles empregados, e que, portanto, 
não possui renda, recebe um benefício fixo de 
R$20,00; b) um dos membros dessa mesma família 
encontra emprego e declara renda de um salário mí
nimo, passando a receber um benefício de aproxi
madamente R$50,00. Certamente, a pessoa, ao per
ceber que poderá receber um benefício, no caso, 
duas vezes e meia maior do que aquele que vinha 
ganhando, irá ter um forte estímulo para exercer 
uma atividade que lhe proporcione uma renda e a 
declará-la por menor que ela seja. 

É importante destacar que, no PLC n2 89/96, 
as famílias que não declararem renda receberão o 
benefício máximo, podendo resultar em desestimulo 
ao trabalho. 

3) O critério de seleção dos municípios, que 
estabelece que a União dará apoio financeiro àque
les municípios com receita tributária por habitante e 
renda familiar per capita inferior à média estadual, 
ou seja, aos municípios remanescentes da interse
ção desses dois indicadores, deve ser revisto. A se-
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leção de municípios pela receita tributária per capita 
inferior à média estadual, dado de 1991 fornecido 
pela Secretaria de Receita do Tesouro, incluiria mu
nicípios ricos, quando comparados a outras cidades 
brasileiras. Isso pode ocorrer porque, em várias lo
calidades, parte da atividade econômica, por suas 
características, não são tributadas. Portanto, municí
pios com renda total elevada podem estar incluídos 
dentre aqueles que apresentam receita tributária 
abaixo da média estadual. Assim sendo, o critério 
renda familiar per capita parece ser o mais adequa
do já que leva em consideração o foco de ação do 
programa, isto é, a família. Além, disso, o cálculo do 
repasse ao Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) é diretamente proporcional à população e in
versamente proporcional à renda per capita do mu
nicípio. Esse parâmetro, portanto, já é utilizado pelo 
Governo Federal para a destinação de recursos. 

Ademais, a seleção de municípios conduz a 
desigualdades no tratamento dispensado a pessoas 
igualmente carentes. Selecionar municípios só faz 
sentido diante de uma perspectiva clara de universa
lização gradual do programa em todo o território na
cional. 

Indivíduos, que itegram famílias com renda per 
capita igual e inferior à linha de pobreza estebeleci
da no projeto, devem ser tratados da mesma manei
ra e devem contar com a colaboração financeira da 
União. No entanto, se uma das famílias residir em 
uma cidade que, segundo os critérios acima mencio
nados, esteja acima da média do Estado, ela não re
ceberá ajuda do governo e se a outra morar em um 
município que se enquadre esses critérios de sele
ção, pode contar com esses recursos. Poderíamos, 
portanto, chegar à estranha situação de fammas em 
condição semelhante de carência, morando em mu
nicípios vizinhos, terem tratamento diferenciado. Isso 
afrontaria a própria Constituição brasileira em seu 
art. 52, inciso 1: A pessoa carente, independente do 
lugar de sua residência, deve receber tratamento 
condizente com sua situação. 

O PLC n" 89/96 estabelece que o apoio finan
ceiro da União será de 50% do total dos programas 
municipais e que o restante deverá ser financiado 
pelos municípios e/ou Estados. 

A ampliação do programa para todos os muni
cípios brasileiros deveria estar aliado à diferenciação 
do percentual do apoio financeiro que a União desti
naria aos municípios, de acordo com a capacidade 
local de financiar tais ações. Esse dispositivo elimi
naria a possibilidade de ampliação das disparidades 
locais. 

Considere a seguinte situação: um município 
pobre e que, por isso, adota um programa de renda 
mínima mais modesto, visto que seria difícil arcar 
com os 50% dos custos de sua responsabilidade. A 
contribuição da União para esse município será, por
tanto, pequena se comparada à participação da 
União no financiamento de um programa em um mu
nicípio mais rico, que poderia custear um programa 
mais abrangente e, portanto, mais caro. 

Para eliminar tal problema, seria necessário, 
então, que a União contribuísse com um maior per
centual do valor total do programa em municípios 
mais pobres, segundo os critérios renda e arrecada
ção per cilpita, consfantes dó PLC n2 89/96. 

Tomemos o exemplo de dois programas do 
MEC, o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), conhecido como "merenda escolar" e o Pro
grama de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
fundamental (PMDE). Ambos são programas de co
bertura universal e onde o cálculo de recursos a se
rem repassados aos Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios é diferenciado. No caso da merenda escolar, 
o custo per capita estimado por refeição é de 13 
centavos de real, sendo que, para os municípios in
tegrantes do Programa Comunidade Solidária, com 
problemas críticos de pobreza, o repasse é de 26 
centavos de real por refeição. Os recursos do 
PMDE, destinados a pequenos reparos e melhoria 
pedagógica das escolas, são mais elevados nas re
giões mais carentes e, além disso, são acrescidos 
em 30% se o município integrar a Comunidade Soli
dária. 

4) As famílias contempladas pelo projeto são 
aquelas que possuem filhos de até 14 anos. Há que 
se considerar a situação das famílias de dois mem
bros ou mais que não possuem filhos ou aquelas em 
que os filhos têm idade superior a 14 anos. 

Simulações realizadas por Sarnir Cury (FGV/SP) 
para o programa, que proponho por meio do substi
tutivo neste parecer, indicam que o custo do progra
ma, quando somente as famílias com filhos de O a 
14 anos forem elegíveis, seria de R$3,4 bilhões. Se 
o critério "filhos de O a 14 anos" fosse eliminadC' e, 
portanto, todas as famílias de 2 membros ou mais, 
que atendam aos critérios estabelecidos, viessem a 
participar do programa, seu custo seria acrescido em 
R$400 milhões, no nono ano de implementação do 
programa. Esse aumento de custo não parece ser 
tão expressivo se levado em conta o considerável 
aumento do número de famílias que passariam a re
ceber o benefício: de 7.228.943 famílias, esse núme
ro se elevaria para 9.056.385. 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDWL 

Se tais famílias encontram-se abaixo da linha 
de r·obreza estabelecida, qual a justificativa para que 
sejam excluídas do recebimento do benefício? To
das as pessoas devem ter o direito a partilhar mini
mamente da riqueza da Nação. Portanto, seria justo 
e necessário ampliar o programa, gradualmente, 
para que todas as famílias, que sejam elegíveis se
gundo o critério de renda per capita, possam rece
ber o benefício. 

O programa visa estimular a freqüência à esco
la e tem, como objetivo mais amplo, a enradicação 
da miséria. Assim sendo, pode-se estabelecer que, 
após contemplar as famílias com filhos de O a 14 
anos em todos os municípios brasileiros, o programa 
poderá ser estendido para todas as famílias com 
dois membros ou mais com ou sem crianças nessa 
faixa etária. Seria a maneira de caminhar em direção 
do Projeto de Lei que institui o Programa de Garan
tia de Renda Mínima, do Senador Eduardo Suplicy 
(PT-SP), já aprovado pelo Senado em 16-12-1991 e 
que se encontra pronto para ser votado, com pare
cer favorável do Deputado Germano Rigotto (PMDB 
- RS), na Comissão de Rnanças da Câmara dos 
Deputados. 

Projeto de Lei do Senado n2 236195 

O PLS n° 236/95, de autoria do Senador Ney 
Suassuna (PMDB/PB) propõe que famílias com ren
da familiar inferior a três salários mínimos e cujos fi
lhos estivessem em escolas de 12 e 22 graus, passa
riam a receber um salário escolar correspondente a 
30% do salário mínimo vigente no país para cada fi
lho, até o limite de quatro. 

A concessão de um benefício fixo poderia de
sestimular a procura de empregos. Se a renda fami
liar é de um salário e um de seus membros encontra 
emprego, no qual receberia 120 reais, provavelmen
te, ele optará por não trabalhar. Se continuar na 
ociosidade, a renda familiar será a mesma, pois será 
acrescida em 1 salário mínimo, caso haja 4 filhos 
nesta família. 

A implantação do programa seria feita de forma 
gradual a começar pelas crianças matriculadas nas 
capitais de estados e territórios, em seguida seriam 
beneficiadas aquelas também residentes em cidades 
de porte médio e, finalmente, todos os municípios 
seriam incluídos no programa. 

A implementação gradual do programa deve 
ser feita de forma a contemplar, primeiramente, cida
des mais pobres, independente de seu tamanho e 
população. As capitais e cidades miaiores são aque
las que, provavelmente, têm maior capacidade de fi
nanciar um programa de renda mínima. Ademais, 

poderia ocorrer um fluxo migratório para as grandes 
cidades, acelerando o êxodo rural. Portanto, o crité
rio de seleção de municípios, para sua inclusão gra
dual no programa, não parece ser o mais adequado. 

O projeto estabelece que as crianças entre 7 e 
17 anos, matriculadas em escolas públicas de 1 ° e 
22 graus, seriam agraciadas com o benefício. Como 
destacou o Senador Lúcio Alcãntara em seu pare
cer, o projeto no-que tange a matrícula e freqüência 
escolar, deve se voltar à obrigatoriedade do ensino 
fundamental para as crianças carentes. 

Vale destacar que o § 12 do art. 22 dispõe so
bre a apresentação de carteira de trabalho dos pais 
ou responsáveis para _confirmação da renda familiar. 
Sabemos que gral')de parcela da população brasilei
ra trabalha na economia informal e não possui esse 
documento. Portanto, essa exigência para com a 
concessão do benefício não parece ser viável. 

O projeto prevê que a unidade escolar seria 
responsável pela distribuição do benefício entre as 
famílias cadastradas. Como ressalta o Senador Lú
cio Alcãntara, a escola não parece ser a instituição 
que melhor poderia desempenhar essa tarefa. 

Projeto de Lei do Senado n2 84196 

O PLS nº 84196, -de autoria do Senador José 
Roberto Arruda, que cria o Programa Bolsas de Es
tudo e altera a Lei n2 9.131, que fixa as diretrizes e 
bases da educação nacional, visa a concessão de 
benefício monetário no valor de meio salário mínimo 
às famílias carentes. Estas teriam que residir em 
município com população inferior a cinqüenta mil ha
bitantes, ter filhos matriculados em estabelecimentos 
de ensino de 12 grau e auferir renda familiar, já com
putado o valor da bolsa, de 2 salários mínimos, para 
famílias com 1 filho, de 2 salários mínimos e meio, 
no caso de famílias com 2 filhos e de 3 salários mini
mos, para famílias com mais de 2 filhos. 

O projeto prevê que a União arcaria com meta
de do custo do programa e o restante seria de res
ponsabilidade dos municípios. No entanto, ao estipu
lar um formato único a ser adotado por todos os mu
nicípios que estejam interessados na ajuda financei
ra da União, para implantação de seus progrdmas 
de renda míni111ª' ~dará ocOrrer Situayôes e111 que O 

muniCípio- não disponha de recursos sufiCientes para 
arcar com 50% de total do valor do programa. A rigi
dez da equação de cálculo do beneficio poderá in
viabilizar a implementação de programas de renda 
mínima em municfpios mais pobres, além de não 
permitir a manifestação das pS~:uliaridades locais por 
meio da multiplicidade de programas de renda mínima. 
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Restringir o programa a municípios com popu
lação inferior a 50 mil habitantes parece não ser o 
critério mais adequado para a seleção das cidades. 
Como já foi mencionado, o melhor critério para a se
leção de municípios, dentro de uma estratégia de 
gradual implementação do programa para todo o ter
ritório nacional, é o de atendimento, em primeiro lu
gar, daqueles mais pobres, segundo critérios a se
rem estipulados no projeto, conforme disposto no 
PLC n2 89/96. 

Caso o aluno tenha "aproveitamento considera
do insatisfatório", o recebimento do benefício seria 
interrompido. Concordo com o Senador Lúcio Alcãn
tara, que contesta a punição do aluno por baixo de
sempenho. Esse fato pode ser resultado das más 
condições de estudo e da performance do próprio 
corpo docente. Acredito que o que estiver ao alcan
ce e depender do aluno e de sua família, como a 
matrícula e sua freqüência escolar, devem constar 
como condições para a concessão da renda à famí
lia carente. 

Projeto de Lei do Senado n2 201/96 
O PLS n2 201/96, de autoria do Senador Re

nan Calheiros (PMDB - AL) prevê a criação do Pro
grama Bolsa-Cidadão que beneficiaria famílias cuja 
renda familiar fosse inferior ou igual a dois salários 
mínimos e que residam há pelo menos 5 anos em 
município previamente selecionado pelo Programa 
Comunidade Solidária. Essas famílias, com filhos 
menores em idade escolar, receberiam um salário 
mínimo. 

Esse projeto possui falhas que já foram apon
tadas nos outros dois PLS como, por exemplo: a 
concessão de um benefício fixo; a transferência de 
tarefas de controle e fiscalização para as escolas; e 
exigências que não são exeqüíveis dentro do escopo 
do programa. 

Substitutivo do Senador Lúcio Alcântara 
O parecer do Senador Lúcio Alcântara ao 

PLC n2 89/96 aponta para alguns aspectos do proje
to que deveriam ser reconsiderados: a desativação 
de programas compensatórios prejudicaria a popula
ção pobre das grandes metrópoles; o Distrito Fede
ral não deveria estar p-trr as unidades beneficiadas; 
as despesas com t:lenefícíos não deveriam ser consi
deradas como despesas para a manutenção do en
sino; e a conceituaçã0 de família. como "unidade 
mononuclea(. ce'Je ser 'l:Cd;ficada. 

Sem aúvida. r; Senaaor Lúcio Alcântara em 
muito contribuiu para o aperfeiçoamento do projeto 
da Câmara. Em seu substitutivo. o relator propôs as 
seguintes alterações: no art 12, parágrafo 3 é aberta 

a possibilidade da correçâo do valor de 15 reais da 
equação quando este se mostrar inadequado; 2) no· 
art. 52 , parágrafo 1 é reformulado o conceito de famí
lia; e 3) no art.- 62 é estabelecido, em linhas gerais, 
que os recursos gastos na concessão de benefícios 
não serão considerados como despesas de ensino. 

Limito-me a comentar a primeira modificação 
descrita, já que me manifesto de pleno acordo com 
as demais alterações propostas pelo Senador Lúcio 
AICãntara: o-seu sullslitutivó mantem-a: fórmula pro
posta pelo PLC n2 89/96, mas procura contornar tal 
inconsistência técnica ao introduzir, no artigo 12, o 
seguinte parágrafo: 

"§ 32 O Presidente da República pode
rá corrigir o valor de R$15,00, quando este 
se mostrar inadequado para atingir os objeti
vos do apoio financeiro da União." 

Essa correção mostra que foi detectada uma 
falha na equação. A inclusão desse novo parágrafo 
parece ter a função de reparar um erro sem, entre
tanto, eliminá-lo. Além disso, qual o novo valor a ser 
estipulado pelo governo? A indefinição sobre esse 
valor pode acarretar problemas futuros relacionados 
à seleção da população a ser atendida pelo progra
ma e a própria fixação do valor do benefício, destina
do às famílias carentes. 

Grosso modo, os Projetas de Lei do Senado 
receberam fortes críticas no parecer do Senador Lú
cio Alcântara, no que diz respeito aos gastos que 
suscitariam, não compatíveis com a disponibilidade 
orçamentária da União. A preocupação do governo 
gira em tomo da necessidade de se compatibilizar o 
combate à pobreza com a possibilidade de se alocar 
recurso para custear um programa de renda mínima, 
dada a fragilidade das contas públicas e a dificulda
de de aumento de gastos em áreas sociais sem pre
judicar o aperte de recurso para as destinações já 
previstas. Assim, o PLC n2 89/96, em seu aspecto fi
nanceiro, levou em conta as restrições apontadas 
pelo Governo. No entanto, vários aspectos podem 
ser aperfeiçoados para que os recursos disponíveis 
para esse fim sejam utilizados de forma a maximizar 
os resultados positivos advindes da adoção de um 
programa dessa natureza. 

Ademais, cabe questionar o montante de recur
sos que o governo pretende destinar a programas de 
complementação ·a e -reTida a famílias carentes. o 
PLC nº 89/96, se1mplementado em todo o território, 
teria um custo totaf anual de aproximaâamente 2,2 
biltiõesae-~reaís.~deaccfrdo ·com simura:çoes realiza
das pelo IPEA. Coniorme dispõe o projeto, até meta-
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de dos programas mumc1pais seriam financiados 
pela União, ou seja, no máximo, o Governo se res
ponsabilizaria por 1,1 bilhão de reais. Sabemos, no 
entanto, que o projeto, no final do quinto ano, atingi
rá somente aqueles municípios que tenham renda e 
arrecadação per capita inferiores à média estadual. 
Esse critério de seleção faz com que o programa se 
restrinja a aproximadamente 60% dos municípios 
brasileiros. Portanto, a participação financeira da 
União seria de 660 milhões de reais. No primeiro 
ano, o programa atingiria 20% desses municípios e, 
conseqüentemente, o apoio federal seria de 132 mi
lhões de reais. 

Seriam esses números condizentes com a 
alarmante realidade social de nosso País? Se o 
combate à miséria for tratada como prioridade pelo 
Governo Federal, certamente, esses valores são 
por demais modestos. Mesmo assim, o objetivo 
desse relatório é o aperfeiçoar o projeto, tendo em 
mente as restrições orçamentárias do Governo, ou 
seja, propor um projeto que seja possível de ser 
implementado em curto período de tempo. Gradual
mente, entretanto, pretende-se aprofundar a amplitu
de do programa. 

Cabe registrar que o Governo Federal lançou, 
em 1996 e em 1997, o Programa de Erradicação de 
Mão-de-Obra Infante Juvenil, o Vale-Cidadania, pri
meiro na região carvoeira do Mato Grosso do Sul, 
depois na Zona Canavieira de Pernambuco e, recen
temente, na Zona Sizaleira da Bahia. O programa 
oferece ajuda de R$50,00 mensais para cada crian
ça que deixar de trabalhar e for encaminhada à es
cola. 

O Programa foi introduzido, até o momento, 
por ato administrativo e não por projeto de lei. É im
portante, no entanto, que tal direito tenha um caráter 
universal em todo o território sob pena de criar dis
torções entre os cidadãos brasileiros. 

III- Voto 

Considerando os aspectos acima relacionados 
e com o intuito de aperfeiçoar o PLC n2 89/96 propo
nho, em linhas gerais, as seguintes alterações que 
listo de maneira sintética a seguir. 

1) Mudança da equação para cálculo do apoio 
financeiro da União, de modo a dar maior racionali
dade à fórmula, propondo que seja 40% da diferença 
entre R$60,00 vezes o número de membros da famí
lia e a renda da família. De acordo com a disponibili
dade de recursos, poderá o Governo aumentar o va
lor da alíquota, sendo o valor de R$60,00 ajustável a 
cada ano com o crescimento da economia; 

2) Estabelecimento de um benefício fixo para 
famílias sem renda o -q!Je funcionaria como· incentivo 
ao trabalho e à declaração de renda; 

3) Percentuais de participação da União no 
custeio dos programas municipais de maneira inver
samente proporcional à renda per capita destes; 

4) Convênio entre Estados e Municípios para a 
instituição, de programas de treinamento e aperfei
çoamento para seus beneficiários; 

5) Estabelecimento de procedimentos que 
atestem a freqüência escolar; 

6) Extensão gradual do programa à totalidade 
dos municípios brasileiros; 

7) Universalização do programa a todas as fa
mmas no Brasil, inclusive, a partir do nono ano, às 
que não possuem crianças de até 14 anos, mas que 
não têm:o suficiente para a sua sobrevivência. 

O pesquisador Sarnir Cury, utilizando-se de 
dados da PNAD/95, mais recentes do que os do 
IPEA, realizou simulações sobre o custo total des
sa proposta substitutiva, para o oitavo ano de sua 
implementação, ou seja, para todo o território na
cional. O resultado é que o programa custaria 
aproximadamente 3,4 bilhões de reais, se todos os 
municípios resolvessem adotar programas de ren
da mínima. O aparte da União, de 50%, seria, en
tão, de 1,7 bilhão de reais. No primeiro ano de 
adoção do programa, esse valor seria de 340 mi
lhões de reais. Considerando-se ainda a inciusão 
do critério que define percentuais de participação 
da União no custeio de programas municipais, esse 
valor seria ainda mais reduzido. Em vista das falhas 
detectadas no PLC n2 89/96, o Projeto de Lei Subs
titutivo que proponho, ao eliminar tais incongruên
cias e propor a inclusão de novos dispositivos, 
aperfeiçoa o projeto vindo da Câmara, levando em 
conta as restrições orçamentárias do Governo. 

Em anexo, incluo comparativo e observações 
que sintetizam o exposto acima. 

Assim sendo, voto pela aprovação da matéria 
contida nas proposições em apreço, na forma do 
substitutivo oferecido ao PLC n2 89/96, devendo ser 
declarada a prejudicialidade dos PLS ~ 236/95, 
84196 e 201196. 

EMENDA N2 2- CE (SUBSTITUTIVO) 

Autoriza o Poder Executivo a conce
der apoio financeiro ao Distrito Federal e 
aos Municípios que Instituírem progra
mas de garantia de renda mínima asso
ciados a ações socioeducativas. 
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Art. 12 Fica autorizado o Poder Executivo a 
conceder apoio financeiro ao Distrito Federal e aos 
municípios que instituírem programas de garantia âé 
renda mínima. 

§ 12 Sem prejuízo da diversidade dos progra
mas passíveis de serem implementados pelos muni
cípios, o apoio financeiro do Governo Federal terá 
por referência o benefício por família dado pela se
guinte equação: Valor do Benefício por Família= 0,4 
(60 reais X número de pessoas da família- renda da 
família). 

§ 22 Em função da disponibilidade de recursos, 
poderá a União alterar a equação de cálculo do valor 
do benefício por família, constante do § 12, por meio 
da modificação da alíquota para valor superior a 0,4. 

§ 3º O apoio financeiro do Governo Federal 
para família cuja renda familiar for igual a zero t'9rá 
por referência o limite máximo de R$20,00. 

§ 42 Os valores de R$60,00 (sessenta reais), 
referido no parágrafo 12 , e de R$20,00 (vinte reais), 
referido no parágrafo 22 , em termos reais, terão rea
juste, no mês de maio de cada ano, na mesma pro
porção da variação real verificada no Produto Interno 
Bruto por habitante, do ano anterior. 

Art. 2º O apoio financeiro da União, de que tra
ta o artigo 12, será: 

I) De 60% (sessenta por cento) do valor total 
dos respectivos programas locais, para aqueles Mu
nicípios de que tratam os incisos I e 11 do art. 92 

11) De 50% do valor total dos respectivos pro
gramas locais, para os próximos 25% dos Municí
pios, de forma tal a contemplar 12,5%, no terceiro 
ano de implementação do programa, e os outros 
12,5, no quarto ano, conforme critério disposto no in
ciso 11 do art. 9º 

III) De 40% do valor total dos respectivos pro
gramas locais, para os próximos 25% dos Municí
pios, de forma tal a contemplar 12,5, no quinto ano, 
e os outros 12,5, no sexto ano, conforme critério dis
posto no inciso 11 do art. 92 

IV) De 30% do valor total dos respectivos pro
gramas locais, para os próximos 25% dos Municí
pios, de forma tal a contemplar 12,5%, o sétimo 
ano, e os últimos 12,5% no oitavo ano, conforme cri
tério disposto no inciso 11 do art. 92 

§ 1º As cidades do Distrito Federal seguirão o 
mesmo critério a que estarão sujeitos os demais mu
nicípios, conforme dispõe os incisos I, 11 e III, para a 
definição do percentual do apoio financeiro a que fa
rão jus. 

§ 22 Cada Município será responsável isolada
mente ou em conjunto com o Governo Estadual, e 

- sem· prejuízo da diversidade dos programas, pelo 
restante dos recursos para o financiamento do pro
grama. 

Art. 32 Poderão ser computados, como partici
pação do Município e do Estado no financiamento do 
programa, os recursos municipais e estaduais desti
nados à assistência SOCloeducativa, em horário com
plementar ao da freqüência no ensino fundamental, 
para os filhos e dependentes das famílias beneficiá
rias, inclusive portadores de deficiência. 

Parágrafo único. A assistência socioeducativa 
inclui o apoio pedagógico aos trabalhos escolares, a 
alimentação e práticas desportivas oferecidas aos 
alunos. 

Art. 42 Os recursos federais serão transferidos 
mediante convênio com o Município e, se for o caso, 
com o Estado, estipulando o convênio, nos termos 
da legislação vigente, na forma de acompanhamen
to, o controle e a fiscalização do programa municipal 
e a instituição de programas de treinamento e aper
feiçoamento para seus belleficiários, com vistas à 
sua melhor inserção no mercado de trabalho. 

Parágrafo único. O gestor federal do programa 
-deverá celebrar covênios com as Secretarias Esta
duais ou Municipais de Educação ou órgão equiva
lente com vistas ao estabelecimento de prodecimen
tos que atestem mensalmente a freqüência escolar 
dos menores de que trata o art. 52 , inciso III. 

Art. 52 Observadas as condições definidas nos 
arts. 12 e 22, e sem prejuízo da diversidade de limites 
adotados pelos programas municipais, os recursos 
federais serão destinados exclusivamente a famílias 
que se enquadrem nos seguintes parâmetros, cumu
lativamente: 

I - Renda per capita familiar mensal igual ou 
inferior a R$60,00 (sessenta reais); 

11 -filhos ou dependentes de O a 14 (zero a 
quatorze) anos, inclusive; 

III - comprovação, pelos responsáveis, da ma
trícula e freqüência de todos os seus dependentes 
entre 7 (sete) e 14 (quatorze) anos, em escola públi
ca ou em programas de educação especial; 

IV - Apresentem certidão de nascimento ou 
documento de guarda ou tutela dos filhos ou de
pendentes de até 14 anos de idade; 

§ 12 Para os efeitos desta lei, considera-se fa
mília a unidade nuclear, eventualmente ampliada por 
-outro:> in-divíduos que com ela possuam laços de pa-
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rentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo 
sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela 
contribuição de seus membros. 

§ 2º Serão computados para cálculo da renda 
familiar os valores concedidos a pessoas que já usu
fruam de programas federais instituídos de acordo 
com preceitos constitucionais tais como previdência 
rural, seguro-desemprego e renda mínima a idosos e 
deficientes bem como programas estaduais e muni
cipais de complementação pecuniária. 

§ 32 lnexistindo escola pública ou vaga na rede 
pública na localidade de residência da criança, a exi
gência do inciso III deste artigo poderá ser cumprida 
mediante a comprovação de matricula em escola pri
vada. 

Art. 62 O beneficiário que prestar declaração 
falsa, ou usar de qualquer outro meio ilícito para ~b
tenção de vantagens estará sujeito às seguintes pe
nalidades: 

I - Será excluído o benefício, pelo prazo de 
cinco anos, ou definitivamente, se reincidente; 

11- Sem prejuízo da sanção penal, será obriga
do a efetuar o ressarcimento integral da importância 
recebida, em prazo a ser estabelecido pelo Poder 
Executivo, corrigida com base no índice de correção 
dos tributos federais. 

Parágrafo único. Ao servidor público ou 
agente de entidade conveniada que concorra 
para ilícito previsto nesse artigo, inserindo ou 
fazendo inserir declaração falsa em documento 
que deva produzir efeito perante o Programa, 
aplica-se, das sanções penais e administrativas 
cabíveis, multa nunca inferior ao dobro dos ren
dimentos ilegalmente pagos, corrigida na forma 
do parágrafo anterior. 

Art. 72 Para efeito do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal, não serão considerados des
pesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 
os recursos despendidos pela União nos termos 
desta lei, assim como os gastos pelos Estados e Mu
nicípios na concessão de benefícios pecuniários às 
famílias carentes. 

Art. 82 É vedada, para financiamento dos dis
pêndios gerados por esta Lei, a utilização dos recur
sos do salário-educação, contribuição social prevista 
no§ 52 do art. 212 da Constituição Federal. 

Art. 9" O apoio a que se refere o art. 12 será 
concedido da seguinte forma: 

I - No primeiro ano, o apoio será restrito aos 
municípios com menor renda familiar por habitante 

do Estado, no equivalente a 12,5 por cento do total 
de municípios existentes em cada Estado da Fede
ração. 

11 - Serão incorporados, no ano seguinte, os 
próximos 12,5 por cento de municípios com renda 
familiar por habitante superior àqueles municípios 
contemplados no ano anterior do programa confor
me versa o inciso I e inferior ao restante de municí
pios ainda não contemplados. 

III - A cada ano serão contemplados outros 
12,5 por cento de municípios, conforme o critério es
tabelecido nos incisos [ e 11, a fim de que no oitavo 
ano de implementação do programa, a totalidade 
dos municípios receba apoio federal. 

§ 12 As cidades do Distrito Federal estarão su
jeitas aos mesmos critérios de ingresso gradual no 
programa, conforme dispõe os incisos I, 11 e III. 

§ 22 A execução do cronograma estabelecido 
neste artigo poderá se( acelerada, em função da dis
ponibilidade de recursos. 

Art. 10. A partir do nono ano, serão beneficiá
rias todas as fammas de dois membros ou mais que 
atendam aos critérios dispostos no artigo 52 , sendo 
que as fammas que não tenham filhos ou depend
entes menores de 14 anos de idade estão dispensa
das do disposto nos incisos 11, III e IV. 

Art. 11. O apoio financeiro de que trata esta 
Lei, no âmbito da União, será custeado com dotação 
orçamentária específica, a ser consignada a partir do 
exercício financeiro de 1997. 

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a 
planos plurianuais e a diretrizes orçamentárias deve
rão identificar os cancelamentos e as transferências 
de despesas, bem como outras medidas necessá
rias ao financiamento do disposto nesta lei. 

Art. 12. O Poder Executivo baixará os atos ne
cessários à regulamentação e gestação de apoio fi
nanceiro de que trata esta lei no prazo de sessenta 
dias a partir de sua publicação. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 1997 -
Joel de Hollanda, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência - Emília Fernandes, Relatora - Jonas 
Pinheiro - Coutinho Jorge - Hugo Napoleão -
Sebastião Rocha - Ramez Tebet - Romeu Tuma 
- Laura Campos - Emandes Amorim - Leomar 
Quintanilha - Waldeck Ornelas - Édison Lobão -
Elcio Alvares - Esperidião Amin. 
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Quadro comparativo: PLC 89/96, na forma do substitutivo 
do Senador Lúcio Alcântara e Proposta de Substitutivo 

da'Senadora Emília Fernandes 

PLC 89/96 Substitutivo proposto 
Fórmula 15 x n o de filhos de 0-14 0,4(R$ 60,00 X n.o de 

anos - 0,5 X renda per membros da farrúlia - renda 
capíta familiar) 

Flexibilidade da alíquota Não contempla Em função da 
dispo11ibil:dade de 
recursos, a União poderá 
alterar a equação de 
cálculo do valor· do 
beneficio por farrúlia, por 
meiO da modificação da 
ali quota para valor 
superior a 0,4. 

Renda familiar per capita Inferior a meio salário Igual ou inferior a R$ 
para permitir à farrúlia ter rrúnimo 60,00 
acesso ao beneficio 
Abrangência Municípios com renda e Incorporação gradual de 

arrecadação per capita municípios , iniciando-se 
inferiores à média do pelos 12,5% mais pobres 
Estado, introduZindo-se o segundo o critério renda 
programa de forma familiar per capita, até que, 
gradual, ao longo de 5 no oitavo ano, o programa 
anos, iniciando-se pelos tenha abrangência nacional. 
20% mais pobres. Após o nono ano, atingirá 

a todas as farrúlias. 
Critério de filhos Filhos de 0-14 anos Até o oitavo ano após a 

implementação, filhos de 0-
14 anos No nono ano, I todas as farrúlias de 2 
membros ou mais. 



NOVEMBRO DE 1997 ~ AJ"AIS DO SENAPO FEDER~k ... 

Vínculação a treinamento Não contempla 
p/ mercado de trabalho 

Controle de freqüência 
escolar 

Comprovação de 
matricula, freqüência e 
filiação, guarda ou tutela 
de filhos e dependentes 

Não contempla 

Não contempla 

2-t #@4 , JtW#, 

Os recursos federais serão 
transferidos também 
mediante a instituição de 
programas de treinamento 
e aperfeiçoamento para 
seus beneficiários, com 
vistas à sua melhor 
inserção no mercado de 
',,~~~ - •......... 

O gestor federal do 
programa deverá celebrar 
convênios com as 
Secretarias Estaduais ou 
Municipais de Educação 
ou órgão equivalente com 
vistas ao estabelecimento 
de procedimentos que 
atestem mensalmente a 
freqüêncía escolar dos 
menores .. 

Exigência as fanúlias: 
a) comprovação, pelos 
responsáveis, da matricula 
e freqüência de todos os 
seus dependentes entre 7 
(sete) e 14 (quatorze) 
anos, em escola pública ou 
em programas de educação 
especial; 
b) Apresentação de 
certidão de nascimento ou 
documento de guarda ou 
tutela dos filhos ou 
dependentes de até 14 anos 
de idade; 
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Sanções penais Não contempla 

Panicipação financeira da 50% do valor total dos 
União programas municipais 

Escalonamento Percentual Fixo 
Participação do Governo 

Participação financeira da 
União no primeiro ano de 
implementação 

13 5 milhões de reais 

NOVEMBRO DE 1997 

Ao servidor público ou 
agente de entidade 
conveniada que concorra 
para ilícito previsto nesse 
artigo, inserindo ou 
fazendo inserir declaração 
falsa em documento que 
deva produzir efeito 
perante o Programa, 
aplica-se, além das sanções 
penats e administrativas 
cabíveis, multa nunca 
inferior ao dobro dos 
rendimentos ilegalmente 
pagos, corrigida na forma 
do parágrafo anterior. 

Diferenciada. Inversamente 
proporcional à renda 
familiar per capita do 
município 
60% - 1°/2° ano (12,5% 
dos Municípios por ano) 

50% - 3°/4° ano (idem) 

40% - 5°/6° ano (idem) 

menos de 212,5 milhões de 
reats 
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PARECER N2 687, DE 1997 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos) 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

Trata-se do Projeto de Lei da Câmara n2 89, 
de 1996, que dispõe sobre autorização ao Gover
no Federal para conceber apoio financeiro a muni
cípios que implementem programa de renda míni
ma vinculado a ações socioeducativas. Em pare
cer proferido por mim anteriormente, junto à Co
missão de Assuntos Sociais, analisei detalhada
mente o referido projeto, bem como os conexos 
tramitando no Senado. 

Nesse contexto, encontram-se, além de Lei 
da Câmara nº 89/96, os Projetas de Lei do Se
nado n° 236/95, n2 84/96 e nº 201/96 que propõ
em a criação de programas de complementação 
de renda de famílias carentes associados à fre
qüência escolar de seus membros em idade pró
pria. 

Por tratarem de matérias que versam sobre o 
mesmo tema e mediante aprovação dos Requeri
mentos n• 234 e n2 1.059, ambos de 1996, os refe
ridos projetas de lei do Senado passaram a trami
tar em conjunto. Com o objetivo de ordenar a 
apreciação dessas proposições nas comissões 
técnicas, a Presidência do Senado Federal deter
minou o encaminhamento da matéria às Comissõ
es de Assuntos Sociais, de Educação e de Assun
tos Econômicos. As proposições aguardavam pa
recer na primeira comissão, quando foi aprovado o 
projeto da Câmara. 

A proposição da Câmara dos Deputados foi o 
resultado de um segundo projeto substitutivo do 
Deputado Osvaldo Biolchi, aprovado pela Comis
são de Educação, Cultura e Desporto daquela 
Casa, a outras três proposições que tratavam da 
mesma matéria, de iniciativa, respectivamente, 
dos Deputados Nelson Marchezan, Pedro Wilson e 
outros, e Chico Vigilante. 

Por força da aprovação do Requerimento nº 
1.176, de 1996, o projeto da Câmara passou a tra
mitar conjuntamente com as proposições do Sena
do, tendo, aquele precedência sobre os demais, 
em razão do disposto no art. 260, b, I, do Regi
mento Interno do Senado. A Presidência do Sena
do adotou, por fim, o mesmo despacho às comis
sões técnicas feito originalmente, devendo a maté
ria, assim ser analisada pelas Comissões de As-

su':ltos Sociais, de Educação e de Assuntos i:.~_, .)
micos. 

A Comissão de Assuntos Sociais aprovou 
substitutivo de minha autoria ao referido projeto. 
tendo como objetivo adequá-lo operacionalmente 
à realidade nacional. Entretanto, tendo em vista 
que a Comissão de Educação também manifestou
se sobre o mesmo projeto de lei, apresentando, 
por sua vez, outro substitutivo, faz-se necessário 
reanalisá-lo à luz das modificações propostas. 

Cabe aqui reapresentar parte do parecer pro
ferido por mim, junto à Comissão de Assuntos So
ciais, quanto à relevância da matéria e sobre as di
versas proposições em tramitação nesta Casa. 

Examinando-se o desenvolvimento do País 
na última década, observa-se uma intensificação 
no processo de concentração de renda. A renda 
média dos 1 O% mais ricos é quase trinta vezes 
maior que a renda média dos 40% mais pobres. 
Considerando como pobres aqueles cuja renda fa
miliar per capita é insuficiente para suprir suas 
necessidades básicas, havia, em 1990, concentra
dos especialmente no Norte e no Nordeste, 42 mi
lhões de pobres. Esse total corresponde a 30% da 
população do País. 

O trabalho infanta-juvenil está fortemente re
lacionado à renda familiar. Em 1990, três milhões 
de crianças de 10 a 14 anos e 4,6 milhões de ado
lescentes de 15 a 17 anos estavam no mercado de 
trabalho. Em geral, essas crianças são exploradas 
em turnos prolongados e pagamento irrisório, uma 
vez que estão desamparadas legalmente, no que 
se refere ao trabalho infantil. 

O principal fator determinante do menor nível 
de renda familiar per capita no Brasil é a baixa 
qualificação da força de trabalho. As crianças e os 
jovens trabalhadores realizam tarefas que dispen
sam qualificação, sujeitando-se aos vis salários 
que lhes são atribuídos, por não disporem de ins
trução suficiente. Ademais, abandonam a escola 
pela impossibilidade de conciliar estudo e trabalho. 
Cria-se, então, um círculo vicioso, onde o ingres
so antecipado no mercado de trabalho inviabiliza a 
aquisição de educação básica e formação profis
sional adequada, condenando esses jovens a per
manecer em situação de pobreza e a exercer ativi
dades estafantes e mal-remuneradas. 

Em vista dessa situação injusta e inaceitável, 
os projetas de lei em apreciação sugerem propos
tas de auxílio às famílias carentes, vinculando 
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esse apoio à permanência de suas crianças na es
cola. 

O Projeto de Lei da Câmara n2 89, de 1996, 
de autoria· do nobre Deputado Nelson Marchezan, 
autoriza o Governo Federal a conceder apoio fi
nanceiro ao Distrito Federal e aos municípios 
que instituírem programa de renda mínima asso
ciado a ações sócioeducativas. A concepção da 
iniciativa fundamenta-se na urgência de se propi
ciar às famílias carentes meios para atender às 
suas necessidades básicas, melhorando seu nível 
de vida, sua auto-estima e, ao mesmo tempo, as
segurar a educação das crianças_e adolescentes. 

A proposição estabelece, em seu art. 1º, uma 
fórmula para a definição dos municípios passíveis 
de recebimento do apoio financeiro da União. Em
bora o caráter de carência municipal não seja ne
cessariamente o de carência das famílias, a fórmu
la escolhida apresenta a vantagem de incluir um 
número considerável de municípios, particularmen
te de pequeno porte. Dessa forma, ainda que não 
se deva superdimensionar os seus efeitos, a inicia
tiva poderia contribuir para o controle da migração 
em direção aos grandes centros urbanos. 

O dispêndio da União com a iniciativa, após a 
sua total implementação, é estimado hoje em 1 bi
lhão de reais, de acordo com levantamento do Ins
tituto de Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA. 
Porém, são previstos cinco anos para que todos 
os municípios passíveis de ajuda sejam beneficia
dos. Ainda que se trate de um valor elevado, o mo
tivo do gasto é socialmente justo. Além disso, os 
municípios atingidos pelo programa e, eventual
mente, os respetivos governos estaduais, iriam 
oferecer sua contrapartida, mediante a adoção de 
programas sacio-educativos, cujos gastos devem 
constituir a metade do valor despendido pelo Go
verno Federal em cada município. 

Contudo, a iniciativa da Câmara merece algu
mas reservas. Primeiramente, em virtude da mag
nitude dos níveis de pobreza nos grandes centros 
urbanos, caberia ser especialmente criterioso no 
momento de se decidir sobre a "desativação de 
programas e/ou entidades de políticas de cunho 
social compensatório", como preconiza o art. 7º, § 
12 , do PLC n2 89/97. Caso contrário, as populaçõ
es pobres das grandes metrópoles acabariam por 
ser injustamente penalizadas. Por outro lado, a 
maioria dos municípios sujeitos a receber a ajuda 
financeira da União não possuem qualquer estru
tura administrativa que mereça esse nome. Por-

tanto, a gestão do programa, principalmente no que 
concerne a seu aspeto de fiscalização, deveria ser 
excepcionalmente rigorosa, exigindo também apoio 
técnico do Governo Federal, sob a pena de dar ori
gem a fraudes e desperdícios de recursos. 

Outro ponto que merece reservas diz respeito 
à inclusão do Distrito Federal entre as unidades 
beneficiadas. De acordo com a linha do projeto, as 
cidades de maior porte, inclusive as grandes me

-lrópoles, não devem se enquadrar nas exigências 
definidas no§ 12 do art. 1º. Assim, o Distrito Fede-
ral, que já recebe recursos da União para as áreas 
de segurança, saúde e educação, e possui uma 
renda per capita relativamente elevada para os 
padrões brasileiros, constituiria uma exceção. Ora, 
a iniciativa já desencadeada pelo Governo do Dis
trito Federal, denominada "Bolsa-Escola", é uma 
clara demonstração de que essa unidade federada 
não necessita do apoio da União para sustentar 
um programa que associe o princípio de renda mí
nima à freqüência escolar. Por isso, seria mais jus
to manter a universalidade do critério adotado para 
os municípios, sem estabelecer exceções ou privi
légios. 

_ O § 22 do art. 12 do PLC n2 89/96 segue uma 
lógica, à primeira vista, razoável, que é a de fixar 
um teto para a contribuição federal, com o objetivo 
de--evitar-a demanda por valores indisponíveis. 
Contudo, seu efeito acaba sendo perverso, pois 
antes que decorressem os cinco anos de implanta
ção da iniciativa, o benefício por família concedido 
pela União já teria perdido significativo valor. A op
ção mais adequada seria a de permitir que o Presi
dente da República alterasse o valor dessa contri
buição, sempre que necessário, sem precisar re
correr à mudança da lei. 

Embora o parágrafo único do art. 22 determi
ne ser vedada a utilização de recursos do salário
educação, conviria acrescentar que as despesas 
efetuadas no pagamento de benefícios, pela 
União, Estados e Municípios, não seriam conside
radas como despesa de manutenção e desenvolvi
mento do ensino, para efeito do cálculo da vincula
ção prevista no art. 212 da Constituição Federal, 
excluindo-se aquelas referentes às ações sacio
educativas mencionadas no art. 52 • 

Caberia destacar também a impropriedade de 
se fixar para 12 de janeiro de 1997 o início dos 
efeitos financeiros do programa, conforme dispõe 
o art. 92 • O princípio fere o estabelecido no art. 
167, I, da Constituição Federal, que veda o início 
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de programas e projetas não incluídos na lei orça
mentária anual. Não deveria um programa dessa na
tureza recepcionar encargos anteriormente à sua 
instituição formal, assim como reconhecer des
pesas antes da abertura do respectivo crédito or
çamentário. 

Por fim, há aspetos na proposta que preci
sam ser aperfeiçoados, especialmente quanto à 
inadequação de alguns termos utilizados e ao uso 
de formulações imprecisas. É o caso do conceito 
de família. O termo 'unidade mononuclear" não é 
reconhecido pela literatura especializada sobre fa
mília, seja jurídica ou antropológica. Se a intenção 
é a de restringir o alcance do programa aos nú
cleos familiares, como é razoável supor, a propos
ta peca por seu caráter limitado, impróprio para 
abarcar a realidade familiar brasileira, que com 
muita freqüência não identifica o grupo doméstico 
com o núcleo constituído pelos pais e filhos. 

O Projeto de Lei do Senado n• 236/95, de 
autoria do Senador Ney Suassuna, tem por objeti
vo estabelecer a renda mínima na educação. Des
sa forma, os alunos das escolas de 12 e 22 graus 
com renda familiar inferior a três salários mínimos 
passariam a receber um salário escolar correspon
dente a 30% do salário mínimo vigente no País. 
Os pais com mais de um filho matriculado teriam di
reito a um cheque correspondente a cada criança, 
até o limite de quatro. 

Em seu artigo 12 estabelece que as crianças, 
entre 7 e 17 anos, matriculadas em escolas públi
cas de 12 e 22 graus, seriam contempladas com o 
salário escolar. Todavia, se levarmos em conta o 
preceito constitucional de obrigatoriedade do ensi
no fundamental e a elevada incidência de alunos 
nesse nível - 30,5 milhões de matrículas -, por 
coerência, medidas especiais de apoio às crianças 
carentes devem alcançar até esse segmento de 
ensino. 

O § 12 do artigo 2º requer a apresentação da 
carteira de trabalho dos pais ou responsáveis para 
confirmação da renda familiar. Como cerca de 30 
milhões de brasileiros, em sua maioria carentes, 
não dispõem de carteira assinada e trabalham na 
economia informal, torna-se inviável a utilização 
desse docume~to para tal finalidade. 

O artigo 32 propõe a distribuição dos cheques 
de pagamento do salário mínimo escolar pelas 
próprias escolas. Na verdade, grande parte dos 
estabelecimentos de ensino que atendem às popu
lações mais desprivilegiadas são, por sua vez, ex
tremamente pobres, não dispondo das condições 

essenciais para efetuar esse pagamento. Temos, 
hoje, 230 mil escolas de 1 º grau que não possuem 
os equipamentos mínimos necessários para que o 
professor desenvofva seu ti-aóallio. Certamente, na 
situação precária em que se encontram as escolas, 
além da sobrecarga de trabalho que lhes seria im
posta, com evidente prejuízo às atividades docentes, 
a realização dessa distribuição, sem os meios ne
cessários para um efetivo controle, possibilitaria 
fraudes e desvios de recursos públicos. 

O art. 4º prevê dotação orçamentária especí
fica, a ser consignada no Orçamento Geral da 
União, como a principal fonte de recursos para o 
programa. A justificação do projeto apresenta a in
formação de que esses gastos corresponderiam a 
5% do Produto Interno Bruto - PIB. O fato é que, 
mesmo considerando todo o gasto público destina
do à educação, nas diversas modalidades e nos 
três níveis de ensino -fundamental, médio e supe
rior -, o total de recursos não alcança esse per
centual. Convém acrescentar que apenas 1,6% do 
PIB é destinado ao ensino fundamental, onde es
tão matriculados.89,7% dos alunos. Seria, pois, in
conseqüente destinar tal soma de recursos ao 
"Programa de Salário Mínimo Escolar•, quando 
toda a educação do País recebe valor considera
velmente inferior e se ressente da insuficiência de 
recursos para a manutenção das ações mais es
senciais, como a disponibilidade de material didáti
co e escolar; a recuperação de laboratórios, ofici
nas e bibliotecas e a melhoria das condições de 
trabalho dos educadores, especialmente com o 
pagamento de salários mais justos e com o aper
feiçoamento de sua formação. 

O art. 72 apresenta o cronograma de implan
tação do programa, iniciando-se, em 1996, pelas 
capitais dos estados, seguindo-se, em 1997, pelas 
cidades de porte médio. Sem dúvida, o atrativo de 
receber apoio financeiro para manutenção dos fi
lhos nas escolas iria contribuir, fortemente, para 
acelerar o êxodo rural das famílias mais pobres, 
aumentando os problemas já existentes nas gran
des cidades. 

Pelas razões apresentadas, consideramos in
viável a implantação do 'Programa de Salário Mí
nimo Escolar", na forma como foi proposta. 

Já o Projeto de Lei do Senado n2 84, de 
1996, do Senador José Roberto Arruda, prevê a 
criação do 'Programa Nacional de Bolsas de Es
tudo' com a finalidade de incentivar o ensino 
fundamental, mediante a concessão de um auxí
lio pecuniário às famílias de baixa renda que 
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mantiverem seus filhos matric~l~dos em e'sta
belecimentos de ensino público desse nível 
escolar. O programa, que é limitado aos resi
dentes em municípios com menos de cinqüen
ta mil habitantes, seria financiado com recursos 
federais e dos próprios municípios envolvidos, na 
proporção de meio a meio. 

Também essa iniciativa apresenta problemas 
que dificultariam a sua implementação. Embora 
não seja feita qualquer quantificação de seus dis
pêndios, é possível prever, a se considerar o total 
de cerca de 4,9 milhões de família atingidas, um 
gasto anual de cerca de 6 bilhões de reais. De um 
lado, cabe ponderar que seria elevado o número 
de municípios impossibilitados de arcar com sua 
parcela de contribuição. Do outro, veríamos a 
União na contingência de comprometer as dotaçõ
es orçamentárias destinadas à educação. Os gas
tos do Ministério da Educação e do Desporto 
(MEC) com o ensino fundamental atingiram em 
1995 a soma de cerca de 1,3 bilhões de reais. 
Para complementar os fundos de apoio ao ensino 
fundamental e valorização do magistério, criados 
pela Emenda à Constituição n2 14, de 1996, a 
União necessitará de uma cifra anual que pode 
beirar 1 bilhão de reais, o que exigirá uma dotação 
orçamentária maior à área educacional. Dessa for
ma, a adoção do 'Programa Nacional de Bolsas de 
Estudo' demandaria uma ampla redefinição de 
toda a política social do Governo da União, sem 
descartar o risco do comprometimento da execu
ção de uma medida de apoio ao ensino fundamen
tal, recentemente aprovada após exaustivos deba
tes nas duas Casas do Congresso Nacional. 

Hã ainda outros aspectos do programa pre
visto no PLS nº 84/96 merecedores de reservas. 

A iniciativa não leva em conta a diversidade 
dos municípios: há os que podem arcar sozinhos 
com um programa dessa natureza e aqueles que 
praticamente nada ou pouco têm a oferecer. O que 
aconteceria com estes últimos - os que mais pre
cisariam de apoio federal -, uma vez que a pro
posta apenas permite que a União entre com me
tade dos recursos necessários? 

A idéia de limitar o programa aos municípios 
com menos de 50 mil habitantes tem por objetivo 
associar o combate à miséria com a contenção da 
migração descontrolada. Em primeiro lugar, a ini
ciativa não combate o que pode ser reputado 
como a principal causa das migrações: busca por 
emprago. No máximo, conseguiria prender na lo-

calidade os estudantes na faixa etária a ser atendi
da, de sete a catorze anos. Dessa forma, ainda que 
pudesse ajudar no controle das migrações, seus 
efeitos nesse sentido não deveriam ser superdimen
sionados. Além disso, é bastante discutível que um 
volume tão grande de recursos aplicados no progra
ma não beneficie o enorme contingente de pessoas 
pobres que se concentra na periferia das grandes e 
médias cidades, ainda mais se considerarmos que a 
adoção do programa poderia acarretar o fim ou o 
corte drástico de outras iniciativas sociais sustenta
das ou apoiadas pelo GovemoFederal. 

Também merece reservas a norma instituída 
no inciso 11 do art: 72 • Ela pune a família do aluno 
que tem um "aproveitamento considerado insatis
fatório", sem levar em conta que, na maioria das 
vezes, a própria escola é responsável pelo baixo 
desempenho discente, ao não oferecer condições 
dignas de estudo, pagando mal seus docentes, 
muitas vezes mal formados, e oferecendo instala
ções e material didático inadequados. 

Por fim, vale para essa iniciativa a restrição 
feita ao PLS n2 236/95 quanto à impropriedade de 
transferir para um gigantesco número de escolas 
pobres, mal equipadas e despreparadas, as tare
fas de fiscalização e controle da execução do pro
grama proposto. A inoperãncia e a fraude fatal
mente grassariam nessa realidade. 

O Projeto de Lei do Senado ng 201, de 
1996, do Senador Renan Calheiros, por sua vez, 
institui a 'Bolsa-cidadão" destinada à complemen
tação de renda de famílias de baixo poder aquisiti
vo. Além de manter os filhos em idade própria na 
escola, os eventuais beneficiários dessa iniciativa 
devem participar de programa matemo-infantil, da 
mobilização comunitária, "através de trabalho vo
luntário", e de projetas de qualificação e aperfeiçoa
mento de mão-de-obra providos por instituições pú
blicas ou privadas. 

A vinculação da iniciativa à freqüência esco
lar, estipulada no art. 32, não poderia ser mais 
vaga. Não há limitação explícita ao ensino funda
mental e a expressão "idade escolar" é por demais 
imprecisa em um Pafs marcado pelos altos índices 
de distorção série/idade em sua educação básica. 

As outras exigências feitas aos beneficiários, 
particularmente as de participar de trabalho volun
tário e de projetas âe qualificação e aperfeiçoa
mento de mão-de-obra, tomam ainda mais difícil o 
trabalho de fiscalização do programa. Além disso, 
corstituem um contra-senso. Se o trabalho é vo-
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luntário, não deveria ser subordinado a uma exigên
cia. A qualificação e aperfeiçoamento profissionais, 
por sua vez, são necessidades do trabalhador, sendo 
pouco relevante associá-las à concessão da bolsa. 

O art. -r- exige do Ministério da Educação e do 
Desporto uma tarefa inglória: a de implantar e geren
ciar o programa em todo o território nacional. Ainda 
que seja prevista a supervisão do Programa Comu
nidade Solidária e a colaboração dos estados e mu- . 
nicípios, a sobrecarga de trabalho a ser imposta ao 
MEC é incompatível com suas funções. 

O art. 62 determina que uma das razões para a 
suspensão da bols<t será a "reprovação do aluno". 
Como no Projeto de Lei n2 84/96, o aluno e sua fa
mma seriam sujeitos a punição por deficiências que 
muitas vezes são da própria escola e do poder públi
co por ela responsável. 

Assim, naquela oportunidade concluí pela acei
tação da matéria na forma de substitutivo por mim 
proposto, anexado somente algumas modificações 
do ponto de vista formal e operacional. 

Em seguida, o projeto de lei em análise foi re
metido à Comissão de Educação, a qual manifestou
se na forma de um outro substitutivo. Deste substitu
tivo, destacam-se os seguintes pontos que merecem 
considerações. 

Em primeiro lugar, a proposta da Comissão de 
Educação modifica substancialmente a fórmula de 
cálculo para definir o valor monetário do benefício a 
que terá direito cada uma das famílias inscritas no 
programa. Ora, a proposta de fórmula apresentada 
pela supracitada Comissão passa a incluir, como 
constante da base de cálculo para a concessão do 
benefício, o número total de membros da família, e 
não somente aqueles membros em idade escolar, 
além de alterar o valor monetário do referencial bási
co para o benefício. 

Tal modificação, além de violar o princípio bási
co da proposta de incentivo específico das famílias 
carentes ao ensino de seus filhos, passa a significar 
um aumento expressivo nos custos do programa. 
Considerando-se uma mesma amostra de municí
pios, a nova fórmula teria um impacto inicial nos cus
tos dn 60% a mais do que a proposta original: Essa 
ampliação considerável dos gastos é agravada signi
ficativamente por dois outros fatores. 

O primeiro deles é o fato de que a proposta de 
substitutivo da Comissão de Educação retira as res
trições à extensão do programa quanto à capacida
de tributária do município e quanto ao nível de po-

breza do município a ser beneficiado (em!)ora esta
beleça um cronograma -graduá! para a expansão do 
programa). Destarte, pode-se inferir que o impacto fi
nanceiro calculado inicialmente com 60% superior 
ao projeto original será muito maior na medida que 
passa a considerar todos os municípios brasileiros 
aptos para a inclusão no programa. 

Além do mais, não podemos desconsiderar 
que um dos maiorªs prgblemas l;)rasiiE)irQs é a con
centração da renda_ ~ que essa concentração tem 
um forte aspecto regionalizado dentro do país. As
sim, dada as limitações de recursos, é fundamental 
que o critério de pobreza beneficie claramente os 
municípios mais pobres em detrimento daqueles que 
possuem melhores condições económicas. 

Nesse contexto, toma-se essencial a manuten
ção dos critérios delimitadores para a inscrição dos 
municípios candidatos à ajuda financeira do Governo 
Federal, quais sejam, receita tributária por habitante 
inferior à média estadual (incluindo-se as transferên
cias constitucionais) e renda média familiar inferior à 
renda média familiar do Estado. Somente a manu
tenção desses critérios possibilitará a efetividade do 
programa para garantir o atingimento dos seus obje
tivos imediatos de melhoria do grau de instrução da 
poj>ulaç.!o. brasileira, simultaneªmente à desconC?Il
tração regional da renda. 

O segundo dos fatores que modifica a essência 
da proposta é que o art. 92 do substitutivo, oriundo 
da Comissão de Educação, altera o próprio espírito 
do projeto, transformando-o de um programa de me
lhoria qualitativa da formação do jovem brasileiro (vi
sando aumentar a renda real por habitante no longo 
prazo, assim como seu perfil distributivo), em um 
programa explícito de garantia generalizada de ren
da mínima. Ora, o que se registra, na verdade, é que 
o substitutivo daquela Comissão acaba constituindo
se de dois projetes, ferindo a boa técnica legislativa, 
bem como a filosofia originária. 

Em que pese a importância do que seja um 
programa de renda mínima generalizado, não pode
mos deixar de destacar que, para que o princípio da 
representatividade legislativa tenha eficácia, faz-se 

_ necessário que a análise dos projetas seja compatí
vel com o espírito original do problema que se bus
cou resolver. No caso em análise, tanto a origem 
como a sua discussão deram-se visando ao propósi
to de atacar o problema da evasão escolar, bem 
como o baixo -nível de instrução de nossa população 
em idade escolar. Não se pode deixar que outros 
problemas, com relação de causalidades diversas e 
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instrumentos de ação típicos, possam vir a se sobre
por ao problema em questão. 

No nosso arcabouço jurídico-institucional, tal 
princípio de exclusividade conexa com o tema em 
exame toma-se explícito nas questões orçamentá
rias, quando são vedadas emendas que tratem de 
assunto diverso do em análise. Sem embargo, 
esse princípio de exclusividade conexa deve ser 
mantido também na apreciação de outras maté
rias, a fim de preservar a eficácia do texto legislati
vo. 

Como podemos constatar, a própria ementa 
do substitutivo da Comissão de Educação restrin
ge o incentivo da renda mínima associado a ações 
socioeducativas. Contudo, no art. 92 proposto no 
mesmo substitutivo apresenta-se uma idéia muito 
mais abrangente do que a proposta original, trans
cendendo ao espírito original da proposição. 

A inclusão do referido art. 92 teria um impacto 
significativo de longo prazo nas finanças públicas, 
sendo que seus efeitos devem ser analisados de 
maneira mais acurada, a fim de que esta Casa não 
acabe legislando sobre ações estatais que não 
possuam condições efetivas de serem implemen
tadas. Além do mais, a especificidade dessa pro
posta de generalização do benefício demandaria 
instrumentos de operacionalização, acompanha
mento e controle, que não estão previstos na pro
posta original, já que tal não era o seu objetivo. 

É importante destacar, assim, que a generali
zação introduzida no substitutivo da Comissão de 
Educação trará um impacto fiscal muito superior 
ao previsto no programa inicial, atingindo, segundo 
estimativas do lpea, cerca de R$8,3 bilhões de 
custo anual. Não se pode desconsiderar que a efe
tividade de um programa como este está direta
mente relacionada com a capacidade fiscal do go
verno em implementá-lo. 

Outra modificação, introduzida na proposta 
de substitutivo da Comissão de Educação, diz res
peito à inclusão do Distrito Federal como possível 
beneficiário. Aqui podemos falar de duas impro
priedades. Primeiramente, de técnica legislativa e 
constitucionalidade. Conforme determina o art. 32 
da Constituição Federal, é vedada a divisão do 
Distrito Federal em municípios. Assim, quando se 
faz a referência às "cidades do Distrito Federal", 
esta expressão não tem correspondência nem no 
mundo jurídico, nem no mundo administrativo da 
gestão pública. Seria semelhante a expressão "as 
cidades de Fortaleza", já que o que realmente 

existe são meras regiões administrativas, sem per
sonalidade jurídica própria e, muitas vezes, sem 
quantificação específica qe seus dados. 

A outra questão relativa ao Distrito Federal já 
foi sobejamente discutida no meu primeiro parecer 
e está relacionado diretamente com o fato de que 
um programa como este deve ser utilizado para 
viabilizar a desconcentração da renda, tanto do 
ponto de vista pessoal como do regional. É sabido 
que o Distrito Federal possui uma das maiores 
rendas per capita do Brasil e o segundo melhor 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), compa
rado com os estados brasileiros. 

Além do mais, o Governo Federal já respon
de financeiramente pelas despesas de segurança, 
saúde e educação do Distrito Federal. Esse gasto 
corresponderá, no exercício de 1997, a R$1,8 bi
lhão, sendo que somente com a área de educação 
atingir-se-á soma próxima a R$650 milhões. Ora, o 
custo inicial do projeto, para todo o Brasil, propos
to à Comissão de Assuntos Económicos atingirá, 
no primeiro ano de vigência, aproximadamente 
R$132 milhões; e, segundo projeções do lpea, 
aproximadamente R$1 bilhão quando totalmente 
efetivado. Portanto, não se justifica, do ponto de 
vista da Federação, a inclusão do Distrito Federal 
neste programa. 

Somente para ilustrar ainda mais esse ponto, 
o benefício pago pelo Governo do Distrito Federal, 
atualmente, a título de renda mínima vinculada à 
educação, além de ser bem superior ao proposto 
pelo atual projeto em tramitação nesta Casa, não 
causou ónus às finanças públicas do Distrito Fede
ral (correspondendo a um gasto mensal de menos 
de 2% de sua receita mensal). Assim, seria extre
mamente injusto deslocar recursos escassos que 
potencialmente seriam utilizados em regiões muito 
mais carentes do que o DF. 

Outro ponto destacado pela Comissão de 
Educação, que deve merecer consideração por 
parte desta Comissão, diz respeito à previsão de 
obrigatoriedade de reajuste anual, tomando como 
base "a variação real do Produto Interno Bruto 
(PIB)" por habitante do ano anterior. Embora haja 
no§ 42, do art. 12 , a expressão "em termos reais", 
esta apresenta-se de forma ambígua e não se es
clarece o mecanismo para tal manutenção em ter
mos reais. 

Do ponto de vista da análise económica, 
essa proposição pode vir a ter efeitos inversos ao 
espírito que a animou. Com certeza, a preocupa-
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,.~o do legislador em garantir essa indexação seria 
preservar o poder de compra efetivo do benefício 
concedido. Entretanto, ao valer-se da expressão 'va
riação real do Produto Interno Bruto', incorreu na 
possibilidade de que se registrem perdas no poder 
de compra do benefício. Se não, vejamos. Suponha
se que a economia entre uma recessão bastante 
acentuada, como no ano de 1992. Nesse caso, po
deria ocorrer que o PIB registrasse uma variação 
real negativa. O que ocorreria então com os benefí
cios? Pela redação da Comissão de Educação te
riam que ser reajustados para baixo! 

Outra situação que pode ocorrer, devido à 
forma da redação do texto do substitutivo da Co
missão de Educação, podemos constatar na pró
pria realidade brasileira atual. Este ano, o cresci
mento real da economia ficará próximo a 4%, en
quanto a variação dos preços ficará próxima a 7%. 
Ora, a indexação então seria feita por um índice 
menor que o da variação dos preços. Com isto, es
taria sendo corroído, no longo prazo, o poder de 
compra do benefício. 

Obviamente, esse não foi o objetivo do legis
lador, mas essas seriam as suas conseqüências 
práticas. Isso ocorre muito devido ao fato de que 
ainda não se compreendeu o processo de forma
ção de rendas em uma economia não inflacionaria. 
Do ponto de vista da aluai conjuntura económica, 
toda e qualquer indexação deve ser questionada. 
Dada a repercussão que o programa proposto terá 
sobre os gastos públicos, é muito mais condizente 
com a realidade deixar ao Poder Executivo a pos
sibilidade de corrigir possíveis distorções que por
ventura surjam, tendo em vista a sua política so
cial. 

Por último, o referido substitutivo da Comis
são de Educação acrescenta dispositivo relativo à 
punição de agente público que, no gozo de sua 
função, cometer ato ilícito referente a informações 
e documentos relativos ao programa. Acrescenta, 
também, que o ressarcimento, em caso de benefi
ciário ilícito, será atualizado com base no índice de 
correção dos tributos federais. Tais propostas es
pecíficas derivam de profícuas sugestões da emi
nente Senadora Marina Silva e têm o objetivo de 
enriquecer a implementação do programa, assim 
como viabilizar maior acompanhamento sobre a 
destinação dos recursos públicos. 

Aqui cabe uma explicação. De fato, era inten
ção deste relator acolher desde o princípio as su
gestões da eminente Senadora Marina Silva. Con-

tudo, questões regimentais me impediram que o fi
zesse no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. 
Ao emitir minucioso e bem elaborado parecer, como 
relatara na Comissao de Educação, a Senadora 
Emília Fernandes adotou aquelas propostas que in
corporo, agora, ao meu relatório. 

Apesar de todas essas considerações, não 
há como negar a profunda sensibilidade social de
monstrada pela Comissão de Educação desta 
Çasa, buscando _darym_a_re~posta à dramática si
tuação de milhares de pessoas penalizadas pelos 
nossos velhos dilemas de excessiva concentração 
de renda e pelos novos, provenientes do cresci
mento do desemprego em uma economia globali
zada. 

- De fato, devemos vislumbrar nesta primeira 
proposta de renda mínima associada a ações so
cioeducativas um avanço na atuação social do Es
tado no Brasil, a fim de que no futuro possamos 
garantir melhores condições de vida para todos os 
brasileiros. Não poderíamos deixar de ressaltar 
que o Senador Eduardo Suplicy constitui-se em in
cansável defensor de programas que tendam a di

-recionar a ação ·publica -para a garantia de renda 
mínima aos cidadãos de nosso país. Portanto, po-
demos ver no projeto· ora e·m análise um primeiro 
passo em direção a um programa generalizado de 
renda mínima. 

Cabe por fim ressaltar que foram apresenta
das, nesta Comissão, quatro emendas do nobre 
Senador Eduardo Suplicy, que tomaram os núme
ros de 2 a 5, com os seguintes conteúdos: 

a) a emenda n2 2 altera o art. 12, modificando 
a fórmula do cálculo do benefício a ser concedido, 
ampliando o seu valor; 

b) a emenda n2 3 altera o art. 22, modificando 
o valor da participação da União nos programas 
descentralizados, bem como incorpora o Distrito 
Federal entre os beneficiários; 

c) a emenda n2 4 altera o art. 62 , estabele
cendo cronograma para a expansão do beneficio 
aos municípios que aderirem ao programa; 

d) a emenda n2 5 estabelece que a partir do 
9º ano, toda família com dois membros ou mais 
terá acesso ao programa de renda mínima. 

· Dessarte, cc5rfslâeramos --que· as emendas
apresentadas modificam essencialmente o projeto 
ora em análise, conforme ficou demonstrado no re
latório. 
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_Continuamos, portanto, a julgar procedente 
a proposta da Câmara Federal, por ser essa ini
ciativa a mais exeqüível das quatro proposições 
e em relação ao substitutivo proposto pela Co
missão de Educação. 

As mudanças que foram promovidas no pro
jeto de lei originário da Câmara fundamentaram
se nas restrições anteriormente feitas à propos
ta. Mais uma vez, ressalto que é essencial que o 
Poder Executivo empenhe-se no sentido de evitar 
o mau uso .dos recursos transferidos aos municí
pios, particularmente àqueles pouco a:parelnados 
em termos de suporte administrativo. 

11- Voto 

Em vista do exposto, votamos pela aprova
ção do PLC nº 89, de 1996, na forma do substituti
vo proposto pela Comissão de Assuntos Sociais, 
acolhendo as sugestões da Senadora Marina Sil
va, a Emenda nº 8 de autoria do Senador José 
Serra, a Emenda nº 1 O de autoria do Senador 
José Fogaça, e pela rejeição do substitutivo pro
posto pela Comissão de Educação, bem como 
pela rejeição das emendas de nº 2, 3, 4, 5, e 7 
apresentadas perante a Comissão de Assuntos 
Económicos. Ficando, deste modo, prejudicados 
os projetes anexos que tramitam no Senado Fede
ral. 

EMENDA Nº 3 - CAE (SUBSTITUTIVO) 

Autoriza o Poder Executivo a conce
der apoio financeiro aos municípios que 
instituírem programas de garantia de ren
da mínima associados a ações socioedu
cativas. 

Art. 1 º Fica autorizado o Poder Executivo a 
conceder apoio financeiro a programas de garantia 
de renda mínima instituídos por municípios que 
não disponham de recursos financeiros suficientes 
para financiar integralmente a sua implementação. 

§ 1 ~ O apoio a que se refere este artigo será 
restrito aos municípios com receita tributária por 
habitante, incluídas as transferências constitucio
nai.; correntes, inferior à respectiva média estadual 
e com renda familiar por habitante inferior à renda 
média familiar por habitante do estado. 

§ 22 Sem prejuízo da diversidade dos progra
mas passíveis de serem implementados pelos mu
nicípios, o apoio financeiro da União terá por refe
rência o limite máximo de benefício por família 
dado pela seguinte equação: valor do benefício 

por família= R$15,00 x número de dependentes en
tre O (zero) e 14 (catorze) anos- (0,5 x valor da ren
da familiar per capita) 

§ 32 O Presidente da República poderá corri
gir o valor de R$15,00, quando este se mostrar 
inadequado para atingir os objetivos do apoio fi
nanceiro da União. 

§ 4° O Benefício estabelecido no § 22 deste 
artigo será, no mínimo, equivalente à R$15,00 
(quinze reais), observado o disposto no art. 5º des
ta lei. 

Art. 2º O apoio financeiro da União, de que 
trata o art. 12 , será limitado a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor total dos respectivos programas 
municipais, responsabilizando-se cada município, 
isoladamente ou em conjunto com o Governo Es
tadual, pelos outros 50% (cinqüenta por cento). 

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal que 
aderir ao Programa previsto nesta Lei não poderá 
despender mais do que 8% (oito por cento) dos re
cursos a ele destinados com atividades intermediá
rias, funcionais ou administrativas para sua execu
ção. 

Art. 32 Poderão ser computados, como parti
cipação do município e do estado no financiamen
to do programa, õs- recursos municipais e esta
duais destinados à assistência socioeducativa, em 
horário complementar ao da freqüência no ensino 
fundamental, para os filhos e dependentes das fa
mílias beneficiárias, inclusive portadores de defi
ciência. 

Parágrafo único. A assistência socioeducati
va inclui o apoio pedagógico aos trabalhos escola
res, a alimentação e práticas desportivas ofereci
das aos alunos. 

Art. 42 Os recursos federais serão transferi
dos mediante convênio com o município e, se for o 
caso, com o estado, estipulando o convênio, nos 
termos da legislação vigente, a forma de acompa
nhamento, o controle e a fiscalização do programa 
municipal. 

Art. 5° Observadas as condições definidas 
nos arts. 1° e 22 , e sem prejuízo da diversidade de 
limites adotados pelos programas municipais, os 
recursos federais serão destinados exclusivamen
te a famílias que se enquadrem nos seguintes pa
râmetros, cumulativamente: 

I - renda familiar per capita inferior a meio 
salário mínimo; 
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11 - filhos ou dependentes menores de 14 
(catorze) anos: 

III - comprovação, pelos responsáveis, da 
matrícula e freqüência de todos os seus depend
entes entre 7 (sete) e 14 (catorze) anos, em es
cola pública ou em programas de educação es
pecial; 

§ 12 Para os efeitos desta Lei, considera-se 
família a unidade nuclear, eventualmente amplia
da por outros indivíduos que com ela possuam la
ços de parentesco, que forme um grupo domésti
co, vivendo sob o mesmo teta e mantendo sua 
economia pela contribuição de seus membros. 

§ 22 Serão computados para cálculo da renda 
familiar os valores concedidos a pessoas que já 
usufruam de programas federais instituídos de 
acordo com preceitos constitucionais, tais como 
previdência rural, seguro-desemprego e renda mí
nima a idosos e deficientes, bem como programas 
estaduais e municipais de complementação pecu
niária. 

§ 3º lnexistindo escola pública ou vaga na 
rede pública na localidade de residência da crian
ça, a exigência do inciso III deste artigo poderá ser 
cumprida mediante a comprovação de matrícula 
em escola privada. 

§ 42 Será excluído do benefício, pelo prazo de 
cinco anos, ou definitivamente, se reincidente, o be
neficiário que prestar declaração falsa, ou usar de 
qualquer outro meio ilícito para obtenção de vanta
gens. 

§ 52 Sem prejuízo da sanção penal, o benefi
ciário que gozar ilicitamente do auxílio será obriga
do a efetuar o ressarcimento integral da importân
cia recebida, em prazo a ser estabelecido pelo Po
der Executivo, corrigida com base no índice de 
correção dos tributos federais. 

. § 62 Ao servidor público ou agente de entida
de conveniada que concorra para ilícito previsto 
nesse artigo, inserindo ou fazendo inserir declara
ção falsa em documento que deva produzir efeito 
perante o programa, aplica-se, além das sanções 
penais e administrativas cabíveis, multa nunca in
ferior ao dobr<? dos rendimentos ilegalmente pa
gos, corrigidos com base no índice de correção 
dos tributos federais. 

§ 72 O descumprimento da freqüência escolar 
mínima por parte da criança cuja família seja be
neficiada pelo programa, levará à imediata sus-
pensão do benefício correspondente. 

Art. 62 Para efeito do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal, não serão considerados des
pesas de manutenção e desenvolvimento do ensi
no os recursos despendidos pela União nos ter
mos desta lei, assim como os gastos pelos esta
dos e municípios na concessão de benefícios pe
cuniários às famílias carentes, em complementa
ção do valor a que se refere o § 3° do art. 1º desta 
lei. 

Art. 72 É vedada, para financiamento dos dis
pêndios gerados por esta lei, a utilização dos re
cursos do salário-educação, contribuição social 
prevista no §52 do art. 212 da Constituição Fede
ral. 

Art. 82 O apoio da União aos programas mu
nicipais será estendido gradualmente de 1998 até 
o ano 2002, dentro dos critérios e condições pre
vistos nesta lei. 

§ 12 A cada ano o apoio da União será esten
dido .prioritariamente às iniciativas daqueles muni
cípios mais carentes, segundo o critério da renda 
familiar per capita estabelecido no§ 12 do art. 1º, 
obedecendo-se o limite de 20% (vinte por cento) 
do total desses municípios existentes em cada es
tado da Federação, até que, no prazo definido 
neste artigo, todos os municípios passíveis de 
ajuda sejam beneficiados. 

§ 22 A execução do cronograma estabelecido 
neste artigo poderá ser acelerada, em função da 
disponibilidade de recursos. 

Art. 92 O apoio financeiro de que trata esta 
lei, no âmbito da União, será custeado com dota
ção orçamentária específica, a ser consignada a 
partir do exercício financeiro de 1998. 

§ 12 Nos exercícios subseqüentes, as dotaçõ
es orçamentárias poderão ficar condicionadas à 
desativação de programas e/ou entidades de polí
ticas de cunho social compensatório, no valor igual 
aos custos decorrentes desta lei. 

§ 22 Os projetas de lei relativos a planos plu
rianuais e a diretrizes orçamentárias deverão iden
tificar os cancelamentos e as transferências de 
despesas, bem como outras medidas necessárias 
ao financiamento do disposto nesta lei. 

Art. 1 O. O Poder Executivo baixará os atos 
necessários à regulmentação e gestão de apoio fi
nanceiro de que trata esta lei no prazo de sessen
ta dias a partir de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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Art. 12. Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 1997.
Fernando Bezerra, Presidente em exercício - Lú
cio Alcântara, Relator- Romero Jucá - Roberto 
Requião - Bello Parga - José Eduardo Outra 
(com restrições) - Osmar Dias - Casildo Malda
ner- Elcio Alvares- Lauro Campos (vencido)
Jonas Pinheiro - Freitas Neto - Beni Veras -
Francelino Pereira - João Rocha - Esperidião 
Amin - José Roberto Arruda - Vilson Kleinü
bing- Eduardo Suplicy (Com restrições). 

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS 
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNI
CO, DO REGIMENTO INTERNO 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nll89, 
de 1996, que "autoriza o Governo Federal 
a conceder apoio financeiro ao Distrito 
F.ederal e aos Municípios que Instituírem 
programa de garantia de renda mínima 
associado a ações socioeducativas•, e so
bre os Projetas de Lei do Senado nll 236, 
de 1995, que "cria a renda mínima na edu
cação e dá outras providências"; nll 84, de 
1995, que "cria o Programa de Bolsas de 
Estudos e aHera a Lei nll 9.131, que fixa 
as diretrizes e bases da educação nacio
nal"; e n2 201, de 1996, que "cria a Bolsa
Cidadão, e dá outras providências"_ 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

Trata-se do Projeto de Lei da Câmara n2 89, 
de 1996, que dispõe sobre autorização ao Gover
no Federal para conceder apoio financeiro a muni
cípios que implementem programa de renda míni
ma vinculado a ações socioeducativas. Em pare
cer proferido por mim anteriormente, junto à Co
missão de Assuntos Sociais, analisei detalhada
mente o referido projeto, bem como os conexos 
tramitando no Senado. 

Nesse contexto, encontram-se, além do Pro
jeto de Lei da Câmara n2 89/96, os Projetes de Lei 
do Senado n2 236/95, n2 84/96 e n2 201/96 que 
propõem a criação de programas de complementa
ção de renda de famílias carentes associados à 
frequência escolar de seus membros · em ·iâaâe 
própria. 

Por tratarem de matérias que versam sobre o 
mesmo tema e mediante aprovação dos Requeri
mentos n• 234 e n2 1 .059, ambos de 1996, os refe
ridos projetas de lei do Senado passaram a trami
tar em conjunto. 

O trabalho infanto-juvenil está fortemente re
lacionado à renda familiar. Em 1990, três milhões 
de crianças de 10 a 14 anos e 4,6 milhões de ado
lescentes de 15 a 17 anos estavam no mercado de 
trabalho. Em geral, essas crianças são exploradas 
em turnos prolongados e pagamento irrisório, uma 
vez que estão desamparadas legalmente, no que 
se refere ao trabalho infantil. 

O principal fator determinante do menor nível 
de renda familiar per capita no Brasil é a baixa 
qualificação da força de trabalho. As crianças e os 
jovens trabalhadores realizam tarefas que dispen
sam qualificação, sujeitando-se aos vis salários 
que lhes são atribuídos, por não disporem de ins
trução suficiente. Ademais, abandonam a escola 
pela impossibilidade de conciliar estudo e trabalho. 
Cria-se, então, um círculo vicioso, onde o ingresso 
antecipado no mercado de trabalho inviabiliza a 
aquisição de educação básica e formação profis
sional adequada, condenando esses jovens a per
manecer em situação de pobreza e a exercer ativi
dades estafantes e mal remuneradas. 

Em vista dessa situação injusta e inaceitável, 
os projetas de lei em apreciação sugerem propos
tas de auxílio às famílias carentes, vinculando 
esse apoio à permanência de suas crianças na es
cola. 

O Projeto de Lei da Câmara n2 89, de 1996, 
autoriza o Governo Federal a conceder apoio fi
nanceiro ao Distrito Federal e aos municfpios que 
instituírem programa de renda mínima associado a 
ações socioeducativas. A concepção da iniciativa 
fundamenta-se na urgência de se propiciar às fa
mílias carentes meios para atender às suas neces
sidades básicas, melhorando seu nível de vida, 
sua auto-estima e, ao mesmo tempo, assegurar a 
educação das crianças e adolescentes. 

A proposição estabelece, em seu art. 12, uma 
fórmula para a definição dos municípios passíveis 
de recebimento do apoio financeiro da União. Em
bora o caráter de carência municipal não seja ne
cessariamente o de carência das famílias, a fórmu
la escolhida apresenta a vantagem de incluir um 
número considerável de municípios, particularmen
te de ·pequeno porte. Dessa forma, ainda que não 
se deva superdimensionar os seus efeitos, a inicia-
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tiva poderia contribuir para o controle da migração 
em direção aos grandes centros urbanos. 

O dispêndio da União com a iniciativa, após a 
sua total implementação, é estimado hoje em 1 bi
lhão de reais, de acordo com levantamento do Insti
tuto de Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA. 
Porém, são previstos cinco anos para que todos 
os Municípios passíveis de ajuda sejam beneficia
dos. Ainda que se trate de um valor elevado, o mo
tivo do gasto é socialmente justo. Além disso, os 
municípios atingidos pelo programa e, eventual
mente, os respectivos governos estaduais, iriam 
oferecer sua contrapartida, mediante a adoção de 
programas socioeducativos, cujos gastos devem 
constituir a metade do valor despendido pelo Go
verno Federal em cada Município. 

Contudo, a iniciativa da Câmara merece algu
mas reservas. Primeiramente, em virtude da mag
nitude dos níveis de pobreza nos grandes centros 
urbanos, caberia ser especialmente cri1erioso no 
momento de se decidir sobre a 'desativação de 
programas e/ou entidades de políticas de cunho 
social compensatório", r.:omo preconiza o art. 72 , § 
1", do PLC n" 89/97. Caso contrário, as populaçõ
es pobres das grandes metrópoles acabariam por 
ser injustamente penalizadas. Por outro lado, a 
maioria dos municípios sujeitos a receber a ajuda 
financeira da União não possuem qualquer estru
tura administrativa que mereça esse nome. Por
tanto, a gestão do programa, principalmente no 
que concerne a seu aspecto de fiscalização, deve
ria ser excepcionalmente rigorosa, exigindo tam
bém apoio técnico do Governo Federal, sob a 
pena de dar origem a fraudes e desperdícios de 
recursos. 

Outro ponto que merece reservas diz res
peito à inclusão do Distrito Federal entre as uni
dades beneficiadas. De acordo com a linha do 
projeto, as cidades de maior porte, inclusive as 
grandes metrópoles, não devem se enquadrar as 
exigências definidas no § i• do art. 12 • Assim, o 
Distrito Federal, que já recebe recursos da União 
p~ra as áreas de segurança, saúde e educação, 
e possui uma renda per capita relativamente 
elevada para os padrões brasileiros, constituiria 
uma exceção. Ora, a iniciativa já desencadeada 
pelo Governo do Distrito Federal, denominada 
"Bolsa-Escola", é uma clara demonstração de 
que essa unidade federada não necessita do 
apoio da União para sustentar um programa que 
associe o princípio de renda mínima à critério 

adotado para os municípios, sem estabelecer exce
çõesouprivilégios. 

O § 22 do art. 12 do PLC nº 89/96 segue uma 
lógica, à primeira vista, razoável, que é a de fixar 
um teto para a contribuição federal, com objetivo 
de evitar a demanda por valores indisponíveis. 
Contudo, seu efeito acaba sendo perverso, pois 
antes que decorressem os cinco anos de implanta
ção da iniciativa, o benefício por família concedido 
pela União já teria perdido significativo valor. A op
ção mais adequada seria a de permitir que o Presi
dente da República alterasse o valor dessa contri
buição, sempre que necessário, sem precisar re
correr à mudança da lei. 

Embora o parágrafo único do art. 22 determi
ne ser vedada a utilização de recursos do salário
educação, conviria acrescentar que as despesas 
efetuadas no pagamento de benefícios, pela União, 
Estados e Municípios, não seriam consideradas 
como despesa de manutenção e desenvolvimento 
do ensino, para efeito do cálculo da vinculação pre
vista no art. 212 da Constituição Federal, excluindo
se aquelas referentes às ações socioeducativas 
mencionadas no art. 52 • 

Caberia destacar também a impropriedade de 
se fixar para 12 de janeiro de 1997 o início dos 
efeitos financeiros do programa, conforme dispõe 
o art. 92 • O princípio fere o estabelecido no art. 
167, I, da Constituição Federal, que veda o início 
de programas e projetes não incluídos na lei orça
mentária anual. Não deveria um programa dessa 
natureza recepcionar encargos anteriormente à 
sua instituição formal, assim como reconhecer 
despesas antes da abertura do respectivo crédito 
orçamentário. 

Por fim, há aspectos na proposta que preci
sam ser aperfeiçoados, especialmente quanto à 
inadequação de alguns termos utilizados e ao 
uso de formulações imprecisas. É o caso do con
ceito de família. O termo •unidade mononuclear" 
não é reconhecido pela literatura especializada 
sobre família, seja jurídica ou antropológica. Se 
a intenção é a de restringir o alcance do progra
ma aos núcleos familiares, como é razoável su
por, a proposta peca por seu car&ter limitado, 
impróprio para abarcar a realidade familiar brasi
leira, que com muita freqüência não identificá o 
grupo doméstico com o núcleo constituído pelos 
pais e filhos. 

O Projeto de Lei do Senado nº 236/95, de au
toria do Senador Ney_ Su:;ssuna, tem por objetivo 
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estabelecer a renda mínima na educação. Dessa for
ma, os alunos das escolas de 12 e 22 graus com ren
da familiar inferior a três salários mínimos passariam 
a receber um salário escolar correspondente a 30% 
do salário mínimo vigente no País. Os pais com mais 
de um filho matriculado teriam direito a um cheque 
correspondente a cada criança, até o limite de qua
tro. 

Em seu artigo 12 estabelece que as crian
ças, entre 7 e 17 anos, matriculadas em escolas 
públicas de 12 e 22 graus, seriam contempladas 
com o salário escolar. Todavia, se levarmos em 
conta o preceito constitucional de obrigatoriedade 
do ensino fundamental e a elevada incidência de 
alunos nesse nível - 30,5 milhões de matrículas -. 
por coerência, medidas especiais de apoio às 
crianças carentes devem alcançar até esse seg
mento de ensino. 

O§ 1º do artigo 22 requer a apresentação da 
carteira de trabalho por pais ou responsáveis para 
confirmação da renda familiar. Como cerca de 30 
milhões de brasileiros, em sua maioria carentes, 
não dispõem de carteira assinada e trabalham na 
economia informal, torna-se inviável a utilização 
desse documento para tal finalidade. 

O artigo 32 propõe a distribuição dos cheques 
de pagamento do salário mínimo escolar pelas 
próprias escolas. Na verdade, grande parte dos 
estabelecimentos de ensino que atendem às popu
lações mais desprivilegiadas são, por sua vez, ex
tremamente pobres, não dispondo das condições 
essenciais para efetuar esse pagamento. Temos, 
hoje, 230 mil escolas de 12 grau que não possuem 
os equipamentos mínimos necessários para que o 
professor desenvolva seu trabalho. Certamente, 
na situação precária em que se encontram as es
colas, além da sobrecarga de trabalho que lhes 
seria imposta, com evidente prejuízo às atividades 
docentes, a realização dessa distribuição, sem os 
meios necessários para um efetivo controle, possi
bilitaria fraudes e desvios de recursos públicos. 

O artigo 42 prevê dotação orçamentária espe
cífica, a ser consignada no Orçamento Geral da 
União, como a principal fonte de recursos para o 
programa. A justificação do projeto apresenta a in
formação de que esses gastos corresponderiam a 
5% do Produto Interno Bruto - PIB. O fato é que, 
mesmo considerando todo o gasto público destina
do à educação, nas diversas modalidades e nos 
três níveis de ensino - fundamental, médio e supe
rior -. o total de recursos não alcança esse per-

centual. Convém acrescentar que apenas 1,6% do 
PIB é destinado ao ensino fundamental, onde estão 
matriculados 89,7%-dos alunos. Seria, pois, inconse
qüente destinar tal soma de recursos ao "Programa 
de Salário Mínimo Escolar", quando toda a educa
ção do Pais recebe valor consideravelmente inferior 
e se ressente da insuficiência de recursos para a 
manutenção das ações mais essenciais, como a dis
ponibilidade de material didático e escolar; a recupe
ração de laboratórios, oficinas e bibliotecas e a me
lhoria das condições de trabalho dos educadores, 
especialmente com o pagamento de salários mais 
justos e com o aperfeiçoamento de sua formação. 

O artigo 7º apresenta o cronograma de im
plantação do programa, iniciando-se, em 1996, pe
las capitais dos estados, seguindo-se, em 1997, 
pelas cidades de porte médio. Sem dúvida, o atra
tivo de receber apoio financeiro para manutenção 
dos filhos nas escolas iria contribuir, fortemente, 
para acelerar o êxodo rural das famílias mais po
bres, aumentando os problemas já existentes nas 
grandes cidades. 

Pelas razõesapreseritadas, consideramos in
viável a implantação do "Programa de SaláFio Es
colar", na forma como foi proposta. 

Já o Projeto de Lei do Senado nº 84, de 
1996, do Senador José Roberto Arruda, prevê a 
criação do "Programa Nacional de Bolsas de Estu
do" com a finalidade de incentivar o ensino funda
mental, mediante a concessão de um auxílio pecu
niário às famílias de baixa renda que mantiverem 
seus filhos matriculados em estabelecimentos de 
ensino público desse nível escolar. O programa, 
que é limitado aos residentes em municípios com 
menos de cinqüenta mil habitantes, seria financia
do com recursos federais e dos próprios municí
pios envolvidos, na proporção de meio a meio. 

Também essa iniciativa apresenta problemas 
que dificultariam a sua implementação. Embora 
não seja feita qualquer qualificação de seus dis
pêndios, é possível prever, a se considerar o total 
de cerca de 4,9 milhões de família atingidas, um 
gasto anual de cerca de 6 bilhões de reais. De um 
lado, cabe ponderar que seria elevado o número 
de municípios im()ossibilitados de arcar com sua 
parcela de contribuição. Do outro, veríamos a 
União na contingência de comprometer as dotaçõ
es orçamentárias destinadas à educação. Os gas
tos do Ministério da Educação e do Desporto 
(MEC) com o ensino fundamental atingiram em 
1995 a soma de cerca de 1 ,3 bilhões de reais. 
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Pará complementar os fundos de apoio ao .ensi
no fundamental e valorização do ·magistério, cria
dos pela Emenda à Constituição n2 14, de 
1996, a União necessitará de uma cifra anual 
que pode beirar 1 bilhão de reais, o que exigi
rá uma dotação orçamentária maior à área 
educacional. Dessa forma, a adoção do "Pro
grama Nacional de Bolsas de Estudo" deman
daria uma ampla redefinição de toda a política 
social do Governo da União, sem descartar o ris
co do comprometimento da execução de uma 
medida de apoio ao ensino fundamental, recen
temente aprovada após exaustivos debates nas 
duas Casas do Congresso Nacional. 

Há ainda outros aspectos do programa previsto 
no PLS n• 84196 merecedores de reservas. 

A iniciativa não leva em conta a diversidade 
dos municípios: há os que podem arcar sozinhos 
com um programa dessa natureza e aqueles que 
praticamente nada ou pouco têm a oferecer. O que 
aconteceria com estes últ:mos - os que mais pre
cisariam de apoio federal -, uma vez que a pro
posta apenas permite que a União entre com me
tade dos recursos necessários? 

A idéia de limitar o programa aos municípios 
com menos de 50 mil habitantes tem por objetivo 
associar o combate à miséria com a contenção da 
migração descontrolada. Em primeiro lugar, a ini
ciativa não combate o que pode ser reputado 
como a principal causa das migrações: a busca 
por emprego. No máximo, conseguiria prender na 
localidade os estudantes na faixa estaria a ser 
atendida, de sete a catorze anos. Dessa forma, 
ainda que pudesse ajudar no controle das migra
ções, seus efeitos nesse sentido não deveriam ser 
superdimensionados. Além disso, é bastante dis
cutível que um volume tão grande de recursos 
aplicados no programa não beneficie o enorme 
contigente de pessoas pobres que se concentra na 
perife,ria das grandes e médias cidades, ainda 
mais se considerarmos que a adoção do programa 
poderia acarretar o fim ou o corte drástico de ou
tras iniciativas sociais sustentadas ou apoiadas 
pelo Governo Federal. 

Também merece reservas a normas instituí
da no inciso 11 do art. 7° Ela pune a família do alu
no que tem um "aproveitamento considerado insa
tisfatório", sem levar em conta que, na maioria das 
vezes, a própria escola é a responsável pelo baixo 
desempenho discente, ao não oferecer condições 
dignas de estudo, pagando mal seus docentes, 

muitas vezes mal formados e oferecendo instalações 
e material didático inadequados. 

Por fim, vale essa iniciativa a restrição feita 
ao PLS n2 236/95 quanto à impropriedade de 
transferir para o gigantesco número de escolas po
bres. mal equipadas e despreparadas, as tarefas 
de fiscalização e controle da execução do progra
ma proposto. A inoperãncia e a fraude fatalmente 
grassariam nessa realidade. 

O Projeto de Lei do Senado n2 201 , de 
1996, do Senador Renan Calheiros, por sua vez, 
institui a "Bolsa-Cidadão". destinada à comple
mentação de renda de família de baixo poder aqui
sitivo. Além de manter os filhos em idade própria 
na escola, os eventuais beneficiários dessa inicia
tiva devem participar de programa materno-infantil, 
da mobilização comunitária, "através de trabalho 
voluntário", e de projetas de qualificação e aperfei
çoamento de mão-de-obra promovidos por institui
ções públicas ou privadas. 

A vinculação da iniciativa à frequência esco
lar, estipulada no art. 32 , não poderia ser mais 
vaga. Não há limitação explícita ao ensino funda
mental e a expressão "idade escolar" é por demais 
imprecisa em um País marcado pelos altos índices 
de distorção série/idade em sua educação básica. 

As outras exigências feitas aos beneficiá
rios, particularmente as de participar de trabalho 
voluntário e de projetas de qualifição e aperfei
çoamento de mão-de-obra tornam ainda mais di
fícil o trabalho de fiscalização do programa. 
Além disso, constituem um contra-censo. Se o 
trabalho é voluntário, não deveria ser subordina
do a uma exigência. A qualificação e aperfeiçoa
mento profissionais, por sua vez, são necessida
des do trabalhador, sendo pouco relevante asso
ciá-las à concessão da bolsa. 

O art. 72 exige do Ministério da Educação e 
do Desporto uma tarefa inglória: a de implantar e 
gerenciar o programa em todo o território nacio
nal. Ainda que seja prevista a supervisão do Pro
grama Comunidade Solidária e a colaboração 
dos estados e municípios, a sobrecarga de tra
balho a ser imposta ao MEC é incompatível com 
suas funções. 

O art. 62 determina que uma das razões para 
a suspensão da ·balsa será a "reprovação do alu
no·. Como no Projeto de Lei nº 84/96, o aluno e 
sua família seriam sujeitos a punição por deficiên
cias que muitas vezes são da própria escola e do 
poder público por ela responsável. 
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Assim, naquela oportunidade concluí pela acei
tação da matéria na forma de substitutivo por mim 
proposto, anexando somente algumas modificações 
do ponto de vista formal e operacional. 

Em seguida, o projeto de lei em análise foi re
metido à Comissão de Educação, a qual manifestou
se na forma de um outro substitutivo. Deste substitu
tivo, destacam-se os seguintes pontos que merecem 
considerações. 

Em primeiro lugar, a proposta da Comissão de 
Educação modifica substancialmente a fórmula de 
cálculo para definir o valor monetário a que terá di
reito cada uma das famílias inscritas no programa. 
Ora, a proposta de fórmula apresentada pela supra
citada Comissão passa a incluir, como constante da 
base de cálculo para a concessão do benefício, o 
número total de membros da família, e não somente 
aqueles membros em idade escolar, além de alterar 
o valor monetário do referencial básico para o bene
fício. 

Tal modificação, além de violar o princípio bási
co da proposta de incentivo específico das famílias 
carentes ao ensino de seus filhos, passa a significar 
um aumento expressivo nos custos do programa. 
Considerando-se uma mesma amostra de municí
pios, a nova fórmula teria um impacto inicial nos cus
tos de 60% a mais do que a proposta original. Essa 
ampliação considerável dos gastos é agravada signi
ficativamente por dois outros fatores. 

O primeiro deles é o fato de que a proposta de 
substitutivo da Comissão de Educação retira as res
trições à extensão do programa quanto à capacida
de tributária do município e quanto ao nível de po
breza do município a ser beneficiado (embora esta
beleça um cronograma gradual para expansão do 
programa). Destarte, pode-se inferir que o impacto fi
nanceiro calculado inicialmente como 60% superior 
ao projeto original será muito maior na medida em 
que passa a considerar todos os municípios brasilei
ros aptos para a inclusão no programa. 

Além do mais, não podemos desconsiderar 
que urr, dos maiores problemas brasileiros é a con
centração da renda e que essa concentração rem 
um forte aspecto regionalizado dentro do pais. As
sim, dadas as limitações de recursos. é fundamental 
que o critério de pobreza beneficie claramente os 
municípios mais pobres em det: :nento d<J.queles que 
possuem melhores condições ;;.;onôl'T'l:cas. 

Nesse contexto, toma-se essencial a manuten
ção dos critérios delimitadores para a inscrição dos 
municípios candidatos à ajuda financeira do Governo 
Federal, quais sejam: receita tributária por habitante 

inferior à média estadual (incluindo-se as transferên
cias constitucionais) e renda média familiar inferior à 
renda média familiar do Estado. Somente a manu
tenção desses critérios possibilitará a efetividade do 
programa para garantir_o éltingimento dos seus obje
tivos imediatos de melhoria do grau de instrução da 
população brasileira, simultaneamente à desconcen
tração regional da renda. 

O segundo dos fatores que modifica a essência 
da proposta é que o art. 9" do Substitutivo, oriundo 
da Comissão de Educação, altera o próprio espírito 
do projeto, transformando-o de um programa de me
lhoria qualitativa na formação do jovem brasileiro (vi
sando aumentar a renda real por habitante no longo 
prazo, assim como seu perfil distributivo), em um 
programa explícito de gararitia generalizada de ren
da mínima. Ora, o que se registra, na verdade, é que 
o substitutivo daquela Comissão acaba constituindo
se de dois projetas, ferindo a boa técnica legislativa, 
bem como a filosofia originária. 

Em que pese a importância do que seja um 
programa de renda mínima generalizado, não pode
mos deixar de destacar que, para que o princípio da 
representatividade legislativa tenha eficácia, faz-se 
necessário que a análise dos projetas seja compatí
vel com o espírito original do problema que se bus
cou resolver. No caso em análise, tanto a origem 
como a sua discussão deram-se visando ao propósi
to de atacar o problema da evasão escolar, bem 
como do baixo nível de_ instrução de nossa popula
ção em idade escolar. Não se pode deixar que ou
tros problemas, com relação de causualidade diver
sas e instrumentos de ação típicos, possam vir a se 
sobrepor ao problema em questão. 

No nosso arcabouço jurídico-institucional, tal 
princípio de exclusividade, conexa com o tema em 
exame toma-se explícito nas questões orçamentá
rias, quando são vedadas emendas que tratem de 
assunto diverso do em análise. Sem embargo, esse 
princípio de exclusividade conexa deve ser mantido 
também na apreciação de outras matérias, a fim de 
preservar a eficácia do texto legislativo. 

Como podemos constatar, a própria ementa do 
substitutivo da Comissão de Educação restringe o 
incentivo da renda mínima associado à ações so
cioeducativas. Contudo, no art. 9" proposto no mes
mo substitutivo apresenta-se uma idéia muito mais 
abrangente do que a proposta original, transcenden
do ao espírito original da proposição. 

A inclusão do referido art. 92 teria um impacto 
significativo de longo prazo nas finanças públicas, 
sendo que seus efeitos devem ser analisados de 
maneira mais acurada, a fim de que esta Casa não 
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acabe legislando sobre ações estatais que não pos
suam condições efetivas de serem implementadas. 
Além do mais, a especificidade dessa proposta de 
generalização do benefício demandaria instrumentos 
de operacionalização, acompanhamento e controle, 
que não estão previstos na proposta original, já que 
tal nãç era o seu objetivo. 

E importante destacar, assim, que a generaliza
ção introduzida no substitutivo da Comissão de Educa
ção trará um impacto fiscal muito superior ao previsto 
no programa inicial, atingindo, segundo estimativas do 
IPEA, cerca de R$8,3 bilhões de custo anual. Não se 
pode desconsiderar que a efetividade de um programa 
oomo este está diretamente relacionado oom a capaci
dade fiscal do Governo em implementá-lo. 

Outra modificação, introduzida na proposta de 
substitutivo da Comissão de Educação, diz respeito 
à inclusão do Distrito Federal como possível benefi
ciário. Aqui podemos falar de duas impropriedades. 
Primeiramente, de técnica legislativa e constituciona
lidade. Conforme determina o art. 32 da Constituição 
Federal, é vedada a divisã:odo Distrito Federal em 
municípios. Assim, quando se faz a referência às 'ci
dades do Distrito Federal', esta expressão não tem 
correspondência nem no mundo jurídico, nem no 
mundo administrativo da gestão pública Seria seme
lhante a expressão 'as cidades de Fortaleza•, já que 
o que realmente existe são meras regiões adminis
trativas, sem personalidade jurídica própria e, muitas 
vezes, sem quantificação específica de seus dados. 

A outra questão relativa ao Distrito Federal já 
foi sobejamente discutida no meu primeiro parecer e 
está relacionada diretamente com o fato de que um 
programa como este deve ser utilizado para viabili
zar a desconcentração da renda tanto do ponto de 
vista pessoal como do regional. É sabido que o Dis
trito Fed~ral possui uma das maiores rendas per ca
pita do Brasil e o segundo melhor lndice de Desen
volvimento Humano (IDH), oomparado oom os Esta
dos brasileiros. 

Além do mais, o Governo Federal já responde 
financeiramente pelas despesas de segurança, saú
de e educação do Distrito Federal. Esse gasto cor
responderá, no exercício de 1997, a R$1,8 bilhão, 
sendo que somente com a área de educação atingir
se-á soma próxima a R$650 milhões. Ora, o custo 
inicial do projeto, para todo o Brasil, proposto à Co
missão de Assuntos Económicos atingirá, no primei
ro ano de vigência, aproximadamente R$132 milhõ
es; e, segundo projeções do IPEA, aproximadamen
te R$1 bilhão quando totalmente efetivado. Portanto, 
não se justifica; do ponto de vista da Federação, a 
inclusão do Distrito Federal neste programa. 

Somente para ilustrar ainda mais esse ponto, o 
benefício pago pelo Governo do Distrito Federal, 
atualmente, a título de renda mínima vinculada à 
educação, além de ser bem superior ao proposto 

pelo atual projeto em tramitação nesta Casa, não 
causou ânus às finanças públicas do Distrito Federal 
(Cót'fespotldendó a um gasfó mensal de rnenos de 
2% de sua receita mensal). Assim, seria extrema
mente injusto deslocar recursos escassos que po
tencialmente seriam utilizados em r"lgiões rnuito 
mais carentes do que o DF. 

Outro ponto de~tacado p_e_I?C()missão _de Edu
cação~-que-deve -merecer consideraçi:!o por parte 
desta Comissão, diz respeito à previsão de obrigato
riedade de reajuste anual, tomando como base "a 
variação real do Produto Interno Bruto (PIB)" por ha
bitante do ano anterior. Embora haja no § 4º, do art. 
12 , a expressão "em termos reais", esta apresenta
se de forma ambígua e não se esclarece o mecanis
mo para tal manutenção em termos reais. 

Do ponto de vista da análise económica, essa 
proposição pode vir a ter efeitos inversos ao espírito 
que a animou. Com certeza, a preocupação do legisla·· 
dor em garantir essa indexação seria preservar o po
der de compra efetivo do benefício concedido. Entre
tanto, ao valer-se da expressão "variação real do Pro
duto Interno Bruto", incorreu na possibilidade de que 
se registrem perdas no poder de compra do benefício. 
Se não, vejamos. Suponha-se que a. economia entre 
em uma recessão baStante acentuada, como no ano 
de 1992. Nesse caso, poderia ooorrer que o PIB regis
trasse uma variação real negativa O que ooorreria en
tão com os benefícios? Pela redação da Comissão de 
Educação teriam que ser reajustado para baixo! 

Outra situação que pode ocorrer, devido à for
ma da redação do texto do substitutivo da Comissão 
de Educação, podemos constatar na própria realida
de brasileira atual. Este ano, o crescimento real da 
economia ficará próximo a 4%, enquanto a variação 
dos preços ficará próxima a 7%. Ora, a indexação 
então seria feita por um índice menor que o da varia
ção dos preços. Com isto, estaria sendo corroído, no 
longo prazo, o poder de compra do benefício. 

Obviamente, esse não foi o objetivo do legisla
dor, mas essas seriam as suas conseqüências práti
cas. Isso ocorre muito devido ao fato de que ainda 
não se compreendeu o processo de formação de 
rendas em uma economia não inflacionária. Do pon
to de vista da atual conjuntura económica, toda e 
qualquer indexação deve ser questionada. Dada a 
repercussão que o programa proposto terá sobre os 
gastos públicos, é muito mais condizente com a rea
lidade deixar ao Poder Executivo a possibilidade de 
corrigir possíveis distorções que porventura surjam, 
tendo em vista a sua política social. 

Por último. o referido substitutivo da Comissão 
de Educação acrescenta dispositivo relativo à puni
ção de agente público que, no gozo de sua função, 
cometer ato ilícito referente a informações e doeu-
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'mentes relativos ao programa. Acrescenta, também, 
que o ressarcimento, em caso de beneficiário ilícito, 
será atualizado com base no índice de correção dos 
tnbutos federais. Tais propostas especificas derivam 
de profícuas sugestões da eminente Senadora Marina 
Silva e têm o objetivo de enriquecer a implementação 
do programa, assim como viabilizar maior acompanha
mento sobre a destinação dos recursos públicos. 

Aqui cabe uma explicação. De fato, era intenção 
deste relator acolher desde o princípio as sugestões da 
eminente Senadora Marina Silva Contudo questões re
gimentais me impediram que o fizesse no ámbito da Co
missão de Assuntos Sociais. Ao emitir minucioso e bem 
elaborado parecer, como relatora na Comissão de Edu
cação, a Senadora Emffia Fernandes adotou aquelas 
propostas que incorporo, agora, ao meu relatório. 

Apesar de todas essas considerações, não há 
como negar a profunda sensibilidade social demons
trada pela Comissão de Educação desta Casa, bus
cando dar uma resposta à dramática situação de mi
lhares de pessoas penalizadas pelos nossos velhos 
dilemas de excessiva concentração de renda e pelos 
novos, provenientes do crescimento do desemprego 
em uma economia globalizada. 

De fato, devemos vislumbrar nesta primeira 
proposta de renda mínima associada a ações so
cioeducativas um avanço na atuação social do Es
tado no Brasil, a fim de que no futuro possamos 
garantir melhores condições de vida para todos os 
brasileiros. Não poderíamos deixar de ressaltar 
que o Senador Eduardo Suplicy constitui-se incan
sável defensor de programas que tendam a dire
cionar a ação pública para a garantia de renda mí
nima aos cidadãos de nosso país. Portanto, pode
mos ver no projeto ora em análise um primeiro 
passo em direção a um programa generalizado de 
renda mínima. 

Cabe por fim ressaltar que foram apresenta
das, nesta Comissão, quatro emendas do nobre Se
nador Eduardo Supficy, que tomaram os números de 
2 a 5, com os seguintes conteúdos: 

a) a emenda n.2 2 altera o art. 1.º, modificando 
a fónnula do cálculo do benefício a ser concedido, 
ampliando o seu valor; 

b) a emenda n.2 3 altera o art. 2º, modificando 
o valor da participação da União nos programas des
centralizados, bem como incorpora o Distrito Federal 
entre os beneficiários; 

c) a emenda n.2 4 altera o art. 6.2 , estabelecen
do cronograma para a expansão do benefício aos 
municípios que aderirem ao programa; 

d) a emenda n.º 5 estabelece que a partir do 
9.2 ano, toda família com dois membros ou mais terá 

· acesso ao programa de rendia mínima. 
Destarte, consideramos que as emendas apre

sentadas modificam essencialmente o projeto ora em 
análise,-CónfoiT!lEl ficou. demonstrado no relatório. 

Continuamos, portanto, a julgar procedente a 
proposta da Câmara Federal, por ser essa iniciativa a 
mais exeqüivel das quatro proposições em relação ao 
substitutivo proposto pela Comissão de Educação. 

As mudanças que foram promovidas no projeto 
de lei originário da Câmara fundamentaram-se nas 
restrições anteriormente feitas à proposta. Mais uma 
vez ressalto que é essencial que o Poder Executivo 
empenhe-se no sentido de evitar o mau uso dos re
cursos transferidos aos municípios, particulannente 
àqueles pouco aparelhados em tennos de suporte 
administrativo. 

li-Voto 

Em vista do exposto, votamos pela aprovação 
do PLC n.º 89, de 1996, na forma do substitutivo 
proposto pela Comissão de Assuntos Sociais, aco
lhendo as sugestões da Senadora Marina Silva, e 
pela rejeição do substitutivo proposto pela Comissão 
de Educação, bem como pela rejeição das emendas 
de n.2s 2 a 5. FICando, deste modo, prejudicados os 
projetes anexos que tramitam no Senado Federal. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 89 
(SUBSTITUTIVO), DE 1996 

Autoriza o Poder Executivo a conce
der apoio financeiro aos municípios que 
instituírem programas de garantia de ren
da mínima associados a ações socioedu
cativas. 

Art. 1.º Fica autorizado o Poder Executivo a 
conceder apoio financeiro a programas de garantia 
de rendia mínima instituídos por municípios que não 
disponham de recursos financeiros suficientes para 
financiar integralmente a sua implementação. 

§ 1. 0 O apoio a que se refere este artigo será 
restrito aos municípios com receita tributária por ha
bitante, incluídas as transferências constitucionais 
correntes, inferior à respectiva média estadual e com 
renda familiar por habitante inferior à renda média 
familiar por habitante do estado. 

_ § _2.º Sem Jlf.ej!JÍ~Q_da div!!_rsidad~_ dos_progr~
mas passíveis de serem implementados pelos muni
cípios, o apoio financeiro da União terá por referên
cia o limite máximo de benefício por família dado 
pela seguinte equaçãõ:liãlor do benefício por família 
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= R$15,00 x número de dependentes entre O (zero) 
e 14 (catorze) anos- (0,5 x valor da renda familiar 
per capita). 

§ 3" O Presidente da República poderá corrigir o 
valor de R$15,00, quando este se mostrar inadequado 
para atingir os objetivos do apoio financeiro da União. 

Art. 22 O apoio financeiro da União, de que tra
ta o art. 12 , será limitado a 50% (cinqüenta por cen
to) do valor total dos respectivos programas munici
pais, responsabilizando-se cada município, isolada
mente ou em conjunto com o Governo Estadual, pe
los outros 50% (cinqüenta por cento). 

Art. 32 Poderão ser computados, como partici
pação do município e do estado no financiamento do 
programa, os recursos municipais e estaduais desti
nados à assistência socioeducativa, em horário com
plementar ao da freqüência no ensino fundamental, 
para os filhos e dependentes das famílias beneficiá
rias, inclusive portadores de deficiência. 

Parágrafo único. A assistência socieducativa inclui 
o apoio pedagógico aos trabalhos escoiares, a alimenta
ção e práticas desportivas oferecidas aos alunos. 

Art. 42 Os recursos federais serão transferidos 
mediante convênio com o município e, se for o caso, 
com o estado, estipulando o convênio, nos termos 
da legislação vigente, a forma de acompanhamento, 
o controle e a fiscalização do programa municipal. 

Art. 52 Observadas as condições definidas nos 
arts. 1 º e 22 , e sem prejuízo da diversidade de limites 
adotados pelos programas municipais, os recursos 
federais serão destinados exclusivamente a famílias 
que se enquadrem nos seguintes parâmetros, cumu
lativamente: 

I - renda familiar per capita inferior a meio sa
lário mínimo; 

11- filhos ou dependentes menores de 14 (qua
torze) anos; 

III - comprovação, pelos responsáveis, da ma
trícula e freqüência de todos os seus dependentes 
entre 7 (sete) e 14 (quatorze) anos, em escola públi
ca ou em programas de educação especial; 

§ 12 Para os efeitos desta Lei, considera-se fa
mília a unidade nuclear, eventualmente ampliada por 
outros indivíduos que com ela possuam laços de pa
rentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo 
sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela 
contribuição de seus membros. 

§ 2" Serão computados para cálculo da renda 
familiar os valores concedidos a pessoas que usu
fruam de programas federais instituídos de acordo 
com preceitos constitucionais, tais como previdência 
rural, seguro-desemprego e renda mínima a idosos e 

-delicientes, bem corno programas estaduais e muni
cipais de complementação pecuniária. 

§ 3" lnexistindo escola pública ou vaga na rede 
pública na localidade de residência da criança, a exigên
cia do incis6 III deste a.itigo poderá ser cumprida me
diante a comprovação de matrícula em escola privada. 

§ 42 Será excluído o benefício, pelo prazo de cin
co anos, ou definitivamente, se reincidente, o beneficiá
rio que prestar declaração falsa, ou usar de qualquer 
outro meio ilícito para obtenção de vantagens. 

§ 52 Sem prejuízo da sanção penal, o benefi
ciário que gozar ilicitamente do auxílio será obrigado 
a efetuar o ressarcimento integral da importância re
cebida, em prazo a ser estabelecido pelo Poder Exe
cutivo, corrigida com base no índice de correção dos 
tributos federais. 

§ 6" Ao servidor público ou agente de entidade 
conveniada que concorra para ilícito previsto nesse 
artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa 
em documento que deva produzir efeito perante o 
programa, aplica-se, além das sanções penais e ad
ministrativas cabíveis, multa nunca inferior ao dobro 
dos rendimentos ilegalmente pagos, corrigidos com 
base no índice de correção dos tributos federais. 

Art. 6" Para efeito do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal, não serão considerados des
pesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 
os recursos despendidos pela União nos termos 
desta Lei, assim como os gastos pelos estados e 
municípios na concessão de benefícios pecuniários 
às famílias carentes, em complementação do valor a 
que se refere o§ 32 do art. 12 desta lei. 

Art. 7º É vedada, para financiamento dos dis
pêndios gerados por esta lei, a utilização dos recur
sos do salário-educação, contribuição social prevista 
no§ 5.2 do art. 212 da Constituição Federal. 

Art. 8.2 O apoio da União aos programas muni
cipais será estendido gradualmente de 1998 até o 
ano 2001, dentro dos critérios e condições previstos 
nesta lei. 

§ 1.2 A cada ano o apoio da União será esten
dido prioritariamente às iniciativas daqueles municí
pios mais carentes, segundo o critério da renda fami
liar per capita estabelecido no § 1.º do art. 1.2, obede
cendo-se o limite de 20% (vinte porcento) do total des
ses muniCípios eXiStentes em cada estado da federa
ção, até que, no prazo definido neste artigo, todos os 
municípios passíveis de ajuda sejam beneficiados. 

§ 2. • A execução do cronograma estabelecido 
neste artigo poderá ser acelerada, em função da dis
ponibilidade de recursos. 
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Art. 9.2 O apoio financeiro de que trata esta lei, 
no âmbito da União, será custeado com dotação or
çamentária específica, a ser consignada a partir do 
exercício financeiro de 1998. 

§ 1.º Nos exercícios subseqüentes, as dotaçõ
es orçamentárias poderão ficar condicionadas à de
salivação de programas e/ou entidades de políticas 
de cunho social compensatório, no valor igual aos 
custos decorrentes desta lei. 

§ 2.2 Os projetes de lei relativos a planos plu
rianuais e a diretrizes orçamentárias deverão identifi
car os cancelamentos e as transferências de despe
sas, bem como outras medidas necessárias ao fi
nanciamento do disposto nesta lei. 

Art. 1 O. O Poder Executivo baixará os ates ne
cessários à regulamentação e gestão de apoio finan
ceiro de que trata esta lei no prazo de sessenta dias 
a partir de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, Lucio Alcântara. 

REQUERIMENTO N° 434, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, re

queiro tenham tramitação em conjunto os Projetes de 
Lei do Senado~ 236, de 1995 e 84, de 1996, por tra
tarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto. 

Justificação 

Os dois projetes criam programas de bolsa de 
estudo, como forma de incentivo ao ensino funda
mental. O Regimento do Senado permite que maté
rias conexas possam ser examinadas em conjunto 
dos dois projetas. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Sena
dor Laura Campos 

REQUERIMENTO Nº 1.059, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regi

mento Interno do Senado Federal, a tramitação con
junta do Projeto de Lei do Senado nº 201, de 1996, 
com os Projetes de Lei do Senado n2s 84, de 1996 e 
236, de 1996, já anexados, em virtude de todos tra
tarem da mesma matéria. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1996.
Senador Lúcio Alcântara. 

REQUERIMENTO Nº 1.176, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, re

queiro tenham tramitação em conjunto o Projeto da 
Câmara nº 89, de 1996, com os Projetes de Lei do Se-

nado n"s 236, de 1995, 84 e 201, de 1996, por trata
rem de matérias que versam sobre o mesmo assun
to. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1996.
Senador Lúcio Alcântara. 

NOTA TÉCNICA N°183, DE 1997 

Síntese do Parecer ao Projeto de Lei 
da Câmara n2 89, de 1996, que "autoriza o 
Governo Federal a conceder apoio finan
ceiro ao Distrito Federal e aos Municípios 
que instituírem programa de garantia de 
renda mínima associado a ações sócio
educativas", e sobre os Projetas de Lei 
do Senado nº 236, de 1995, que "cria a 
renda mínima na educação e dá outras 
providências"; n2 84, de 1996, que "cria o 
Programa de Bolsas de Estudos e altera 
a Lei n2 9.131, que fixa as diretrizes e ba
ses da educação nacional"; e nº 201, de 
1996, que "cria a Bolsa-Cidadão, e dá ou
tras providências•. 

Os projetas de lei em epígrafe propõefl! a qriação 
de programas de complementação de renda familiar 
associados à freqüência escolar das crianças e jovens 
em idade própria Corno aponta o parecer do Relator, 
as proposições "tentam dar uma resposta à dramática 
situação de milhares de pessoas penalizadas pelos 
nosso velho dilema de excessiva concentração de ren
da e pelos novos, provenientes do crescimento do de
semprego em uma economia globaflzada'. 

O Substitutivo apresentado pelo Relator segue 
de perto a proposta da Câmara Federal, por ser 
essa iniciativa, segundo sua avaliação, 'a mais exe
qüível'. O Substitutivo simplesmente autoriza o Po
der Executivo a apoiar financeiramente programas 
murucipais de renda mínima associados a iniciativas 
socioeducativas. Segundo cálculo do Instituto de 
Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), mencionando 
no parecer, após a implementação total do progra
ma, previsto para ocorrer em cinco anos, os gastos 
federais atingirão algo em tomo de 1 bilhão de reais, 
em valores de hoje. O substitutivo mantém a fórmula 
adotada pelo PLC n2 89/96 no sentido de estabele
cer um teto de benefício por família. Por outro lado, 
os municípios atingidos pelo programa e, eventual
mente, os respectivos governos estaduais, devem 

_ofereceLs_ua çQnlrapartltia, m~@ntELlLad<JÇâo de 
programas socioeducativos, cujos gastos devem 
constituir a metade do valor despedido pelo Govemr> 
Federal em cada município. 
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O Substitutivo mantém o critério adotado pela 
proposta da Câmara para a seleÇão dos municípios 
beneficiáveis. São feitos dois cortes: um, relativo à 
receita tributária per capita municipal, com o objeti
vo de incluir no apoio da União apenas municípios 
que não teriam condições de implementar um pro
grama dessa natureza por conta própria; o outro cor
te diz respeito à renda familiar per capita e tem o 
objetivo de abranger os municípios onde se encon
tram famílias mais pobres. 

O Relator, ainda, alerta quanto à "necessidade 
de que o Poder Executivo despenda especial esfor
ço no sentido de evitar o mau uso dos recursos 
transferidos aos municípios, particularmente àqueles 
pouco aparelhados em termos de suporte adminis
trativo". 

Consultaria Legislativa, . - Marcelo L. Ottoni 
Castro, Consultor Legislativo. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 5.0 Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguin
tes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição; 

Art. r- São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua 
condição social: 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacional
mente unificado, capaz de atender às suas necessi
dades vitais básicas e às de sua família com mora

. dia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higien.e, transporte e previdência social, com reajus
tes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vincularão para qualquer fim; 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares 
e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou 
do Congresso Nacional, ao Presidente da Repúbli
ca, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nes
ta Constituição. 

§ 1.2 São de iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que: 

11 - disponham sobre: 

e) criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública. 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República: 

VI - dispor sobre a organização e o funciona
mento da administração federal, na forma da lei; 

Art. 167. São vedados: 
I - o início de programas ou projetos não in

cluídos na lei orçamentária anual; 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e de
senvolvimento do ensino. 

§ 5. • O ensino fundamental público terá como 
fonte adicional de financiamento a contribuição so
cial do salário.:educaÇão, recolliida-pelas empresas, 
na forma da lei. 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.2 14, DE 1996 

Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 
da Constituição Federal e dá nova reda
ção ao art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

LEI N.2 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995 

AHera dispositivos da lei n.2 

4.024(1), de 20 de dezembro de 1961, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

PARECER N2688, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n2 29, de 1997 (n2 1.402195, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior Eleitoral, que transforma cargo 
em comissão do Grupo-Direção e Asses
soramento Superiores - DAS na Secreta
ria do Tribunal Superior Eleitoral. 

Relator: Senador Edison Lobão 

,-$.-
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i - Relatório 

De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, o 
projeto de lei ora submetido à revisão do Senado Fe
deral dispõe sobre a transformação de um cargo de 
Assessor IV, do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, código DAS 1 02.4, em um cargo de Se
cretario, código DAS 101.5, do mesmo grupo, no 
quadro de pessoal da Secretaria daquele Tribunal, 
destinado à Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral. 

Ao encaminhar o projeto ao Congresso Nacio
nal, o colendo Tribunal Superior Eleitoral assim justi
ficou sua iniciativa legislativa: 

"Para implementação da nova estrutu
ra, toma-se indispensável um cargo, em co
missão, destinado ao titular da Secretaria da 
Corregedoria-Geral, como não poderia dei
xar de ser, no mesmo nível dos titulares das 
demais secretarias que compõem a estrutu
ra do Tribunal Superior Eleitoral (DAS 1 01.5) 
( ... ) não se cogita da criação de mais um 
cargo, e sim, apenas, da transformação de 
um dos dois cargos de Assessor( ... ) manti
do, portanto, o quadro de servidores em sua 
atual dimensão." 

Na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu 
parecer favorável nas Comissões de Trabalho, Ad
ministração e Serviço Público, de Finanças e Tribu
tação e de Constituição, Justiça e Redação. 

11- Voto do Relator 

O projeto sob exame não merece qualquer re
paro quanto aos aspectos de constitucionalidade e 
juridicidade, uma vez que atende às disposições 
constitucionais relativas à competência legislativa da 
União e às atribuições do Congresso Nacional (CF, 
art. 48, XI), bem como à legitimidade concorrente 
dos Tribunais Superiores (arts. 61 e 96, 11, b). Satis
faz, outrossim, os requisitos de técnica legislativa. 

Quanto ao mérito, releva notar que a proposta, 
além de parcimoniosa - por não cogitar de criação 
de novo cargo, mas simples transformação de cargo 
existente - obedece rigorosamente à lógica de clas
sificação de cargos em comissão vigente nos de
mais Tribunais Superiores, nos quais ao cargo de 
Secretário (Diretor de Secretario) é atribuído o nível 
de DAS 101.5. 

Em face do exposto, manifestamo-nos favora
velmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
nº 29, de 1997, pelas razões assinaladas. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997.
Bernardo Cabral, Presidente - Edison Lobão, Re
lator - Francelina Pereira - Esperidião Amim -

Levy Dias - Pedro Simon - Roberto Freire - Jef
ferson Peres - Antônio Carlos Vadalares - Casil
do Maldaner - Romeu Tuma - Lúcio Alcântara -
Epitácio Cafeteira. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 
sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 

XI -criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública; 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e or
dinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câ
mara dos Deputados~ do Senado Federal ou do Con
gresso Nacional, ao Presidente da República, ao Su
premo Tribunal Federal, e aos Tnbunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na for
ma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 12 São de iniciativa privada do Presidente da 
República as leis que: 

I -fixem ou mOdifiquem osefetivos das Forças 
Armadas; 

11 - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e au1árquica ou au
mento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, ma
téria tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabili
dade e aposentadoria de civis, reforma e transferên
cia de militares para a inatividade; 

d) organização do Ministério Público e da De
fensaria Pública da União, bem como r>'Jrmas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen
saria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

e) criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública. 

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto 
de lei subscrito por, no no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 
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Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

Art. 96. Compete privativamente: 

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribu
nais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao 
Poder Legislativo respectivo, observado o disposto 
no art. 169: 

b) a criação e a extinção de-cargos e a fixação 
de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusi
ve dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços 
auxiliares e os dos juízes que lhes forem vinculados; 

PARECER N.2 689, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n.2 30, de 1997 (n.21.403 na Casa 
de origem), de iniciativa do Tribunal Su
perior Eleitoral, que "Transforma cargo 
em comissão do Gnupo-Direção e Asses
soramento Superiores - DAS na Secreta
ria do Tribbunal Superior Eleitoral". 

Relator: Senador Edison Lobão 

I - Relatório 

De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, o 
projeto de lei ora submetido à revisão do Senado Fe
deral dispõe sobre a transformação de um cargo de 
Assessor-Chefe, do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores código DAS 1 01.3, em um cargo de Asses
sor-Chefe, código DAS 1 01.5, do mesmo grupo, no 
quadro de pessoal da Secretaria daquele Tribunal, 
destinado à Assessoria de Articulação Parlamentar. 

Ao encaminhar o projeto ao Congresso Nacio
nal, o colendo Tribunal Superior Eleitoral assim justi
ficou sua iniciativa legislativa: 

"Para o bom desempenho de suas ati
vidades, de grande interesse para o Tribunal 
Superior Eleitoral, toma-se indispensável um 
cargo em comissão destinado ao titular da 
Assessoria de· Articulação Parlamentar, po
sicionado, como não poderia deixar de ser, 
no mesmo nível dos titulares das demais as
sessorias que compõem a estrutura do Tri
bunal Superior Eleitoral (DAS 101.5) ( .. )não 
se cogita da criação de mais um cargo, e 
sim, apenas, da transformação do cargo de 
Assessor - Grupo - Direção e Assessora
menta Superior (DAS 1 01.3), de que dispõe 

s. Assessoria de Articulação Parlamentar, 
em um de Assessor; do mesmo Grupo (DAS 
j 01.5) mantido, portanto, o quadro de servi
dores em sua atual dimensão. • 

Na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu 
parecer favorável nas Comissões de Trabalho, Ad
ministração e Serviço Público de Finanças e Tributa
ção e de Constituição, Justiça e Redação. 

11- Voto do Relator 

O projeto soo-exame não merece qualquer re
paro quanto aos aspectas de constitucionalidade e 
juridicidade, uma vez que atende às disposições 
constitucionais relativas à competência legislativa da 
União e às atribuições do Congresso Nacional (CF, 
art. 48, XI), bem como à legitimidade concorrente 
dos Tribunais Superiores (CF, arts. 61 e 96, 11, "b"). 
Satisfaz, outrossim, os requisitos de técnica legislativa. 

No tocante ao mérito, releva notar que a pro
posta, além de parcimoniosa - por não cogitar de 
criação de novo cargo, mas simples transformação 
de cargo existente -, obedece rigorosamente à lógi
ca de classificação de cargos em comissão vigente 
nos demais Tribunais Superiores, nos quais ao car
go de Assessor-Chefe (Diretor de Assessoria) é atri
buído o nível de DAS 101.5. 

Em face do exposto, manifestamos-nos favora
velmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n.2 30, de 1997, pelas razões assinaladas. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Bernardo Cabral - Presidente - Edison Lobão -
Relator - Esperidião Amin - Francelina Pereira -
Lúcio Alcantara - Pedro Simon - Casildo Malda
ner- Roberto Freire- Antonio Carlos Valadares 
- Romeu Tuma- Jefferson Péres - Levy Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Arl 48. Gabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispo. 
sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 

XI - criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública; 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias <.abe a qualquer membro ou comissão da 
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§ 19 São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 

I -fixem ou modifiquem os etetivos das Forças 
Armadas; 

11- disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneracão; 

b) organização administrativa e jydiciária, ma
téria tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabili
dade e aposentadoria de civis, reforma e transferên
cia de militares para a inatividade; 

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
T enritórios; 

e) criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública. 

§ 22 A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto 
de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do elei
torado nacional, distribuído pelo menos por cinco Es
tados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

Art. 96. Compete privativamente: 

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder 
Legislativo respetivo, observado o disposto no art. 169: 

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação 
de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusi

e dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços 
. .<iliares e os dos juízes que lhes torem vinculados; 

PARECER N.2 690, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.2 198, de 1996, que acrescenta 
parágrafo ao art. 14 da Lei n.• 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, para submeter o 
servidor a avaliação médica periódica. 

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares 

I - Relatório 

De autoria do nobre Senado< ,Júlio Campos. o 
projeto em análise tem como objetívo a. ~iibmissão ao 
servidor público civil -federal - pois é esse o universo 
percorrido pela Lei n.2 8.112190- a exames de saúde 
bienais a cargo da União, por junta médica oficiaL 

Historiando os fundamentos inspiradores do 
projeto, informa o ilustre autor, na justificação, que a ri
gorosa disciplina da Lei n. 2 8.112190 para o ingresso 
no serviço público, no tocante à condição de saúde fí
sica é psíquica do futuro servidor, é incompleta dada a 
inexistência de instrumentos que permitam manter 
-essa rigidez após a posse e exercício dos habilitados. 
Se, por um lado, procurou~se impedir que o portador 
de quadro clínico adverso ingressasse no serviço pú-

- blico, por outro não se previu uma forma de identificar 
e tratar, física, psíquica e juridicamente, o advento 
dessa condição após a investidura. Eis, em apertada 
síntese, o argumento central da proposição. 

A presente proposição pretende suprir esse hia
to, criando um instrumento de avaliação médica perió
dica que possibilite o controle das condições físicas e 
psíquicas dos servidores sob ordens da União. 

O art. 1. 2 dá a disciplina jurídica desse procedi
mento, estabelecendo que: 

a) o servidor será submetido, a cada dois anos, 
a avaliação médica por junta médica oficial; 

b) a realização dos exames, sua especifiCação e 
resultado, deverão ser anotados em ficha funcional; 

c) se no servidor for detectada enfermidade cu
rável, será submetido a tratamento médico próprio; 

d) se a enfermidade for incurável, mas não to
talmente incapacitãnte, será o servidor readaptado, 
nos termos da lei citada; 

e) se a éliferfuTdade for conducente à invalidez 
permanente, será o servidor aposentado sob esse 
fundamento. 

Tramitando regimentalmente por esta Casa, a 
. proposição, na. Comissª-o epigrafada, foi distribuída 
a este Relator, para análise e parecer. 

É o relatório. 

11- Parecer 

Está com razão o ilustre autor do projeto em 
tela quando se reporta à rigidez das normas legais 
para ingresso no serviço público federal, no tocar.te 
à rigidez física e mentaL 

Efetivamente, diz o art. 5.º, VI, da Lei n.9 

8.112/90, que 'são requisitos básicos para investidu
ra em cargo público', d~ntre outros, a "aptidão física 
e mental'. 

Comentando o dispositivo, explica Ivan Barbo
sa Rigolin: 
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"É absolutamente imprescindível que o 
candidato a cargo público federal seja sadio 
física e mentalmente, salvo a hipótese de defi
ciente físico a que se refere o § 22 do art. 52 

Aptidão física se atesta por exame médi
co determinado pela própria União através de 
juntas médicas, na forma do art. 14 da Lei n2 

8.112/90. Os candidatos aprovados em con
curso público precisarão ser submetidos a 
exame médico, antes da posse. ( .... ) Sobre a 
exigência de aptidão mental, logicamente exi
gível para qualquer servidor, pode ela ser apu
rada na mesma ocasião do exame médico 
procedido pela União. Dependerá exclusiva
mente de critérios técnicos e científicos atestar 
a sufiCiência do candidato quanto a dotes físi
cos e mentais, pois é bem sabido que ambas 
essas características variam infinitamente em 
quantidade e qualidade entre as pessoas: a 
junta médica do serviço público irá indicar 
apenas, com seu atestado positivo, que o can
didato possui aptidão física e mental para pro
ver cargo público, ou, inversamente, que não 
possui urna ou outra, ou ambas. Em tal hipóte
se acontecendo, impedirá a nomeação do 
candidato. Não tem sentido, por outro lado, 
nomear o candidato que ainda não se subme
te a exame médico para somente após verifi
car aquela aptidão, pois se negativa, exigerá 
Administração a dispensa do servidor, o que 
contrariaria o mais primitivo senso de organi
zação" (Comentários ao Regime Jurídico Único 
dos servidores públicos civis, pág. 28.) 

Resulta claro da lição do festejado autor que as 
condições de aproveitamento ótimo do servidor pela 
Administração Pública estão diretamente ligadas à 
sua aptidão física e psíquica para as funções ineren
tes ao cargo, o que, de resto, é óbvio. 

O art. 14, complementar ao disi-Jositivo acima 
mencionado, é igualmente claro sobre o assunto. 
Nele, encontra-se que: 

"Art. 14. A posse em cargo público de
penderá de prévia inspe:ção médica oficial. 

Parágrafo único. Só poderá ser empos
sado aquele que for julgado apto física e 
mentalmente para o exercício do cargo. • 

O mesmo Ivan Rigolin comenta essa 
previsão: 

·o art. 14 fixa que apenas após a ins
peção médica oficial poderá o servidor tomar 
posse. A exigência já constava subentendi-

da do inc. VI do art. 5.2 da Lei n.º 8.112, e 
aqui é minimamente disciplinada. Após a no
meação, o servidor precisará submeter-se a 
exame médico, por junta médica da União, 
que verificará sua aptidão física e mental 
para o desempenho do cargo para o qual foi 
nomeado" (Ob. cit., pág. 54). 

A conclusão do professor é de que, se o candi
dato for considerado inapto por razões físicas ou 
mentais, "não poderá tomar posse" (idem, ibidem}. 

O espírito a iluminar essas normas é de fácil 
identificação. Não interessa à União, e à máquina 
pública em geral, admitir a seus serviços pessoas fí
sicas ou mentalmente inaptas para o exercício das 
funções inerentes ao cargo que ocupam. Tal inapti
dão conduziria, forçosamehfe,- à situação de cargo 
ocupado e funções não desempenhadas, de ne
nhum interesse para a administração. 

Se assim é na admissão, não se pode enten
der porque não é mais após ela. 

Tão danoso quanto um servidor que toma posse 
e entra em exercício sem condições físicas e mentais 
para o desempenho de suas funções é o servidor que 
chega à situação de inaptidão após a sua entrada em 
exercício, com o agravante de que estará produzindo 
sem que o pudesse estar fazendo, com diminuição de 
quantidade e, pior, de qualidade dos serviços, sob o 
manto da ignorância das chefias. 

Por tudo isso, tem por oportuno e necessário o 
projeto de lei em análise. 
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Realmente, ao !)rever a realização de avalia
ção médica bienal, pelas juntas médicas oficiais, a 
proposição fornece á administração um valioso ele
mento de mensuração das condições físicas e psí
quicas dos homens e mulheres a seu serviço, acom
panhando de perto a variação nesses fatores e po
dendo, cautelarmente, adotar as providências que se 
fizerem necessárias, sem que o próprio serviço pú
blico seja vitimado pelo comprometimento dos servi
dores que o compõem. 

Essas, as razões de fundo, de mérito. 
A técnica legislativa da proposição não neces

sita reparos. 
A legalidade não encontra óbices. 
Somos, por tudo isso, pela aprovação do pr0je

to nesta Comissão. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997.

Bernardo Cabral, Presidente - Antonio Carlos V a-
- ladares, Relator - Lúc-io Alcântara - Casildo Mal-" 
daner - Esperidião Amin - Pedro Simon - Jeffer
son Péres - Roberto Freire - Francelina Pereira -
Elcio Alvares - Edison Lobão - Levy Dias. 
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI N. 2 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União, das au
tarquias e das fundações públicas federais. 

Art. 5.2 São requisitos básicos para investidura 
em cargo público: 

VI- aptidão física e mental. 
§ 1.2 As atribuições do cargo podem justificar a 

exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. 
§ 2.2 Às pessoas portadoras de deficiência é as

segurado o direito de se inscrever em concurso público 
para provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras; 
para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas no concurso. 

OF.N.2 247/97/CCJ 

Brasília, 29 de outubro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.• 

que, em reunião realizada nesta data, esta Comis
são deliberou pela aprovação do Projeto de Lei do Se
nado n.2 198, de 1996, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que "Acrescenta parágrafo ao art. 14 da lei 
n.2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para submeter 
o servidor público a avaliação médica periódica". 

Cordialmente, Senador Bernardo cabra!, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

PARECER N2 691, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Sena
do nsz 1999 de 1996, de autoria do Senador 
Ney St 1assuna que altera o Dec:teto-l.ei nsz 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal -, introduzindo artigo que define cri
me de omissão no exercício do pátrio poder. 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

Trata-se do Projeto de Lei do Senado n2 

199/96, que visa acrescentar artigo ao Código Penal, 
tipificando como crime "permitir, por omissão ou 
abandono, que menor de 18 {dezoito) anos, sujeito 
ao seu pátrio poder ou confiado à sua guarda ou vi
gilância, cometa ates inftacionais", apenando-se com __ 
detenção de três meses a um ano, ou multa. 

A principal justificação do projeto se fundamen
ta no diposto no art. 22 da Lei n2 8.069, de 13 de ju-

lho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 
que determina que "aos pais incumbe o dever de 
sustento, guarda e educação dos filhos menores 
( ..• )". Acredita o autor que a sanção penal para os 
pais ou responsáveis omissos contribuirá para a di
minuição dos índices de delinqüência infante-juvenil, 
e induzirá à paternidade responsável, "trazendo im
portantes benefícios para toda a sociedade". 

No prazo regimental não foram oferecidas 
emendas ao projeto. - - --

É o relatório. 
li-Voto 

O nosso direito penal adota a teoria finalista da 
ação, segundo a qual o homem é consciente dos 
efeitos causais da sua conduta, podendo prever o 
resultado, as conseqüências de seu comportamento. 

A concepção finalista parte da noção ontológi
ca (pré-jurídica) da conduta e no plano de metodolo
gia jurídica enfatiza o vínculo que impõe ao legisla
dor as estruturas ontológicas preexistentes, impedin
do de desconsiderar na ação as características de 
sua essência (em Causalidade, Culpabilidade, Nexo 
Causal na Doutrina Penal, Ramagem Badaró). 

No art. 13, o nosso Código Penal considera 
causa não só a ação, como também a omissão, sem 
a qual não teria ocorrido o resultado. 

Assim, a figura típica deve apresentar duas 
partes: uma subjetiv .... _dS)_cunho final, e outra objeti
va, de natureza causal, dirigida por aquela. 

Na proposta em tela, é preciso que com a au
sência da omissão ou abandono dos pais ou respon
sáveis, o resultado não ocorra, ou §eja o menor não 
cometa atos infracionános. Para melhor entendimen
to, mesmo não havendo omissão ou abandono dos 
pais ou responsáveis, notamos que os menores po
dem cometer ates infracionais. 

Por conseguinte, na conduta tipificada no pre
sente projeto em tela inexiste o nexo causal entre a 
ação e o resultado, elemento essencial da causalida
de material que precede o juízo da culpabilidade. 

É de perceber, contudo, que a omissão ou o 
abandono é relevante penalmente em relação à obri
gação de cuidado, proteção ou vigilância advindas da 
relação de pátrio poder, casamento, famffia, Mela, cu
rateia ou adoção, o que já se encontra relativamente 
abrigado nos arts. 244, 246 e 247 do Código Penal. 

Em face do exposto, somos pela rejeição do 
presente projeto, por contrariar a teoria jurídica da 
equivalência dos antecedentes causais, acolhida no 
art. 13 do Código Penal. 

Saia da Comissão, 29 de outubro de 1997. -
Bernardo Cabral, Presidente - Lúcio Alcântara, 
Relator -_Levv Dias - Roberto Freire- Jefferson 
Peres - Francelina Pereira - Esperidião Amin -
Pedro Simon - Casildo Maldaner - Antônio Car
los Valadares - Élcio Álvares- Edison Lobão. 
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OF. N2 246/97/CCJ 

8 ras ília, 29 de outubro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentais comunico a V. Ex.• 

que, em reunião realizada nesta data, esta Comis
são deliberou pela rejeição do Projeto de Lei do Se
nado n.2 199, de 1996, que *altera o Decreto-Lei n.2 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
introduzindo artigo que define crime de omissão no 
exercfcio do pátrio poder. 

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Pre
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N. 2 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e dá outras providên
cias. 

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, 
guarda e edUéação dos filhos menores, cabendo
lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cum
prir e fazer cumprir as determinações judiciais. 

DECRETO-LEI N.R 2.848 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*) 

Código Penal. 
Art. 13. O resultado, de que depende a existên

cia do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem 
a qual o resultado não teria ocorrido. 

'"'Caput com redação detenninada pela Lei n.• 7 .209, de 11 de 
j..-oo de 1984. , 

Superveniência de causa independente 
§ 1.2 A superveniência de causa relativamente 

independente exclui a imputação quando, por si só, 

produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, 
imputam-se a quem os praticou. 

••§ 1' com redação detenninada pela Lei n.' 7 .209, de 11 de julho 
de 1984. 

Relevância da omissão 
§ 2.2 A omissão é penalmente relevante quan

do o omitente devia e podia agir para evitar o resul
tado. O dever de agir incumbe a quem: 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção 
ou vigilância; 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade 
de impedir o resultado; 

c) com seu comportamento anterior, criou o ris
co da ocorrência do resultado. 

••§ 2.• com redação detenninada pela Lei n.• 7 .209, de 11 de ju
lho de 1984. 

Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover à 
subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 
(dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de as
cendente inválido ou valetudinário, não lhes propor
cionando os recursos necessários ou faltando ao pa
gamento de pensão alimentfcia judicialmente acor
dada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, 
de socorrer descendente ou ascendente, gravemen
te enfermo: 

Pena -detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 
e multa, de uma a dez vezes o maior salário minirno 
vigente no Pais. 

-caput com redação determinada pela Lei n. • 5.478, de 25 dfe 
julho de 1968. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incide 
quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer 
modo, inclusive por abandono injustificado de em
prego ou função, o pagamento de pensão alimentf
cia judicialmente acordada, fixada ou majorada. 

••Parágrafo único com redação detenninada pela Lei n.• 5.478, 
de 25 de julho de 1968. 
"VIde art 22 e parágrafo único da Lei n.• 5.478, de 25 de julho de 
1968. 

Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à 
instrção primária de filho em idade escolar: 
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Pena- detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) 
mês, ou multa. 

·o art. 55 da Lei n.• 8.069, de 13~de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente). determina que os pais ou responsável 
lêm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regu
lar de ensino. 

"Vode, também, arts. 98, 100 e 101 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Art. 247. Permitir alguém que menor de 18 (de
zoito) anos, sujeito a seu poder ou confiado à sau 
guarda ou vigilância: 

I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou 
conviva com pessoa viciosa ou de má vida; 

11 - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo 
ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de repre
sentação de igual natureza; 

*Vide art. 240 da Lei .0 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

III - resida ou trabalhe em casa de prostituição; 
IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar 

a comiseração pública: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 

ou multa. 
"V ode Decreto-lei n. • 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das 
Contravenções Penais). 

PARECER N.0 692, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 32, 
de 1997, de autoria do Senador Osmar 
Dias, que dispõe sobre o tratamento me
dicamentoso da dOr em pacientes porta
dores de neoplasias comprovadas, por 
meio de entorpecentes, e dá outras provi
dências. 

Relator: Senador Carlos Bezerra 

Somos pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n.2 32, de 1997, com as seguintes Emendas 
de autoria do Senador Sebastião Rocha. 

EMENDA N.0 1 - CAS 

Acrescentar ao Art. 32 o Item VIl com a seguin
te redação: 

Art. 3.2 ................................................. .. 

VIl - Outros medicamentos e formas 
que venham a ser regulamentados pelo Po
der Público. 

-Justificação 

A Ciência é dinâmica e está em constante evo
lução e outros medicamentos podem surgir, sendo 
assim, não podemos obstar o progresso, que virá 
beneficiar os pacientes portadores de neoplasias. 

EMENDA N.2 2-CAS 

Emenda n.2 2- Modificativa 
Ao Art. 1.0 - §único 
Modificar a expressão 'Por dois médicos assis

tentes' pela expressão 'Pelo médico assistente'. 

Justificação 

Entendemos Sr. Presidente, que em muitos 
Municípios do Interior não temos os dois médicos 
assistentes, quando muito temos apenas um único 
médico para toda a comunidade. 

EMENDA N.2 3-CAS 

Emenda n.0 3- Modificativa 
Ao Art. 2.2 - § 3.2. 
Modificar a expressão 'Os Jois médicos assis

tentes poderão' pela expressão 'O médico assisten
te poderá'. 

Justificação 

A justificativa da emenda anterior coincide com 
esta, por tratar-se de assunto correlato. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997.
Ademir Andrade, Presidente - Carlos Bezerra, Re
lator - Sebastião Rocha - Valmir Gampelo - Wal
deck Omelas - Emília Fernandes - Gilvam Bor
ges - Otoniel Machado - João França - Jonas Pi
nheiro - Bello Parga - Albino Boaventura - Gasil-

::_dQ Mllld"oer - Onofre Quinan - José Alves. 



COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
LISTA DE VOTA rÃO NOMINAL /PLS N" .j ,;?_/ ~ l-

TITULARES· PFL SIM N.\0 .IBSTE;-.IÇ\0 SIIPLE~TES. PFL SIM :'11.\o .\8!'\TE:'\( .. \<) 

ROMEROJUCA GUILHERME PALtv1EIRA 
JONAS PINHEIRO v VAGO 
JOSE ALVES v VAGO 
BELLOPARGA i/ VAGO 
WALDECK ORNELAS v JOSE AGRJP!NO 
ED!SON LOBÃO BERNARDO CABRAL 
JOSEB!ANCO ROMEU11JMA 
FREITAS NETO JOÀOROCHA 
JULIO CAMPOS VAGO 

TITULARES· P~IDB SIM N.\0 ABSTE.'IÇ.\0 Sl'PLE.'ITES · P~IDB SIM .'I.\ O ABsTE:>C\0 

CARLOS BEZERRA v JOSE FOGAÇA 
GII..VAMBORGES v VAGO 
JOÃO FRANÇA v ONOFRE QUINAN v 
CAS!I..DO MALDANER v JOSESARNEY 
ALBINO BOA VENTIJRA v RENAN CALHE!ROS 
NABO R JUNIOR VAGO 
MARLUCE PINTO VAGO 
OTON1EL MACHADO v VAGO 

TITULARES· PSDB SIM N.~o ABSTE:'iC.\0 SLPLEHES • PSDB SIM :<.\o AliSTE:> C.\ O 

LUCI O ALC ANT ARA ARTUR DA TAVOLA 
OSMARD!AS BENl VERAS 
LUDIO COELHO SERGIO MACHADO 
CARLOS WILSON COUTINHO JORGE :r I 

JOSE ROBERTO ARRUDA JEFFERSON PERES I 

TITULARES· BLOCO OPOSIÇ.\0 SIM NÃO ABSTE.'IÇ.\0 SI:PLE:>TES. BLOCO OPOSIÇ.\0 SIM C< ÀO AllSTE:-iÇ.\0 
(PTIPDTIPSBIPPSl íPTIPDTIPSBIPPSl 

BENEDITA DA SILVA-PT EMILIA FERNANDES-PDT i/ 
lv!AR!NA SILVA-PT I LAURO CAMPOS-PT i 

ADEMIR ANDRADE-PSB ABDIAS NASCIMENTO-PDT I 

SEBASTIÃO ROCHA-PDT v ROBERTO FREffiE·PPS 
TITl'LARES • PPB SIM I' ÀO .\BSTE\Ç.\0 SUPLE.'ITES-PPB Sl~l .'1.\0 • .\BSTE\('.\0 

ERNANDES AMOR.llv! ' EPITACIO CAFETEIRA 
LEOMAR QUINT ANlLHA ESP!R!D!ÀO AMTN 

TITl'LARES · PTB SIM :-;Ao .\HSTE:>C.\0 Sl'PLE\TES-PTB Sl:\1 i-i.\0 --tB:-.TE:"iC\0 

V ALMIR GAMPELO v ODAC!R SOARES 

TOTAL~SIJiti_iy_NÃO~ABS-=

eoM f\ PR~:>c: .. ..;u\ !)-~ P•í'<i'~i:'})~r-.vTe .ll.'l 

SALA DAS REUNIÕES, EM $2 I 1 o I ~ ').. 

- ) 

(? 0l'VI. t:~ 5 A '0. I e 0 "" f"C: e 7 <.J '-' • S-"' 0 ,Q l) 0 •'\ V. "'-1 

PJ VOT.I'\(-'1::, . ' . 

Senador 
Presidente ~i/\" 

~ 
O:l 

~ 
t:l 
(T1 

:g _, 

'~ 

I~ 
~ 
gj 

~ 

<A 

"' 



60 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

TExTO FINAL DA COMiSSÃO DE ASSUNTOS 
SOCIAIS AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 32, DE 1997, 
APROVADO EM 22 DE OUTUBRO DE 1997. 

Dispõe sobre o tratamento medica
mentoso da dor em pacientes portadores 
de neoplasias comprovadas, por meio de 
entorpecentes, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os pacientes acometidos por intensas e 

constantes manifestações dolorosas, induzidas por 
neoplasias comprovadas através de laudo médico, 
terão, em programa especial de controle da dor on
cológica a ser definido pelo Poder Executivo, trata
mento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às 
prescrições e dispensação de analgésicos entorpe
centes ou correlatas, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. 

Parágrafo único. O laudo referido no caput, a 
ser mantido por cinco anos, deverá ser assinado 
pelo médico assistente regularmente registrado no 
respectivo conselho profissional, além do diretor clí
nico da instituição ou hospital onde se processa o 
tratamento da neoplasia. 

Art. 22 Os pacientes a que se refere o art. 1 ° 
deverão cadastrar-se neste programa especial de 
controle da dor oncológica, no setor clínico específi
co e na farmácia do hospital ou instituição onde for 
efetivado o tratamento antineoplásico. 

§ 1° O cadastro do paciente, na farmácia hospi
talar, só será efetivado após o envio administrativo 
do laudo médico, que servirá de base para tal regis
tro. 

§ 22 O paciente vinculado a este programa es
pecial será identificado na farmácia hospitalar por 
meio de cartão datado da tarja magnética, assinatu
ra, impressão digital e fotografia recente. 

§ 3° O médico assistente poderá, com base no 
seu julgamento clínico, estabelecer o perfil particular 
de dosagem, dos quantitativos e da periodicidade e 
repetição da mesma prescrição, com base nos parâ
metros máximos determinados especificamente pelo 
Poder Executivo. 

§ 42 Os cadastros relacionados a.este progra
ma especial serão enviados ao Ministério da Saúde 
para sua consolidação no nível nacional. 

Art. 32 Integram o programa especial os se
guintes medicamentos entorpecentes (agonistas e 
antagonistas): 

I - morfina - nas formas: injetável, comprimido 
ou solução oral; 

11 - petidina - nas formas: injetável, comprimido 
ou solução oral; 

III - codeína - nas formas: comprimido e solu
ção oral; 

IV - tramado! - nas formas: injetável, compri
mido, solução oral e supositório; 

V - buprenorfina - nas formas: comprimido, in
jetável e supositório; 

VI - naloxone - na forma injetável. 
VIl - outros medicamentos e formas que ve

nham a ser regulamentados pelo Poder Público. 
Art. 42 Os medicamentos mencionados no art. 

32 desta lei, quando adquiridos especialmente com o 
objetivo de fazer parte do programa especial de con
trole da dor oncológica, deverão ser intensificados 
por meio de cor exclusiva e de gravação da sigla DO 
-(dor oncológica). 

Art. 52 O porte, o transporte, a cessão, a doa
ção, a troca, a manutenção em estoque ou a venda 
irregulares dos medicamentos mencionados no art. 
3° e dotados das características estabelecidas no 
art. 42 submete os infratores às penas da Lei nº 
6.368, de 22 de outubro de 1976. 

Parágrafo único. Se o infrator for profissional 
médico, farmacêutico, enfermeiro ou quaisquer dos 
seus subalternos correlatas, terá a pena prevista 
acrescida em um terço. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias. 

Art. 7º- Revogam-se- as disposições em centrá-
rio. 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1997. -
Senador Ademir Andrade, Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais. 

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS 
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, 

DO REGIMENTO INTERNO 

NOTA TÉCNIC~ N2 217 DE 1997 

Dispõe sobre o tratamento da dor 
em pacientes portadores de neoplasias 
comprovadas, por meio de entorpecen
tes, e dá outras providências. 

O Projeto de Lei nº 32/97 de autoria do Exce
lentíssimo Senador Osmar Dias contempla um as
pecto de grande conteúdo humantitário ao determi
nar o tratamento descomplicado, através de entorpe
centes, daqueles pacientes portadores de dores in
tensas e- prolongadas provocadas por neoplasias 
comprovadas por laudo assinado por dois médicos 

- -assistentes é enviado à farmácia da instituição, onde 
o paciente deverá ser matriculado em programa es-
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pecial. O Projeto prevê controles específicos para to
das as interfaces participantes do prôcesso, como o 
paciente, o medicamento, o farmacêutico ou seu au
xiliar e os médicos envolvidos, para que não ocorra 
abuso de entorpecentes ou utilização espúria do pro
grama. O programa prevê, ainda, uma pequena rela
ção de medicamentos entorpecentes para fazer par
te do programa. Finalmente, a penalização é efetua
da através da Lei n• 6.368, de 22 de outubro de 
1976, relacionada ao abuso de entorpecentes. 

No momento, o Projeto em apreço foi encami
nhado à Comissão de Assuntos Sociais para deci
são terminativa, onde poderá receber emendas após 
a publicação e distribuição em avulsos, pelo prazo 
de 5 dias úteis. 

Brasília, 15 de abril de 1997. - Granville G. 
Oliveira, Consultor Legislativo. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Carlos Bezerra. 

I - Relatório 

O Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1997, de 
autoria do ilustre colega, Senador Osmar Dias, dispõe 
sobre o tratamento medicamentoso da dor em pacien
tes portadores de neoplasias comprovadas, por meio 
de entorpecentes, e dá outras providências. 

Vem à apreciação desta Comissão em caráter 
terminativo, não tendo recebido emendas no prazo 
regimental. 

Dispõe que os pacientes acometidos de mani
festações dolorosas intensas e constantes em de
corrência de neoplasias terão, de parte do Sistema 
Único de Saúde, tratamento privilegiado e gratuito 
quanto ao acesso à prescrição e à dispensação de 
analgésicos entorpecentes ou correlatas, instituindo 
um Programa Especial de Controle da Dor Oncológi
ca {ar. 12). Para tanto a neoplasia terá de ser com
provada por laudo, assinado por dois médicos assis
tentes e pelo diretor clínico da instituição ou hospital 
onde se processa o tratamento {art. 12 , §único). 

Exige o cadastramento do paciente no referido 
Programa e no setor clínico específico e na farmácia 
hospitalar da instituição em que se realiza o trata
mento, definindo os critérios, as formas e os meca
nismos com que se fará o dito cadastramento {art. 22 

e§§). 
Define os medicamentos que integrarão o Pro

grama, bem como suas apresentações {art. 32), dis
pondo, ainda, que esses medicamentos, quando ad
quiridos com o objetivo de fazer parte do Programa, 
deverão ser identificados por cor exclusiva e grava
ção de sigla especial (art. 42). 

O porte, o transporte, a cessá(), a. doa.Ção, a 
troca, a manutenção em estoque e a venda irregula
res daqueles medicamentos são tipificados como in
frações sanitárias, nos termos da Lei n• 6.368, de 22 
de outubro de 1976, sujeitando os infratores às pe
nas aí cominadas {art. 52), a menos que sejam tra
balhadores de saúde, caso em que a pena será 
acrescida de um terço {art. 5º, §único). 

O Projeto prevê que a lei seja regulamentada 
pelo Poder Executivo no prazo de noventa dias {art. 
6") e não inclui dispositivo definidor da data de vi
gência. 

Na justificação de sua proposição, o Senador 
Odacir Soares faz uma interessantíssima resenha 
histórica da luta contra a dor e da evolução dos co
nhecimentos, dos conceitos e da tecnologia médica 
nessa área, que foi sempre uma das fronteiras con
tra as quais se debateram os médicos. 

É do conhecimento de todos o aforismo, atri
buído a Hipócrates - pai da Medicina, e datado de 
vinte e quatro séculos - sedare dolorem opus divi
num est, que muito bem sintetiza o grau de priorida
de conferido pela Medicina a esta sua missão. 

Em nosso País, a elevada ocorrência de neo
plasias - que segundo dados do Ministério da Saúde 
é da ordem de trezentos e cinqüenta mil casos no
vos e cem mil óbitos por ano - dá muito bem a di
mensão do problema em nosso meio. 

É de ressaitar que a incidência de câncer em 
nosso meio, na atualidade, é mais elevada que a en
contrada na maioria dos países desenvolvidos, de
correndo isto, na opinião dos especialistas, do au
mento da esperança de vida, da industrialização e 
das mudanças de hábitos de vida ocorridos nos úiti
mos anos. 

Por outro lado, dispomos de medicamentos ca
pazes de, com razoável efiCácia, tratar do problema 
da dor oncológica. No entanto, o uso ilegal e abusivo 
dessas drogas fez com que, por um lado, se adotas
se uma legislação extremamente rígida para seu 
controle sanitário e a prevenção do uso abusivo e do 
tráfico e, por outro, se desenvolvesse, no seio da ca
tegoria médica, uma postura extremamente cuidado
sa e temerosa em utilizar tais medicamentos, com 
graves prejuízos para os pacientes que, efetivamen
te, deles necessitam. 

Tudo isto é muito bem esclarecido na justifica
ção da proposição. Não há o que opor ou argumen
tar. 

11- Voto 

Se no mérito não há nada a opor à proposição 
do nobre colega, na forma há que aperfeiçoá-la. 
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A. iniciativa é constitucional, uma vez que com
pete à Uniãc - concorrentemente com estados, mu
nicípios e Distrito Federal - legislar sobre proteção e 
defesa da saúde {C.F. art. 24, inciso XII). No entanc 
to, reza também a Constituição que, "no âmbito da 
legislação conccorrente, a competência da União li
mitar-se-á a estabelecer regras gerais' {C.F. art. 24, 
§ 1º). 

Por outro lado, compete privativamente ao Pre
sidente da República dispor sobre a organização e o 
funcionamento da administração federal {C.F. art. 
84, inciso VI). 

Ora, o Projeto em tela não apenas desce a de
talhes que melhor caberiam à regulamentação intra
legal {formas e mecanismos de cadastramento de 
doentes no programa, e nomes e apresentações de 
medicamentos, por exemplo) - impróprios, portanto, 
de figurar numa •regra geral'- como institui um Pro~ 
grama Especial de Controle da Dor Oncológica, a 
ser executado pelo Sistema Único de Saúde, em fla
grante conflito com o dispositivo constitucional que 
define que a iniciativa de lei, tratando da organiza
ção da administração federal, é privativa do Presi
dente. 

Esses aperfeiçoamentos, se fizeram necessá
rios - a nosso ver - para garantir que tal iniciativa 
prospere, pelos seus inegáveis méritos. 

Em vista do exposto somos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n" 32, de 1997, na forma 
do seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 32 {SUBSTITUTIVO), DE 1997 

Dispõe sobre o tratamento medica
mentoso da dor em pacientes portadores 
de neoplasias comprovadas, por meio de 
entorpecentes, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os pacientes acometidos por intensas e 

constantes manifestações dolorosas, induzidas por 
neoplasias comprovadas através de laudo médico, 
terão tratamento privilegiado e gratuito quanto ao 
acesso à prescrição e à dispensação de analgésicos 
entorpecentes ou correlatas, para tratamento ambu
latorial ou uso domiciliar, pelo Sistema Único de 
Saúde. 

Parágrafo único. O laudo referido no caput, a 
ser mantido em arquivo na instituição que o expediu 
pelo prazo de cinco anos, deverá ser assinado pelo 
médico assistente do paciente, regularmente regis
trado no respectivo Conselho Regional de Medicina, 

e pelo diretor-clínico da instituição ou hospital onde 
se processa o tratamento da neoplasia. 

Art. 22 O Poder Executivo, através do Ministério 
--da: -Saúde, padronizará -os· medicamentos a serem 

utilizados, com vistas a orientar a aquisição dos 
mesmos, pelos gestores do Sistema Único de Saú
de. 

- Art. 3º A padronização a que se refere o pará
grafo anterior será revista e republicada anualmente, 
ou sempre que se fizer necessário, para se adequar 
ao conhecimento científico atualizado e à disponibili
dade de novos medicamentos no mercado. 

Art. 42 Os mecticamentos mencionados no art. 
2.2 desta lei, quando adquiridos especialmente para 
a finalidade referida, deverão ser identificados por 
meio de cor exClusiva e de gravação da sigla DO 
(dor oncológica). 

Art. 5. º As despesas decorrentes da implemen
tação dessa lei serão financiadas com recursos do 
Orçamento da Seguridade Social da União, dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municípios, confor
me regulamento. 

Art. 6.2 O porte, o transporte, a cessão, a doa
ção, a troca, a manutenção em estoque ou a venda 
irregulares dos medicamentos mencionados no art. 
2.". dotados das características estabelecidas no art. 
4.". sujeita os infratores às penas da Lei n.2 6.368, 
de 22 de outubro de 1976. 

Parágrafo único. Se o infrator for médico, far
macêutico, enfermeiro ou qualquer outro trabalhador 
de saúde, terá a pena acrescida em um terço. 

Art. 7." O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias. 

Art. 8.2 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 9.2 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, . -Carlos Bezerra, Relator. 

VOTO EM SEPARADO 
DO SENADOR SEBASTIÃO ROCHA 

Somos pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n.• 32, de 1997, com as seguintes Emen
das. 

Emenda n.2 1 - Aditiva 
Acrescentar ao art. 3.2 o Item VIl com a seguin

te redação: 
Art. 3.2 -

-YII - Outros medicamentos e formas que ve
nham a ser regulamentados pelo Poder Público. 

Justificação 

A Ciência é dinâmica e está em constante evo
lução e outros medicamentos podem surgir, sendo 
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assim, r.).o podemos obstar o progresso, que virá 
beneíiciar os pacientes portadores de neoplasias. 

Emenda n.2 2- Modificativa· 
Ao art. 1.2 - § único 
Modificar a expressão "Por dois médicos assis

tentes· pela expressão "Pelo médico assistente•. 

Justificação 

Entendemos Sr. Presidente, que em muitos 
Municípios do Interior não temos os dois médicos 
assistentes, quando muito temos apenas um único 
médico para toda a comunidade. 

Emenda n<> 3 - Modificativa 

Ao Art. 22, § 32• 

Modificar a expressão "Os dois médicos assis
tentes poderão" pela expressão •o médico assisten
te poderá. 

Justificação 

A justificativa da emenda anterior coincide com 
esta, por tratar-se de assunto correlato. - Sebastião 
Rocha, Senador PDT/AP. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFfCIO N2 69/97 -CAS 

Brasília, 22 de outubro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 22 , do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Se
nado n2 32, de 1997, que "Dispõe sobre o tratamen
to medicamentoso da dor em pacientes portadores 
de neoplasias comprovadas, por meio de entorpe
centes, e dá outras providências", em reunião de 22 
de outubro de 1997. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 
expediente lido vai à publicação. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1.2 Se
cretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy. 

É lido o seguinte: 

OFfCIO S!N2 /97 

Brasília, 31 de outubro de 1997 
Senhor Presidente, 
Solicito as providências necessárias para ceder 

a minha vaga ao nobre colega Deputado Ricardo 
Barros PPBIPR na Comissão Mista que trata da Me
dida Provisória n.2 1.591, que "Dispõe sobre a quali-

...... ' !\; 

ficação de entidades como organizações sociais, a 
criação do Programa Nacional de Publicização, a ex
tinção do Laboratório Nacional de Luz Sincotron e 
da Fundação Roquete Pinto e a absorção de suas 
atividades por organizações sociais, e dá outras pro
vidências•. 

Certo de contar com a compreensão de V. 
Ex.•, desde já agradeço. 

Atenciosamente, Deputado Bosco França, 
PMN/SE. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Será feita a substituição solicitada. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Sobre a mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. 1.2 Se
cretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy. 

São lidos os seguintes: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFÍCIO N2 69/97 -CAS 

Brasília, 22 de outubro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2.2, do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou, com emendas, o Proje
to de Lei do Senado n.2 32, de 1997, que "Dispõe 
sobre o tratamento medicamentoso da dor em pa
cientes portadores de neoplasias comprovadas, por 
meio de entorpecentes, e dá outras providências", 
em reunião de 22 de outubro de 1997. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

OF. N2 246/97/CCJ 

Brasília, 29 de outubro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.• 

que, em reunião realizada nesta data, esta Comis
são deliberou pela rejeição do Projeto de Lei do Se
nado n.2 199, de 1996, que "altera o Decreto-Lei n.<> 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
introduzindo artigo que define crime de omissão no 
exercício do pátrio poder. 

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Pre
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

OF. N2 247/97/CCJ 

Brasília, 29 de outubro de 1997 

Senhor Presidente; 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" 

que, em reunião realizada nesta data, esta Comis
são deliberou pela aprovação do Projeto de Lei do 



64 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

Senado n2 198, de 1996, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que "Acrescenta parágrafo ao art. 14 da 
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para sub
meter o servidor público a avaliação médica periódica". 

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral Pre
sidente da Comissão de Constituição, Justiça' e Ci
dadania. 

A SRA. PRESIDENTE (Emflia Fernandes) -
Os ofícios lidos vão à publicação. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do art. 91, §§ 32 e 5°, do Regimento Interno abrir-se
á o prazo de cinco dias úteis para interposi~ão de re
curso, por um décimo da composição da Casa, para 
que os Projetas de Lei do Senado n% 198 e 199, de 
1996, e n• 32, de 1997, cujos pareceres foram lidos 
anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Os Projetas de Lei n•s 50 a 86, de 1997-CN, cons
tantes de Mensagens Presidenciais lidas anterior
mente, vão à Comissão Mista de Planos, Orçamen
tos Públicos e Fiscalização.CN, 

Nos termos da Resolução n2 2, de 1995-CN a 
Pres!dência estabelece o seguinte calendário p~ 
tramitação dos projetas: · 

até 8/11 - publicação e distribuição de avulsos; 
até 16/11 - prazo final para apresentação de 

emendas; 
até 21/11 - publicação e distribuição de avul

sos das emendas; 
até 12/12- encaminhamento do parecer final à 

Mesa do Congresso Nacional. 
. A SRA._PRESIDENTE (Emília Fernandes)- O 

Projeto de Le1 da Câmara n2 89, de 1996 {n2 667195, 
na Casa de origem), o Projeto de Lei da Câmara n• 
29, _de 1997 (n2 1.402195, na Casa de origem), e o 
Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1997 (n• 1.403, 
na Casa de origem), cujos pareceres foram lidos an
teriormente, ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, 11, 'd", do Regimento Interno, combinado 
com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995, do Sena
do Federal. 

. ~ S~. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
Pres1denc1a recebeu o Aviso n2 681, de 1997 de 24 
último, do Presidente em exercício do Trib~nal de 
Contas da União, encaminhando cópia da Decisão 
n• 819, de 1997, adotada pelo referido Tribunal co
municando a juntada dos processos n•s 'TC-
825.056/97-7 e TC-Q10.439/97-8, por tratarem de 
obra referente à pavimentação da BR-174, que liga 
Manaüs à Venezuela. 

O_ expediente será anexado ao processado do 
Requerimento n2 513, de 1997, e, em cópia, aos pro
cessados do Requerimento n• 651, de 1995, e do Di
versos n• 1, de 1996, que vai à Comissão de Fiscali
zação e Controle. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Encerrou-se, sexta_-f~ira última, o prazo para apre
sentação de emendas ao Projeto ele Resolução n• 
138, de 1997 (apresentado pela Comissão de As
suntos Econõmicos como conclusão de seu Parecer 
n2 664, de 1997), que autoriza a União a contratar ope
ração de crédito externo, no valor equivalente a U$300 
milhões norte-americanos de principal, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
Bird, destinada ao financiamento parcial do Projeto de 
Restauração e Descentralização de Rodovias Fede
rais, a ser executado pelo Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem- DNER. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria encontra-se em regime de urgência 

e constará da pauta da sessão deliberativa ordinária 
de amanhã. 

A SRA. PRESIDENTE (Emflia Fernandes) - A 
Presidência determina o arquivamento dos Requeri
mentos n2s 484, de 1994, 1.094 e 1.269, de 1996; e 
13, 29 e 90, de 1997, por haverem perdido a oportu
nidade. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1..573-13, adota
da em 27 de outubro de 1997 e publicada no dia 29 
do mesmo mês e ano, que Altera dispositivos das 
Leis n"s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, 
de 17 de setembro de 1992, e 2.180, 1e 5 de feve
reiro de 1954, e dt. outras providências. 

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

TitUlares 

Bernardo Cabral 
Carlos Patrocínio 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

BeniVeras 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Bianco 
Edison Lobão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Geraldo Melo 
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I ' I 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção Odacir Soares 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Maluly Netto Luiz Braga 
Sérgio Barcellos Mário Fecury 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Sandra Mabel Noel de Oliveira 
Zaire Rezende Zé Gomes da Rocha 

PSDB. 

Adroaldo Streck Amon Bezerra 

Bloco (PT!PDTIPC do B). 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PSB 

Alexandre Cardoso Pedro Valadares 
De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 3-11-97- designação da Comissão Mista 
Dia 4-11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 3-11-97 
- prazo para recebimento de emendas e para a 

Comissão Mista emrtir o parecer sobre a admissibili
dade 

Até 12-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 27-11-97- prazo no Congresso Nacional 
A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória nR 1.575-5, adotada 
em 27 de outubro de 1997 e publicada no dia 29 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre normas e con
dições gerais de proteção ao trabalho portuário ins
trtui multas pela inobservância de seus precert~s. e 
dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§-42 e 52 do art. 22 da Resolução nR 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Vilson Kleinübing 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

José Agripino 

RomeuTuma 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB. 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 

Lúcio Alcântara Osmar Dias 

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB. 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

José Carlos Aleluia Augusto Viveiros 
Uma Netto Marco Vinícius de Campos 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA). 

Edinho Araújo 
João Henrique 

Pedro Henry 

Neiva Moreira 

PSDB. 

Noel de Oliveira 
Mário Martins 

Paulo Feijão 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Sebastião Rocha 

PL 

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz 
. De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 3-10-97- designação da Comissão Mista 
Dia 4-1 Q-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 3-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emrtir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 12-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 27-11-97- prazo no Congresso Nacional 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n2 1.576-5, adotada 
em 27 de outubro de 1997 e publicada no dia 29 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre a extinção dos 
órgãos que menciona e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, é 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fiCa assim constrtuída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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Titulares 

RomeuTuma 
Bello Parga 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PR 

PMDB. 

PSDB 

Bernardo Cabral 
Guilherme Palmeira 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Osmar Dias Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

PTB. 

Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Átila Uns Roberto Pessoa 
Rogério Silva Robson Tuma 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA) 

Mário Martins 
Paulo Lustosa 

PSDB 

Adelson Salvador 
Asdrúbal Bentes 

Dalila Figueiredo Rommel Feijó 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 3-11-97 -designação da Comissão Mista 
Dia 4-11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 3-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 12-11-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 27-11-97- prazo no Congresso Nacional 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -

Será feita a devida comunicação à Câmara dos De
putados. 

Sobre a mesa, requerimento que será tido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 927, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 119 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa do parecer da Comissão de As
suntos Econômicos, sobre as emendas de Plenário 
apresentadas ao Projeto de Lei do Senado n. 2 142, 
de 1995, que tramita em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado n. • 143, de 1995, por encontrar-se 
esgotado o prazo daquela Comissão. 

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1997.
Osmar Dias- Waldeck Omelas. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna
mente. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr4 Presidente, Sr4s e 
Srs. Senadores, depois do dia da arrogânCia vem o 
dia da humanização, do arrependimento pelos desa
foros praticados com a certeza de que se·construía 
aqui uma muralha protetora inabalável, como se a 
matéria-prima fosse capaz de fazer uma ilha de sos
sego e tranqüilidade em tomo de um país, como se 
ela fosse o narcisismo, a arrogância, a prepotência 
de conhecimentos falsos e verdadeiros. 

Aqueles que diziam, há tão pouco tempo, que 
o Brasil era muito diferente dos demais países do 
mundo, "paisecos• que não tinham na sua administra
ção a clarividência, o saber de •PHDeuses• que nos 
protegeria a todos contra as oscilações que o capitalis
mo faz encrespar de tempos em tempos e que obvia
mente mostra que somos inermes diante dos grandes 
movimentos tectônicos, dos grandes cismas que aba
lam a economia capitafista, de mercado. 

É interessante, por exemplo, que, ao invés de 
manterem pelo menos uma aparente austeridade ou 
tranqüilidade, para com elas talvez acalmar um pouco 
a crise da bolsa que se tomara tão evidente no dia 23 
do mês passado, ao abater o baht e abalar o UOfl,_ de 
Hong Kong, bem como outras moedas do sudeste 
asiático, não mudaram a sua postura: confiaram que 
essas tempestades ficariam por lá e se desviariam do 
Brasil, que havia tomado medidas que o tomavam 
inexpugnável a essas transformações do mundo. 

Tudo se passava como se o Brasil não perten
cesse ao globo terrestre, tal como alguns aventurei
ros e comandantes de nossa sociedade à pátria; tal 
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como a~ntece freqüentemente com a esquizofrt:lnia, 
elas tinham encontrado outros rincões supraterres
tres, onde resolveram os seus conflitos e as suas 
contradições. Mas, ao invés de manter a postura e a 
compostura exigidas neste momento, o Presidente 
do Banco Central, que, sem dúvida alguma, tem-se 
demonstrado mais genioso do que genial, afirma que 
os acontecimentos o colheram de surpresa. Ele es
tava perplexo diante dos acontecimentos que abala
ram as bolsas brasileiras e do resto do mundo; disse 
que não conhecia nenhuma teoria capaz de explicar 
os acontecimentos pulsáteis e os transtornos da 
economia mundiaL 

Sr. Presidente, se as suas teorias, tão rapida
mente digeridas nas universidades norte-america
nas, não explicam o mundo real e os problemas 
mais graves, jogue-as fora! Essas teorias não pres
tam! Pois uma teoria que não serve para explicar o 
mundo, não serve para nada. A verdade ou a falsi
dade das proposições se comprovam na prática e, 
se a sua teoria é a do equilíbrio geral, do equilíbrio 
parcial, do equilíbrio dinâmico ou de qualquer equilí
brio, jogue essa teoria fora porque não presta; não 
serve, uma vez que é incapaz de explicar os dese
quilíbrios, algumas vezes claros, outras vezes laten
tes, mas, sempre presentes na história do cresci
mento capitalista. 

Perplexo diante destes fatos inexplicáveis para 
estas cabeças equilibristas, neoliberais e rnonetaris
tas, o que o Governo resolve fazer? O Governo que 
havia dito, há pouco tempo: 'A Oposição é burra- ob
rigado pela minha parte. 'São jecas, são caipiras.' 'Eu 
sou a esquerda', afirma Le roi soleil em uma entrevis
ta publicada, em dez páginas, na revista Veja, há cer
ca de duas ou três semanas. 'Eu sou a esquerda Eu 
sou embaixo. Eu sou em cima Eu sou a direita Eu 
sou onipresente, onisciente. Eu sou tudo'. 

Ele reinava sozinho. Segundo ele, 'a Oposição 
não existe', mas agora ela é culpada Essa pequena e 
burra Oposição é culpada por todos os flagelos, por to
das as. contradições e crises, por todos os movimentos 
que o mundo, perplexo, presencia, de Hong Kong a 
Nova YorK, de Londres a Frankfurt Até o inexpugnável 
Brasil perdeu, de acordo com dados publicados na im
prensa de hoje, R$8 bilhões, apesar de todas as medi
das que elevaram, dobraram a taxa de juros no Brasil, 
na tentativa de segurar esse dinheiro volátil que, receo
so do que acontecia na bolsa brasileira, tratava de pro
curar outros paraísos onde o inverno permitisse que eles 
pousassem sua inquietude volátil e especulativa 

De modo que, então, há uma orquestração por 
parte do Governo perplexo. Eles até mesmo se re-

.cardam de lembrar alguma coisa, quando são dados 
a um amnésia esperta e contumaz. 

Agora, lembram-se eles da Oposição. O Minis
tro Pedro Malan, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e todos do Governo resolvem, agora, afir
mar, em uníssono, em uma melodia estranha, que a 
Oposição é a culpada e que as reformas não foram 
feitas com a urgência necessária, como se o próprio 
Governo, pensando apenas naquilo, ou seja, em ga
nhar a reeleição a qualquer custo, não houvesse, ele 
próprio, parado de falar nas 1 07 demissões de fun
cionários, que o Ministro da Administração não se 
cansava de repetir que ia colocar em exercício. Ao 
contrário, abriram cinco mil vagas no serviço público 
e as usaram corno moeda de troca para que os de
sígnios de Sua Majestade fossem postos em prática 

E mais: aumento de vencimentos para certas 
categorias privilegiadas de até 251%. 

Então é óbvio que se encerrou a fase da venda 
de estatais e da abertura da economia, e, agora, co
meçaram-se também o fechamento e a proteção de 
certos setores que ainda resistiram ao Plano FHC. 

Em entrevista dada ao jornal Gazeta Mercan
til, nas páginas 9, 1 O e 11, no dia 19 de junho, per
guntado por um repórter, Sua Excelência, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, respondeu: 'A 
Alemanha e os Estados Unidos também fecham as 
suas importações'. Pergunta o repórter: 'Mas isto 
não é protecionismo?' E, obviamente, Sua Majesta
de, que tem todas as respostas, retiradas da cartola 
de sua onisciência, afirma: 'Três ou quatro setores 
foram destruídos' - Sua Excelência é modesto: três 
ou quatro. 'E agora trataremos de criar as condições 
para a sua reativação'. 

Brasil em Ação. O Brasil, que estava na inação 
e na destruição, agora é o Brasil em Ação; uma 
inauguração por mês até às eleições; quarenta e 
dois setores de atividades serão ativados; e a infla
ção vai voltar um pouco, afirmou o Presidente do 
Banco CentraL Com esses gastos eleitorais, a infla
ção vai voltar um pouco. Cresceremos a 9% ao ano, 
afirmou o Ministro Antônio Kandir. Agora, esses 9% 
se reduziram a 2% de crescimento do PIB e talvez 
1%. O Ministro da Agricultura afirma que, apesar da 
redução que ocorrerá este ano na colheita agrícola, 
isso não tem importância, porque os preços vão su
bir e a renda permanecerá elevada. 

A renda agrícola dos fazendeiros, de acordo 
com o Ministro da Agricultura, é o que importa. A 
queda da safra agrícola e a fome subseqüente não 
têm importância alguma diante da elevação de pre
ços que manterá elevada a renda dos fazendeiros. 
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O Governo obteve aquilo que a Oposição não 
conseguiu: trabalha harmonicamente. Os juros foram 
elevados para que atraíssem, como um ímã especu
lativo, o dinheiro que abandonava a Bolsa do Rio de 
Janeiro e a de São Paulo em ruína. 

O custo FHC, esse custo que o brasileiro vem 
suportando há tanto tempo - há três anos -, em 
nome do combate à inflação, em nome da estabiliza
ção, em nome da conservação das âncoras foi ago
ra aumentado em alguns bilhões de reais. 

O que verificamos, portanto, Sr" Presidente, é 
que, entre esses custos, para se conseguirem U$8 
bilhões capazes de atrair os U$8 bilhões que fugiram 
do Brasil, dobrou-se a taxa de juros. Com isso, ob
viamente, os preços não vão subir, porque são apu
rados com base nos preços à vista. Os juros dobra
ram, e o preço final pago por qualquer bem adquirido 
no Brasil aumentou fantasticamente. Por exemplo: 
um carro que custava R$22 mil, comprado em 30 
meses, passou a R$27 mil, num mesmo período. O 
carro, no final, aumentou R$5 mil; aumentará 30%, 
mas a ii'rilação não, porque esta se refere apenas ao 
preços à vista. 

Sri' Presidente, são essas "matemágicas" que 
a economia faz que permitem que o produto agrícola 
caia, mas a renda agrícola permaneça elevada; que 
os juros e os preços pagos ao final do prazo elevem
se fantasticamente, que o consumo se reduza, que a 
demanda se retraia diante dessa muralha, esta sim, 
uma muralha inexpugnável para os consumidores. O 
desemptego, obviamente, tem de aumentar, como 
também a inadimplência, as falências e as concorda
tas. A Samsung que vinha para o Brasil cercada de 
doações de terrenos, isenções tributárias, etc, como 
todas as empresas que têm vindo para o Pafs, desis
tiu, já não virá mais. Portanto, outras ficarão no Pafs 
porque não poderão se retirar antes da inauguração. 

Não há dúvida alguma de que uma das conse
qüências dessas medidas tomadas por esses gênios 
de plantão é o aumento do endividamento público 
em R$28,4 bilhões nos próximos doze meses. Isso 
também faz parte do custo FHC, este custo que já 
levou os nossos direitos adquiridos a duras penas, 
levou nossa carteira de trabalho, o nosso salário não 
reposto há trinta meses de Governo - são 67% sem 
reposição, Essas são as partes do custo FHC. A 
destruição de selares inteiros de atividade, de calça
dos, de porcelanas e de tecidos, a perda de merca
dos externos, etc., também fazem parte desse custo 
FHC. Não existe custo Brasil, existe sim um custo 
social chamado FHC que é cada vez maior, e agora 
querem dizer que a Oposição é a culpada. 

fieS dizem: pr9Cisai'nos dã eolal:loração da Oposi
ção. Como se a unanimidade pretendida não significas
se obviamente ditadura e despotismo. Qual será a dife
rença entre um Governo sem Oposição ou com os Parti
dos de Oposição aderidos ao Governo, à sua política, 
com a boca tapada, com a consciência esterilizada e o 
~da di1adura, a di1adura da imprensa? Qual 
será a diferença entre um regime e outro? 

Eles querem a unanimidade, mas o próprio Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso afirmou: toda 
unanimidade é "buna". Não queira, portanto, mais 
esse ingrediente de baixo Ql, Senhor Presidente. 

O Banco Central socorre os bancos pequenos 
com mais de R$1 bilhão, mas isso é pouco diante 
dos mais de R$50 bilhões que o Governo já gastou 
ao socorrer, com o Proer, os bancos que o mercado 
havia levado à falência. O mercado, que eles consi
deram como sendo racional e justo, que pratica a 
justiça premiando os mais eficientes e trazendo a 
derrota e a falência e eliminando os menos efiCien
tes. No entanto, quando se trata de bancos, as re
gras mudam e os inefiCientes são os protegidos. 

Quando os trabalhadores são desempregados 
- e só na grande São Paulo existem 1 milhão 380 
mil desempregados -o Governo afirma que eles são 
inefiCientes, ou seja, que o mercado seleciona, mar
ginaliza e exclui os ineficientes. Quer dizer, além do 
desemprego, impõe uma consciência de culpa na
queles que perderam o emprego pela inefiCiência do 
Governo. 

Vamos concorrer às eleições, Senhor Presi
dente, de uma maneira digna, igual, para verrnos -
por meio de uma concorrência político-eleitoral feita 
não como monopólio de comunicações ou como oli
gopólio do poder - quem será eleito pela consciên
cia dos cidadãos, dos eleitores. 

Com relação a esses "tremores de tena", que 
para mim não passaram de quatro graus na Escala 
Richter, a Folha de S.Paulo diz que ainda não pas
saram. E Roberto Campos, que se deu tão bem, que 
é o liberal da ditadura, já que soube como ninguém 
que o liberalismo tem como sua contraface politica a 
ditadura, o regime autoritário, diz agora que a Oposi
ção está sorridente, em festa com o que está acon
tecendo no capitalismo do mundo. 

Não, não é só a Oposição que está em festa, 
se é que isso é verdade. O Sr. Alan Greenspan, Pre
sidente do Banco Central dos Estados Unidos, está 
muito contente com o que está acontecendo no 
mundo, pois fez um disc:Urso, publicado na íntegra, 
em que afirma que esse arrefecimento, essa desva
lorização que ocorreu nas bolsas era muito positiva. 
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Por duas vezes, ele deu declarações de que as açõ
es estavam excessiva e perigosamente valorizadas 
e, nas duas ocasiões, houve uma queda nas bolsas 
de todo o mundo. · 

Agora o Sr. Alan Greenspan está muito satis
feito com o que ocorreu, porque o processo diante 
do qual nos encontramos é aquele em que o dinhei
ro especulativo vive da especulação, o dinheiro e 
seu lucro não crescem com a produção e com o ex
cedente extraído do trabalho humano. 

·o Fim do Emprego• é o nome de um dos li
vros que mais traduzem essa realidade. Diante do 
lucro especulativo, o lucro extraído do trabalho hu
mano ficou tão reduzido e é tão insignificante o tra
balho humano para produzir o lucro especulativo de 
três trilhões de dólares que circulam pelo mundo, 
que nós vemos que essa autonomização, que esse 
movimento próprio que o dinheiro especulativo assume 
em escala mundial só pode ser mantido através dele 
próprio, através de mais especulação, que mantém o 
lucro especulativo e alimenta a marcha, que Greens
pan tinha receio de que se atingisse o nível culminante 
que foi atingido em 1929 nos Estados Unidos e que se 
reproduziu em escala menor em 1987. 

Portanto, esta deveria ser a hora do acerto de 
contas, de "dar a César o que é de César", suum qui
que lribuere- a cada um o que é seu -, ao Governo o 
que é dele, ao éusto FHC o que ele criou, e à socieda
de brasileira a consciência mais clara do que está 
ocorrendo no Brasil e no panorama mundial. 

O Sr. Eduardo Suplicy (BLOCOIPT-SP) - V. 
Ex!' me concede um aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO/PT-DF)
Concedo, com muito prazer, o aparte a V. Ex!' ,Se
nador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (BLOCOIPT-SP) -V. 
Ex!' aponta com clareza a responsabilidade do Go
verno Fernando Henrique Cardoso com respeito à 
situação em que vive a economia brasileira. Na se
mana passada, diante da repercussão nas bolsas do 
vendaval vindo de Hong Kong, o Presidente Bill Clin
ton disse que a economia americana se encontrava 
relativamente saudável, com taxas de desemprego 
mais baixas do que há alguns anos, seis ou sete 
anos de progresso relativamente estável para a eco
nomia dos Estados Unidos, que o desequilíbrio ex
temo era bem menor este ano do que há alguns 
anos, com a diminuição do déficit da balança comer
cial dos Estados Unidos em relação ao resto do 
mundo, e que o déficit fiscal nos Estados Unidos es
tava sob relativo controle. O mesmo não põde dizer 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, pois, se 

fossem examinados, com cuidado, os indicadores 
macroeconômicos da economia brasileira, estes 
mostrariam a vulnerabilidade a que seu Governo nos 
conduziu. Em especial, o déficit fiscal, que ainda não 
está sob controle, e o déficit em contas correntes, in
cluindo o da balança comercial e o de serviços, que 
aumentou significativamente nos últimos anos e du
rante o Governo Fernando Henrique Cardoso, indi
cando os efeitos da sobrevalorização da taxa cam
bial. Então não foi à-toa que a Bolsa de Valores de 
São Paulo e do Rio de Janeiro foram atingidas com 
maior gravidade dentre as muitas que sofreram aba
lo nas economias do mundo inteiro. E V. Ex" bem 
aponta que soa estranho que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso esteja a atribuir ao Congresso 
Nacional e às oposições a culpa por não termos re
solvido adequadamente os problemas para a estabi
lidade do Plano Real. 

E gostaria, em apoio à observação de V.Ex", 
de lembrar aqui que, quando o Governo Fernando 
Henrique Cardoso quis, efetivamente, dedicar esfor
ços para que o Congresso Nacional aprovasse ma
térias, até que foi bem sucedido. Mas, quais foram 
algumas dessas matérias, sobretudo aquela à qual 
ele dedicou o seu maior esforço, senão à aprovação, 
em ambas as Casas, em duas votações, da emenda 
à Constituição que permitiu o direito de sua reelei
ção? Af está demonstrado que quando o Governo 
quis efetivamente que uma matéria fosse aprovada, 
em que pese mesmo ter a oposição e alguns outros 
membros do Congresso Nacional - porque a oposi
ção nesse caso se alargou, houve muitos que, den
tro da própria base governamental, também se opu
seram à proposição -, ele conseguiu ser bem sucedi
do. No que diz respeito a outra proposta relacionada 
ao problema do déficit fiscal - refiro-me à reforma tri
butária - é importante lembrar que, em 1995, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso para cá enviou 
uma proposta de reforma tributária. Na ocasião - e 
isso convém lembrar -, o Partido dos Trabalhadores 
também resolveu apresentar uma proposta de 
emenda à Constituição. Nós cinco Senadores do PT, 
bem como os 50 Deputados Federais do PT, assina
mos e demos entrada a uma proposta de reforma do 
sistema tributário brasileiro. 

A nossa proposta tinha alguns eixos, como 
maior progressividade, combate firme à evasão fis
cal e uma maior tributação, por exemplo, sobre as 
grandes fortunas, e assim por diante. Nós a apre
sentamos com o intuito de debatermos em profundi
dade o sistema tributário. Entretanto, foi o próprio 
Governo Fernando Henrique Cardoso quem preferiu 
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dedicar suas energias, por exemplo, à prorrogação, 
por duas vezes nesse período, do Fundo de Estabili
zação Fiscal, o FEF- que tinha outro nome no início-, 
e também da Contribuição sobre Movimentação Fi
nanceira, deixando de lado a proposta maior de re
forma do sistema tributário. Foi, portanto, uma opção 
do Governo não votar, não discutir. Nós da oposição 
estávamos dispostos inclusive a debater nossa pro
posta vis-à-vis à do Governo. De alguma forma po
deríamos chegar a um entendimento ou a divergên
cias, mas teria sido importante a discussão em pro
fundidade e a votação da matéria, fosse qual fosse o 
resultado. Mas foi o Governo que preferiu não dedi
car sua energia, seu esforço maior à votação dessa 
matéria. No que diz respeito à proposta de reforma 
da Previdência, é enorme sua complexidade. Se so
freu transformações durante sua votação em dois 
turnos, na Câmara e no Senado, estas foram decor
rentes da interação que a sociedade brasileira exer
ceu sobre a própria base governamental, que é 
maioria em ambas as Casas. A dificuldade em apro
var uma reforma da Previdência advém de sua ex
traordinária complexidade, da dificuldade que não 
resulta de problemas com a oposição. É algo seme
lhante ao caso da reforma. administrativa. Quero re
forçar, portanto, a tese de V. E~ de que o Governo 
Fernando Henrique Cardoso, em especial o Presi
dente, erra de alvo quando quer atribuir à oposição a 
demora em resolver os problemas que hoje atingem 
o Plano Real e a economia brasileira. 

O SR. LAURO CAMPOS (B~PTIDF)- Agra
deço a V. ~. nobre Senador Eduardo Suplicy, a con
tribuição oportuna para relembrar que, na realidade, foi 
o próprio Governo que se enleou em suas propostas e 
acabou, agora. lançando a culpa sobre nós. 

Neste mundo globalizado, não podemos perder 
de vista que o Governo Federal dos Estados Unidos, 
que até cerca de cinco anos tinha um défiCit fiscal de 
US$330 bilhões, reduziu-o este ano para US$27 bi
lhões apenas. O Governo deixou de comprar 
US$300 bilhões nos Estados Unidos e nós, o resto 
do mundo, temos que comprar no lugar do Governo 
norte-americano porque, do contrário, o desemprego 
aumentaria lá, haveria uma queda do PIB norte
americano e não essa situação de relativo equilíbrio 
a que V. Exll se referiu. Portanto, estamos compran
do e nos endividando, comprando inclusive a Rayt
heon, aviões, etc, no lugar do Governo norte-ameri
cano, que pôde, assim, reduzir o seu déficit primário 
de US$330 bilhões para US$27 bilhões. Ao mesmo 
tempo, os Estados Unidos, em vez de serem os 
grandes importadores, com défiCit comercial de 

US$170 a US$180 bilhões, aumentou as suas ex
portações de maneira. incrivelmente eficaz e, assim, 
ocasionou a necessidade ·de que passássemos a ter 
déficit comercial, a fim de que eles transformassem 
o seu déficit de US$170 bilhões num superávit. 

De modo que, num mundo globalizado e com 
uma economia submetida, devemos realmente estar 
de olho voltado para as transformações que dos Es
tados Unidos atingem todo o mundo. Não seria pos
sível que os Estados Unidos, como maior economia 
mundial, operassem tão rápidas e tão importantes 
transformações em sua economia, mantendo o volu
me de emprego, apesar de uma redução de US$300 
bilhões nas compras do governo, sem que alguém 
pagasse a conta. 

Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy, e 
peço desculpas à Mesa por haver ultrapassado o 
tempo concedido. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
Mesa foi bastante benevolente com V.~. tendo em 
vista a profundidade e a importância do tema que 
abordava. 

Dando prosseguimento à Lista de Oradores, 
concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr" Presidente, nobres Colegas, o ilustre Se
nador Lauro Campos, da tribuna, comparava e anali
sava o crash das bolsas a um tremor, e dizia S. ~ 
que, de 1 a 9 pontos na Escala Richter, esse abalo 
estava na quarta posição, mas que isso não pára aí, 
que esse tremor poderia ter continuidade - dizia ain
da S.~. 

Neste fim de semana, nobre Presidente, caros co
legas, vários analistas entendem que devemos ter alguns 
cuidados. Trago aqui, inclusive, a tese de um economista 
que é o VIOO-Presidente do Golden Bank Sacias, que, 
dentre outros, faz os seguintes correntários: 

"A estratégia do Governo de esperar 
até as eleições de outubro de 98 para pro
mover um ajuste fiscal foi atingida pelo 
crash global das Bolsas de Valores da se
mana passada. 

A volatilidade internacional toma vulne
rável a estratégia brasileira de financiar os dé
fiCits externos com a privatização de empre
sas e a entrada de investimentos externos. 

Segundo ele, essa estratégia é extre
mamente arriscada no momento porque 
uma de suas hipóteses, que era a tranqüili
dade do mercado financeiro, não se cum
priu. 
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A estratégia do Governo - diz Paulo Leme - de 
esperar as eleições de 98 para fazer o ajuste fiscal 
ou coisa que o valha não é a melhor saída. 

E contínua: 

A estratégia económica para a reelei
ção recomenda como prudência uma mu
dança de rumo, que é acelerar o ajustamen
to fiscal e as reformas estruturais. 

Leme afirmou que o ajustamento fiscal é impo
pular, mas, diante do quadro externo, a única deci
são que cabe ao governo agora é definir quando vai 
feito o ajustamento. 

"Quanto mais for adiado, o ajustamen
to será mais custoso nesse ambiente inter
nacional e incerto" disse. 

Se a medida é impopular hoje, será muito mais 
impopular se o choque externo se agravar. Essa é a 
escolha do Governo. 

Leme disse que a desaceleração da economia 
vai causar queda do crescimento do PIB (Produto ln
temo Bruto, o total de riquezas produzidas pelo País 
durante um ano) para 3% neste ano e para 2%, no 
próximo." 

Essa é a conclusão de um economista que 
alerta as autoridades brasileiras para esse particular. 

Sr. Presidente, nobres Colegas, nos últimos 
dias aventou-se a idéia de que, agora, não é bom to
car no assunto dessas reformas, principalmente a 
fiscal, e deixá-las para 1999, ou seja, após as eleiçõ
es de 1998. 

Como dizem alguns analistas, isso gera várias 
desconfianças e intranqüilidades. Afirmam até que, 
com as privatizações que o Governo vem implantan
do no País, mesmo diante de um sistema financeiro 
aparentemente calmo, isso não se concretizou. Os 
últimos acontecimentos das bolsas nos têm remetido 
nessa direção. Pelos últimos acontecimentos, se 
ajustes estruturais e o fiscal não forem adotados, po
deremos ter este ano um crescimento de apenas 3% 
do PIB. E, para o ano que vem, pode redundar em 
apenas2% 

Sr. Presidente, não há a menor dúvida de que 
isso traz intranqüilidade. E o que diria diai1te dessas 
análises e do que se depara no mundo hoje? Aliás, 
parece-me que o Palácio do Planalto também tem 
parado um pouco para refletir. 

Creio que esse quadro nos remete a uma refle
xão mais profunda. Precisamos nos despir de algu
mas ambições corporativas, partidárias, projetas de 
reeleição ou algo que o valha. No momento, precisa-

mos adiar essas pregações, esses assuntos em 
pauta, como reeleição, por exemplo. 

Agora, o fundamental é voltarmos todas as 
nossas energias para o quadro de credibilidade, de 
maior segurança, para os capitais especulativos que 
aqui entram e saem, que ficam brincando de vaivém, 
que não confiam em nossa estabilidade e procurar
mos, creio que com mais humildade por parte de al
guns setores do Governo, buscar o ajuste fiscal, fa
tores estruturais pregados, aliás, na campanha de 
1994, antes de o Governo tomar posse. 

Quase se vão tres- anos e, antes que isso se 
concretize, já há muito gente pregando um comando 
por mais 4 anos, por mais 48 meses. Isso cria, sem 
dúvida nenhuma, algumas desconfianças, algumas 
concorrências naturais num Pais como o nosso, por
que alguns dizem: entra nessa maré porque, se não 
entrar, vai ficar fora até 2002. Isso, quer queiram 
quer não, fere alguns brios nacionais, de lutas e de 
caminhadas, podendo gerar até incompreensões em 
determinados momentos. 

Assim, na atual conjuntura, até usando uma 
afirmação filosófica de que, no mundo, com o tempo, 
vamos falar praticamente um único idioma, que é o 
esperanto - penso que a implantação dessa língua 
deveria ser de iniciativa do próprio Governo, que po
deria trazê-lo para dentro do Congresso Nacional e do 
País -, não deveríamos falar nas eleições agora, mas 
no ajuste e na consolidação de algo mais firme para 
vendermos ao mundo, porque existe aqui uma mura
lha, algo concreto que veio para ficar e acontecer. 

As convenções dos Partidos políticos, em que 
ocorrem as decisões -mais importantes, acontecem 
em maio e junho do ano que vem. Não sei por que 
teremos de decidir sobre isso antes do Natal. Por 
que não decidirmos sobre essas condições perenes 
e firmes, que a Nação exige, que são mais profun
das e que prometemos antes? 

Por exemplo, no nosso Partido, há uma -=xigên
cia de alguns setores do Governo, no sentido de que 
decidamos agora, em novembro, no máximo em de
zembro. É duro decidirmos isso! Não é fácil para 
uma instituição que tem trinta anos de caminhada! 
Não é fácil vendermos essa idéia de que está tudo 
acertado por cima, porque se pode vender essa 
idéia de cooptação. Pode-se vender essa idéia, por
que somos interrogados nas nossas bases: isso é 
porque é o melhor ou é cooptação? O que significa 
isso? Por que trinta anos de caminhada e agora es
tão acertando dessa forma? Por que essa institui-· 
ção, que se chama Partido, lutou três décadas ou 
mais, e agora que se conseguiu implantar as diretas 
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no Brasil, o direito democrático etc, vê a banda pas
sar e fica apenas na arquibancada, assistindo, sem 
o direito de participar desse processo? Por que isso? 

Então, não é fácil tomar uma decisão dessa tão 
rapidamente. Precisamos colocar essas questões 
fundamentais em primeiro lugar, como aconteceu 
nos últimos dias. Se isso gerar confiança na socie
dade brasileira e na sociedade internacional, auto
maticamente, vai gerar confiança também na institui
ção que se chama Partido político. Sem dúvida ne
nhuma, porque é 0 natural, as coisas vão acontecen
do. Com o passar do tempo, a fruta amadurece. Não 
hã como forçar esse amadurecimento. Muitas vezes, 
ao se forçar algo prematuramente, as dificuldades 
serão maiores depois, porque não amadureceu no 
devido lugar, no seu tempo, e aí, mesmo na estufa, 
dá mais trabalho para ser criada. Agora, se amadu
recer ao natural, se chegarmos ao consenso, paula
tinamente, teremos certeza de que o produto de tudo 
isso será melhor para todos nós. 

Forçar essa questão não é a melhor saída Por 
isso há que se criar uma espécie de esperanto, não 
na linguagem, mas para a situação que estamos vi
vendo, uma espécie de um entendimento para que 
se reúnam as forças com a finalidade de buscarmos 
o melhor para todos nesse momento: desenvolvi
mento, empregos, confiabilidade. Esse é um dos ca
minhos. Forçar não é a solução, assim como o acer
to artificial também é perigoso. Há um cuidado, um 
entendimento, um acerto nesse sentido e, quando se 
percebe, é tarde para consertos. 

Segundo opinião de vários analistas, esperar
mos para depois de 1998 para implantarmos o ajus
te fiscal e as reformas estruturais do País é um tanto 
temerário. São eles que dizem, e não apenas o Se
nador Casildo Maldaner. As privatizações estavam 
acontecendo num tempo praticamente calmo no sis
tema financeiro, como vinha até agora, e vejam V. 
~ no que deu. Mesmo assim, houve uma turbu
lência violenta, enorme. 

Em função disso tudo, quando prevêem que 
poderá surgir até uma recessão, poderemos ter o 
Produto Interno Bruto neste ano da ordem de 3%, 
quando se esperava que fosse de 4,6% ou até 5%; e 
para o ano que vem a previsão é de cair ainda mais. 

Então, neste momento, devemos deixar as 
eleições de lado. Vamos deixar pretensões tais 
como: "Fulano já vai ser Ministro em 1999. • "Beltra
no vai ficar. • "Este sai." 'Você fica." "Você não vai 
sair, porque você não serve." "Você vai ser substituí
do, mas você sai e volta, porque tem que disputar a 
eleição.' "Não, mas tenho mais quatro anos depois'. 

Julgo que este não é o melhor momento para que 
esses acertos sejam discutidos. Acredito que a 
questão seja tratarmos daquilo que se prometeu ao 
Brasil. Aliás, temos esse compromisso. 

Sr. Presidente, nunca se falou que faríamos al
gumas reformas nos próximos quatro anos, ou as 
deixaríamos para perto do ano 2000. Nunca se falou 
isso. E, nesse ponto, para não se perder a credibili
dade perante a Nação, é necessário agirmos. E in
voco mais uma vez uma afirmação filosófica, que 
ouvi do Senador Ramez Tebet na TV Senado, ao 
qual peço permissão para repetiria. Trata-se de uma 
afirmação da linguagem universal que se fala, que é 
o esperanto: ·o esperanto é o consenso." O trabalho 
do Governo deve ser consensual, enviado para o 
Congresso Nacional, para buscarmos a confiança de 
todos - eu diria até de todos os Partidos. Falo desse 
esperanto consensual, se não na linguagem, mas 
nas lutas, na parte pragmática, nas ações que preci
samos desenvolver para a nação brasileira, a fim de 
oferecer, corno eu disse antes, a confiança aos bra
sileiros e aos estrangeiros. Este é o grande momen
to. Deixemos de lado projetes corporativistas, proje
tes de alguns Partidos. Vamos deixá-los amadurecer 
no seu devido tempo. Não vamos forçar agora algo 
que vai dar muito trabalho para dar certo. Vamos 
partir para o entendimento. Não vamos exigir uma 
decisão imediata. No nosso Partido, por exemplo, há 
uma exigência por parte de alguns setores do Go
verno para que decidamos já. Para quê? Daqui a 
pouco, as bandeiras podem entrelaçar-se. Mas pri
meiro vamos mostrar o que é o melhor para o Brasil 
e o que é melhor, sem dúvida alguma, para os Parti
dos políticos que dão sustentação ao Governo e o 
que é o melhor para alguns que no momento não o 
fazem, mas que ainda poderão com ele simpatizar. 

Exigir uma decisão prematura pode não ser 
uma boa saída. Já o debate, a troca de idéias, a 
busca do consenso é o melhor caminho. Guardemos 
as nossas energias para esse fato que está aconte
cendo agora no Brasil e no mundo. 

Eram as considerações, Sr. Presidente, nobres 
colegas, que eu não poderia deixar de fazer. O Brasil 
acompanha de perto o desenrolar deste momento. To
dos estão interessados em ver o que vai acontecer nas 
próximas semanas. E temos, sem dúvida alguma, 
grande responsabilidade no que se refere à questão. 

Durante o discurso do Sr. Casildo Mal
daner, a Sra. Emília Fernandes, suplente de 
secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy . 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra à Senadora Emília F~mandes por até 
vinte minutos. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB·RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o terna que pretendo 
abordar nesta tarde tem sido matéria dos principais jor
nais do Brasil e em especial do Rio Grande do Sul. O 
assunto soma-se a todas as preocupações manifesta
das nesta tarde, mas nós o trazemos sob um outro ân
gulo. Trata-se da violência urbana 

Dados apontam que a violência urbana tem 
crescido de forma vertiginosa no País em todas as re
giões. As notícias de jornal, os dados estatísticos e os 
depoimentos pessoais que nos chegam apontam nes
sa direção. A nosso ver, tal situação atinge graus ja
mais registrados na história da sociedade brasileira. 

Em meu Estado, o Rio Grande do Sul, acom
panhamos a evolução desse quadro que vem preo
cupando a sociedade e provocando nos meios de 
comunicação um amplo debate. 

A cada dia cresce o número de assaltos a ban
cos, estabelecimentos comerciais, postos de gasoli
na, motoristas de táxi, residências particulares e a 
pessoas. Em muitos casos, seguidos de assassina
tos das vítimas, como ocorreu recentemente com 
um jovem estudante de Direito e líder estudantil da 
Pontifícia Universidade Católica, em Porto Alegra, 
um médico e um taxista, entre tantos outros. 

Os jornais de ontem apresentam o retrato da 
brutalidade, com fotos, das três últimas execuções 
oconridas em seis dias, fato que sintetiza a onda de 
violência na região metropolitana do Rio Grande do 
Sul. O primeiro caso foi o de um médico pediatra, 
com 35 anos, executado com seis tiros quando esta
va a 100 metros da sua casa; um outro caso é o do 
motorista de táxi, morto com um tiro na nuca tam
bém na região metropolitana de Porto Alegre; e o 
terceiro, de um outro rapaz, um estudante de 24 

· anos, que foi morto com três tiros diante do edifício 
onde morava em um bairro de Porto Alegre. 

Tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senado
res, soma-se a dados apresentados em relação ao 
Rio Grande do Sul: 

Nos primeiros nove meses do ano, em Porto 
Alegre, 5.689 carros foram roubados. Na região me
tropolitana, no mesmo período, um total de 9.153 au
tomóveis tiveram o mesmo destino, o que trouxe 
prejuízos aos cidadãos. Esses números, Sr. Presi
dente, S~s. e Srs. Senadores, significam um aumen
to de 24,2% em relação ao período anterior, na capí-

tal, e 60% de aumento em relação ao ano de 1996 
na região metropolitana. 

Até o final de setembro, em Porto Alegre, 1.629 
motoristas foram assaltados, atingindo a média de 
um roubo de carro a cada 1 hora e 12 minutos, se
gundo levantamento da própria polícia. No mês pas
sado, ainda na capital gaúcha, ocorreram mais três 
assassinatos, neste caso de motoristas de táxi, sen
do o nono latrocínio contra taxistas na região metro
politana desde o início do ano. 

O jornal de ontem faz uma comparação com 
outro tipo de crime, qual seja, o homicídio sem as
salto. A grande Porto Alegre teve 921 homicídios de 
janeiro à setembro, numa média de 102,3 por mês, o 
que equivale a 3,4 casos por dia. Houve um aumen
to de 36% sobre o mesmo período no ano anterior. 

Quero chamar a atenção para o fato de que a si· 
tuação no interior do Estado não apresenta a mesma 
gravidade, mas já revela um aumento da violência. 

Para tanto, há dados que apontam que em 
todo' o interior do Estado ocorreram 1.432 homicídios 
no mesmo período, o que significa uma média de 5,3 
assassinatos por dia, ou seja, um aumento de 6% 
em relação ao ano anterior. 

O crescimento da violência ocorrido no Rio 
Grande do Sul está atingindo todo o País. Os núme
ros de outros Estados também são altos. Isso, por
tanto, não é exclusivo do nosso Estado. Aliás, a polí· 
cia gaúcha é dedicada, eficiente, qualificada, traba
lhadora e respeitada pela sociedade. Mas os núme
ros são assustadores. 

E os dados de outros Estados do Brasil não 
são diferentes. Há poucos dias, tivemos notícia de 
um crime oconrido em Mato Grosso do Sul. Um jor
nalista que iria denunciar crimes foi assassinado. E 
fala-se que pistoleiros já teriam matado quase tre
zentas pessoàs no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Um outro crime deixou-nos a todos perplexos. 
Em Minas Gerais, uma estudante de 16 anos foi se
qüestrada e morta. Sem falar naquele menino que 
foi seqüestrado em São Paulo há poucos dias e tam
bém foi morto sem nenhum sentimento. Assim como 
no caso da menina de Minas Gerais, não houve se
quer tratativas com os pais. Fatos como esses nos 
obrigam a fazer uma reflexão e buscar as causas da 
violência e da falta de valores e sentimentos que 
vêm se alastrando por todo o País. 

O Sr. Ramez Tebet- V. Ex~ me concede um 
aparte? 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES - O Senador 
Ramez Tebet solicita um aparte, e eu o concedo, 
com muito prazer. 
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O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senadora 
Emitia Fernandes, V. Exª, como sempre, traz ã tribu
na, hoje, considerações sobre assunto de grande in
teresse para a sociedade brasileira. Realmente, a 
sociedade brasileira anda aflita, anda agoniada, 
anda temerosa. A sociedade brasileira é uma socie
dade preocupada. A onda de violência cresce assus
tadoramente em todo o território nacional. Ao se re
ferir especificamente ao meu Estado, Exª me permi
te dar um depoimento aqui. Realmente, no Estado 
do Mato Grosso do Sul, ocorreu a morte do jornalista 
mencionado por V. Exi'. A sociedade toda lamenta o 
fato, tanto que, no Município da Grande Dourados, 
mais precisamente no Município de Fátima do Sul, 
milhares de pessoas acorreram às ruas numa mani
festação pacífica contra a onda de violência, contra 
a pistolagem que existe no Estado do Mato Grosso 
do Sul. Todavia, as autoridades estão atentas; nós, 
os homens públicos do Estado do Mato Grosso do 
Sul, estamos preocupados, mas queremos registrar 
o nosso esforço para coibir tudo isso. Deploro o que 
está acontecendo no Brasil inteiro e faço coro com 
V. Exª. É necessário, como V. Exª afirma, que reflita
mos, que busquemos as causas e façamos uma 
análise serena para que a sociedade brasileira pos
sa ter melhores dias, para que possamos ter mais 
tranqüilidade. Quero parabenizá-lo por abordar um 
assunto de tamanha relevância. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PDT-RS) -
Agradeço o aparte de V. Exê. 

Realmente as manifestações de protesto contra 
essa onda de violência estão acontecendo também no 
Rio Grande do Sul. As pessoas foram às ruas. 

Portanto, a preocupação da sociedade é cres
cente, os debates em busca de soluções se suce
dem, mas é preciso aprofundar-se a análise no sen
tido de se encontrarem as verdadeiras causas dessa 
situação. 

As polícias, tanto a civil quanto a militar, consi
derando as dificuldades estruturais existentes, têm 
esgotado seus esforços no combate à violência, che
gando praticamente ao limite de sua capacidade téc
nica, operacional e humana. 

Não é de hoje, inclusive, que as lideranças dos 
policiais brasileiros advertem para a necessidade de 
se invest:r na organização policial, com reestrutura
ção, salários dignos e fortalecimentos das polícias, 
direcionando-as para o pleno exercício de suas atri
buições constitucionais e legais. 

Evidentemente que tais medidas só atingirão 
sucesso se vierem acompanhadas da corresponden
te valorização dos profissionais do setor, seja do 

ponto de vista salarial, das condições de trabalho ou 
da formação dos policiais, que assegure condições 
dignas para o exercício da profissão e da qualidade 
de vida de cada um, inclusive de seus familiares. 

É fundamental que qualquer debate sobre a 
questão da violência também leve em conta o com
promisso dos governos, em todas as suas instân
cias, com a educação da sociedade. Uma educação 
que se volte para a não violência, para o respeito às 
leis estabelecidas, enfim, para a plena vigência dos 
direitos humanos. Um processo que contemple o 
conjunto da sociedade, iniciando pelas crianças, nas 
salas de aula, e passando por todos os demais seg
mentos. 

Nesse sentido destaco aqui um debate realiza
do em Porto Alegre, recentemente, na Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, com a 
presença do argentino Adolfo Pérez Esquivei, Prê
mio Nobel da Paz de 1980. Naquele evento, em que 
tivemos a oportunidade de estar presentes, que con
tou com a participação de inúmeras lideranças com
prometidas com essa luta, o ilustre palestrante, fa
lando de paz e de combate à violência, denunciou a 
grande concentração de renda, o trabalho e a explora
ção infante-juvenil, o desemprego, o abandono do 
campo e a falta de reforma agrária, a impunidade, a in
justiça, a desigualdade, a falta de educação, de saúde 
e de habitação, que atinge milhões de pessoas. 

Esquivei, que ganhou fama na década de 70 
por lutar e denunciar as atrocidades praticadas pelo 
governo militar argentino e que hoje percorre o mun
do para denunciar violações aos direitos humanos e 
para falar de paz, defendeu ainda a idéia de estabe
lecer os primeiros dez anos do próximo século na 
'Década da não Violência'. Uma iniciativa importan
te para ser abraçada por todo o mundo, pautada, é 
bom que se diga, na visão da violência como resulta
do de um amplo processo de exclusão social, que 
precisa ser revertido. 

Diz-nos Esquivei: 'Quando falamos em violên
cia, tratamos de uma violência cotidiana, que tem re
lação com a vida, uma violência estrutural, a miséria, 
a marginalidade. E isso provoca a violência social. • 
E ainda acrescenta: 'Uma sociedade que não pensa 
em suas crianças, que não tem políticas voltadas 
para elas, é uma sociedade que perdeu o presente e 
hipotecou o futuro. • 

Sras. e Srs., essas palavras, temos que inter
pretá-las e analisá-las profundamente. Temos que 
verificar que a violência não acontece por acaso. 
Violência não é sinônitno de pobreza; nem pobreza 
é sinônimo de violência. O que gera e causa, sim, a 
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violência é a exclusão, o desencanto, o distancia
mento da educação, de nonnas de vida, de oportuni
dades, de ter uma habitação digna, de ter um prato 
de comida, de ter um emprego, para dar sustentação 
a si e a sua família. 

Portanto, Sr"s e Srs. Senadores, é imprescindí
vel que se registre que, mesmo diante do desencan
to, da dor, da perda, do sofrimento, da violência extre
ma, a sociedade não perca a capacidade de refletir, de 
analisar, de buscar alternativas e, principalmente, de 
COillJreender que a situação atual tem causas que vão 
além da fatalidade ou da condição individual das pes
soas envolvidas nos atas criminosos, e as conseqüên
cias podem ser mais terríveis ainda 

É por demais evidente que, se não justifica a 
prática de qualquer crime, a situação econômica do 
País vem contribuindo de forma decisiva para o 
agravamento da violência urbana, contra o patrimô
nio e, principalmente, contra a vida humana. 

É importante atentar ainda para alguns dados 
que nos preocupam. Ontem mesmo, os jornais 
anunciavam - e repetiram no último final de semana 
- que a taxa de desemprego em setembro, segundo 
pesquisa do IBGE, é a mais alta registrada neste 
mês desde o ano de 1992, inferior somente à verifi
cada em setembro de 1984. Segundo a pesquisa, os 
números deixam claro que os setores de serviços e 
de comércio não conseguem mais absorver a mão
de-obra dispensada pela indústria, que, mesmo 
diante da chegada do final de ano, não aumentaram 
as contratações, como tradicionalmente deveria 
ocorrer, certamente em função dos últimos aconteci
mento no âmbito na macroeconomia que atingiram 
diretamente o Brasil: a elevação dos juros. Haverá, 
inclusive, uma retração da indústria e do comércio, 
e, portanto, uma penalização maior para aqueles 
que estavam na expectativa de conseguir um empre
go no final do ano, nem que fosse temporário. 

Tudo isso nos faz refletir. Os dados apontam 
que, no mês de setembro, na Grande São Paulo, o 
desemprego bateu recorde histórico, chegando a 
16,3%, a maior taxa desde 1985, segundo pesquisa 
da Fundação Seade e do DIEESE, divulgada no últi
mo dia 22 de outubro. 

No Rio Grande do Sul, chamada do jornal Cor
reio do Povo, publicada em edição do dia 26 de ou
tubro, informa que "Recessão já chegou à Capital, 
depois de comprometer as vendas em lojas e super
mercados no interior do Estado. 

De acordo com as informações divulgadas pela 
Associação Gaúcha de Supermercados do Estado e 
pela Cãmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, 

os últimos termómetros de venda indicam vendas 
negativas. 

Ainda, na mesma direção, o Índice de Desem
penho Industrial, elaborado pela Federação das In
dústrias do Rio Grande do Sul- Fiergs e também di
vulgado pelo mesmo jornal, apresentou, em agosto, 
uma queda de 3,55% em relação ao mês anterior, 
apontando para a existência de um processo reces
sivo em curso. 

Esses são os motivos, Srs. Senadores, soma
dos a tantos outros, que levam as pessoas ao de
sencanto, ao desespero; fazendo com que se envol
vam nesse mundo do crime, sem raciocínio, sem ló
gica, e se entreguem à violência. Certamente, mui
tos a aprendem nos presídios, que hoje não recupe
ram e são simples depositários de pessoas; outros 
tantos, nas ruas, onde atingem homens, mulheres, 
crianças e até jovens. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - V. Ex" me 
permite um aparte? 

A SRA. EM(LIA FERNANDES (PDT-RS) -
Pois não, Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senadora 
Emília Fernandes, acompanho muito atentamente o 
seu pronunciamento. Penso que V. Ex' está apon
tando na direção certa: as injustiças sociais se agra
vam, e isso, naturalmente, gera violência. No entan
to, há outro ponto muito importante - ao qual acredi
to que V. Ex' ainda se referirá-, que é a impunidade 
que reina no País. Podemos, sem medo de errar, 
afirmar que essa impunidade é gritante, quando ve
mos que os mais afortunados, os melhor aquinhoa
dos, aqueles que praticam os grandes crimes nunca 
vão para detrás das grades e continuam sem puni
ção, o que, naturalmente, provoca uma revolta muito 
grande no seio da nossa sociedade. Então, a impu
nidade é outro fator gerador da violência; todavia te
mos de combater as suas causas sociais. Dessa for
ma, não tenho dúvida de que reduziremos o índice 
de criminalidade. 

A SRA. EMrLIA FERNANDES (PDT-RS) -
Agradeço o aparte de V. Ex'. Sem dúvida, devo di
zer que questões como a impunidade, a morosidade 
da justiça, as condições sub-humanas dos presídios, 
que são verdadeiros depósitos de pessoas, tudo isso 
agrava a situação. 

Diante de tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, toma-se fundamental questionar a lógica do 
atual sistema econômico em vigor no mundo, impos
to pelos países centrais, que vêm empurrando as so
ciedades periféricas para a desagregação, para a 
exclusão e para a violência social. 
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Uma economia que, de antemão, trata como 
fato norrrial a exclusão de milhões de pessoas do 
processo produtivo ou estimula a competição mes
quinha, individualista e mesmo agressiva dificilmente 
resultará em outra situação que não seja a que se 
verifiCa atualmente. 

Qualquer sociedade que se pretenda civilizada, 
pacífica, com vigência dos direitos humanos, deve 
ter como pressuposto básico a garantia dos direitos 
à alimentação, ao trabalho, à educação, à saúde, à 
habitação, à dignidade para todos, sem distinção de 
sexo, cor, idade, credo ou condição social. 

Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, é bom 
lembrar o que jã afirmei: a violência não decorre da 
pobreza, uma das injustiças sociais, porque, quanto 
maior a distância entre o rico e o pobre, maior o índi
ce de criminalidade. Essa afirmação foi feita por um 
juiz da Vara de Execuções Criminais de Porto Ale
gre, que dizia que, na Suécia, onde todos são ricos, 
os índices são baixíssimos. O mesmo ocorre na So
mália, onde todos são pobres. 

Nesse sentido, aliado a uma política eficiente de 
combate à violência, é decisivo superar a atual situa
ção do desemprego, da falta de perspectivas para os 
jovens, da desigualdade que atinge as mulheres, dos 
baixos salários e do desrespeito à cidadania 

Concluindo, registro nos Anais desta Casa o 
texto da Declaração de Brasma, aprovado na I Con
ferência Internacional de Direitos Humanos, promo
vida pela Ordem dos Advogados do Brasil, realizada 
em setembro deste ano. 

"Ao final do século XX, há mais de 200 
anos da declaração francesa e há quase 50 
da Declaração Universal dos Direitos Huma
nos, discutir direitos humanos é sinal da 
nossa tragédia. 

Direitos humanos são direitos de to
dos, sem distinção de cor, sexo, idade, de 
credo e condição social: direito à alimenta
ção, ao trabalho, à educação, à saúde, à ha
bitação, à oportunidade de viver feliz. 

Os p('éprios animais, quando saciados, 
sabem pôr limites à competição. A ética (não 
a força), o direito (não o mercado) são meios 
humanos de superar-se a barbárie. 

A educação para os direitos humanos é 
um dos elementos indispensáveis à constru
ção de uma sociedade fraterna e solidária 

Mais importante do que a divulgação 
das violações é que o povo se conscientize 
de seus direitos. 

Não nos intimidemos diante desse de
safio: o de fazer triunfar a inteligência sobre 
os mecanismos de discriminação e de exclu
são. Não existe fatalidade para o homem, se
não a da sua própria liberdade. Pior do que a 
exclusão seria nos conformarmos com ela E 
pior do que a resignação, seria assumi-la com 
a indiferença ou a justificação. Não acrescen
temos à crueldade das condições sociais in
justas o fel da rejeição, da intolerância, da pre
sunção arrogante. A ser assim, não haverá 
polícia ou bündagem que nos proteja: 

Em face da globalização, afirmamos a 
universalidade da dignidade da pessoa hu
mana. Busquemos os meios de sujeitar a 
técnica, de estender a todos os beneficias 
do sistema produtivo, de distinguir na unida
de as nossas diferenças e na multiplicidade 
as marcas do destino comum da humanida
de.• 

A violência, sob qualquer forma, seja no campo 
ou na cidade, deve ser combatida e co~ituir uma 
preocupação nossa; as suas causas devem, acima 
de tudo, ser buscadas, e o seu combate deve ser 
assumido como um compromisso de governo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. 
V. Ex& dispõe de 20 minutos. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr&s e Srs. Senadores, é durante a crise que 
os homens públicos demonstram seu desprel idimento, 
seu patriotismo e, sobretudo, sua CQ!1llelência. 

Pesa sobre este Congresso, no momento em 
que o Brasil, perplexo, assiste aos movimentos nas 
bolsas, com repercussões em nosso campo social e 
econômico, uma responsabilidade enonne. Do Con
gresso cobram-se as reformas. 

Para minha satisfação, tive a honra de, antes 
do meu pronunciamento, ter ao meu lado o Presi
dente do Congresso Nacional, Senador Antonio Car
los Magalhães, que, sem que eu perguntasse, reve
lou-me o desejo de aprimorar, ainda mais, o sistema 
de votação que estamos empregando na Câm&ra 
dos Deputados e no Senado, assunto que já foi obje
to de reunião na semana passada. Agora, diante 
dessa crise que nos assusta. mas que haveremos 
de vencer, temos a responsabilidade de agilizar a 
apreciação e a votação das reformas, que são muito 
importantes. 
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·,Hã a reforma administrativa, que é indispensá
vel para a contenção do déficit público e, sobretudo, 
para dar viabilidade às administrações municipais e es
taduais e à própria administração da União. Sem essa 
reforma, fica difícil sonhannos com a estabilidade da 
moeda, uma vez que o défiCit público aumenta, haven
do como conseqüência direta - já que o Governo é o 
maior tomador- a alta taxa de juros, que todos critica
mos quase todos os dias, mas temos, cada um, que 
contribuir para que as causas sejam eliminadas. 

Por outro lado, Senador Eduardo Suplicy, que 
preside, hoje, a sessão - e contamos, aqui, com a 
presença, mais uma vez, do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, prestigiando os Senadores - nesta se
gunda-feira, não temos que votar, mas debater, prin
cipalmente em um momento em que o País sofre so
bressaltos oriundos da crise que atinge praticamente 
todos os países do mundo. 

Estou vindo, hoje, do interior do meu Estado. 
Se há uma apreensão com relação às refonnas - a 
administrativa é uma delas, a da Previdência é outra; 
a refonna tributária e fiscal é de extrema importância 

. no sentido de dar maior competição aos setores pro
dutivos nacionais -, há aqueles que, mesmo não en
tendendo a dimensão e a importância dessas refor
mas para a vida dos seus filhos e da sua família, têm 
uma noção exata daquilo que pode representar o 
Congresso Nacional, numa conjunção de forças com 
os Governos Estaduais e Federal neste momento. 

É impressionante como pessoas humildes, da 
camada mais sofrida da população brasileira hoje -
talvez até pelo nível de infonnação que se leva a cada 
lar, a cada famflia pela imprensa normal e até pela TV 
Senado, que está presente em praticamente todo o in
terior do meu Estado, onde as discussões e os deba
tes daqui são ouvidos e repercutem- procuram os Se
nadores e aqueles que detém um cargo público com 
uma preocupação que deve ser a nossa 

Se há uma preocupação daqueles que inves
tem na bolsa em perderem seus investimen
tos ••. Hoje, até fui surpreendido ao verifiCar o saldo 
de uma pequena aplicação que tinha no fundo fixo, 
vi que o valor principal tinha diminuído. Não é muito, 
não, é um pequeno saldo aplicado. No entanto, 
aqueles que foram hoje ao banco e tiveram acesso a 
suas contas viram que houve uma perda no capital 
investido. Eu não entendi muito, quanto mais aque
les mais humildes que colocam as suas pequenas 
poupanças no fundo fixo. Com certeza, eles tiveram 
uma surpresa desagradável. 

Mas a grande preocupação que deve envolver 
hoje qualquer homem público é em relação ao de
semprego. Fiquei muito apreensivo e vim desolado 
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do interior, onde passei de carro por várias comuni.:
dades pequenas e vi, na sexta-feira, comércio fecha
do à tarde, pessoas sentadas à beira da calçada das 
comunidades do interior do meu Estado, sem empre
go, no momento de plantação da safra, em que a 
mão-de-obra deveria estar ocupada. 

O que passa na cabeça dessas pessoas quan
do recebem a informação de que vem outra crise e 
que corremos um risco enorme de perder a estabili
dade? Elas, que já estão sofrendo com o desempre
go. E aqueles agricultores que vão ao Banco do Bra
sil, ao banco do seu Estado ou a um banco privado e 

· não encontram recursos - hoje subsidiados em rela
ção aos juros normais, este últimos de 9,5% - por
que há restrições enormes no crédito rural. 

Não sei como de uma forma emergencial, rápi
da, estimularmos a geração de empregos nas cida
des do interior senão com o plantio de uma grande 
safra. Não há outra forma. Evidentemente, cada re
gião tem as suas peculiaridades. Não podemos exi
gir, por exemplo, que, no noroeste do meu Estado, 
se plante intensamente culturas anuais porque lá a 
pecuária é tradicional e estará presente sempre. 
Mas não podemos caminhar pelo sudoeste, pelo 
oeste, pelo norte, pelo norte velho e ver as pessoas 
em dúvida se vão semear ou não, porque se vão ao 
banco não encontram crédito e se elas forem agora 
tomar dinheiro com base na taxa comercial não ha
verá nenhuma cultura anual permanente que possa 
render o suficiente para cobrir esses custos. 

Então, nesse momento em que providências 
estão sendo adotadas e que se cobra providências 
do Congresso Nacional, pergunto se não seria esse 
o momento de a equipe econômica do Governo con
vidar pessoas da comunidade, lideranças que na 
verdade representam entidades de setores básicos 
da nossa economia para uma conversa franca, mas 
rápida, sem perder tempo, porque já estamos em 
novembro e temos um problema de atraso no prepa
ro de solo e no plantio da safra, em função do clima. 
Não que o fenômeno climático do El Nino esteja pro
movendo devastações ou prejuízos enormes, como 
se previa anteriormente; mas, em função das intensas 
chuvas, estamos com o plantio da safra atrasado. 
Planta-se um pouco, depois se pára, em função das 
chuvas que vêm; a chuva pára por um dia, de novo 
chove, e então está muito difíc~ para o produtor efetuar 
as operações de plantio da safra Eu mesmo tive a 
oportunidade de experimentar esse sacritício no final 
de semana, quando fui plantar e não consegui. 

Sr" Presidente, ocorre que, se deixarmos o 
tempo correr e se permitirmos que produtores desa
visados recorram a banc:os e complementem seus 

!i!, 
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recursos com empréstimos à taxa livre de mercado, 
teremos um problema muito maior no ano que vem 
do que aquele que tivemos quando o Governo pro
cedeu à securitização das dívidas. 

Faço esse alerta, porque estou vendo esse movi
mento ocorrer no interior do meu Estado. E não são 
apenas grandes produtores que ficaram alijados do cré
dito rural pelas restrições impostas, Senador Eduardo 
Suplicy; são pequenos e médio produtores que pensam 
assim: "Tenho que correr e plantar, porque, se eu não 
plantar, não vou ter a renda no ano que vem e não con
sigo pagar minhas contas." Só que o custo desse plantio 
pode tomar seu pagamento inviáve~ caso o Governo 
não dê, em primeiro lugar, uma orientação. 

Seria uma medida adequada para esse mo
mento se o Governo aumentasse o crédito rural. Se 
foi anunciado que o Banco do Brasil colocaria R$3 bi
lhões para o crédito rural, deveria o Governo nesse 
momento selecionar produtores de uma determinada 
área para que pudéssemos assegurar uma estrutura 
de produção a pequenos e médios produtores, que, via 
de regra, estão gerando muito empregos. Com isso, as 
cidades do interior promoveriam o emprego para pes
soas que, em anos normais, estariam trabalhando, evi
tando assim uma redução diária que se prenuncia 
caso não se tome uma atitude emergencial. 

Estaríamos evitando ainda o mais grave: que, 
no ano que vem, ao se comercializar a safra e se 
contabilizar a receita, comparando o custo que ficará 
no banco com aquele crédito suplementar ao crédito 
rural, o produtor tenha de vender um pedaço da pro
priedade, uma junta de boi ou um equipamento, des
capitalizando-se mais uma vez para fazer frente 
àquele investimento que está tentando fazer para 
cobrir a diferença entre o crédito rural que ele está 
recebendo -quando está recebendo- e a necessida
de total para plantar a sua safra, uma vez que o custo 
de produção, infelizmente, cresceu um pouco acima da 
inflação e dos preços dos produtos agrícolas. 

Faço esse alerta num momento em que se dis
cute as grandes reformas, pois há pequenas providên
cias que podem ser tomadas para amenizar o drama 
que viveremos o ano que vem, quando o desemprego 
poderá ser maior caso essas providências não sejam 
adotadas, com a destruição, sobretudo, de um modelo 
de produção muito caro para nós todos por ter sido du
ramente construído ao longo dos anos. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS)- V. EX' con
cede-me um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) -Ouço V. 
Ex" com prazer. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senador Os
mar Dias, comungo com o pensamento de V.~ a 
grave crise que agora se abate sobre o mundo atin
ge, sem dúvida alguma, a economia do Brasil. Va
mos encontrar forças em nosso País, seja com a 
união da classe política, seja com a atuação firme do 
Governo, para suplantar essa crise. Com relação à 
política da agricultura, desde que assumimos nossos 
mandatos no Congresso Nacional - tanto eu quanto 
V. EX' -, vimos lutando para que realmente a agricul
tura brasileira receba do Governo uma atenção 
maior do que a que lhe está sendo concedida até o 
momento. V. EX' viu o interior do seu Estado, o Pa
raná, desolado; chego de Mato Grosso do Sul tra
zendo a súplica dos agricultores, a angústia e a in
certeza dos que estão produzindo no campo. O aler
ta que V. Ex" faz é equilibrado. Está realmente na 
hora de reconhecermos a pujança deste País; ava
liarmos o que as nossas terras podem gerar de ri
queza na produção de grãos e trabalharmos para 
que o agricultor tenha uma política agrícola bem de
finida. A maioria da classe produtora do Brasil está, 
hoje, altamente sacrificada: suas propriedades estão 
praticamente hipotecadas e, em um grande número 
de casos, mesmo com a venda dessas proprieda
des, seus proprietários não têm condições de pagar 
o débito contraído com estabelecimentos bancários. 
V. Ex", que representa muito bem o Estado do Para
ná, fala corno ex-Secretário de Agricultura e como 
homem que realmente conhece o assunto. O apelo 
do Estado do Mato Grosso do Sul é o mesmo do do 
Estado do Paraná, pois também encontrei essa de
solação no meu Estado. E não é só por causa da cri
se que ora se observa, esse problema já vem de 
muito tempo, mas agora a preocupação é muito 
maior. O apelo de V. EX' é válido. Vamos ver se 
conseguimos encontrar uma saída para esses pro
dutores - solução essa que as finanças do Brasil su
porte-, para podermos ajudar efetivamente o homem 
do campo. Acredito que ao ajudarmos o homem do 
campo estaremos combatendo muitas injustiças so
ciais que ocorrem em nosso País: o campo é a grande 
saída para o maior flagelo que toma conta da humani
dade e, também o Brasil, ou seja, o desemprego. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Muito obri
gado, Senador Ramez Tebet. Creio que não perce
beremos diferença alguma ao cruzarmos a fronteira 
do Paraná com Mato Grosso, haja vista que as re
giões são praticamente equivalentes em clima e tipo 
de solo, e, ainda, as pessoas que cultivam esse solo 
também têm a mesma origem e sentem, hoje, as 
mesmas preocupações. 
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Quando falo sobre esse assunto procuro evitar, 
de todas as formas, cair naqueles exageros que conil
mente se vê, principalmente quando se fazem discur
sos com interesse político-eleitoral. Afasto-me da de
magogia porque penso que temos de ser sinceros. 

No caso atual, o que estou pregando - e o apar
te de V. &- veio reforçar- é o seguinte: quando ocor
reu aquele momento difícil na agricultura, no primeiro 
ano do aluai Governo, e houve a necessidade de se
curitizar as dívidas, fiz um discurso da tribuna - inclusi
ve fui aparteado por alguns Senadores que aqui estão 
presentes- e, naquela ocasião, disse que a securitiza
ção era uma solução emergencial mas que traria, no 
futuro, problemas sérios. É o que está-se verificando: 
hoje os produtores não conseguem nem pagar a pri
meira parcela e querem a prorrogação porque a dívi
da cresceu mais do que esperavam. 

Nesse momento é fácil pensar em colocar R$2 
ou 3 bilhões, mas estou querendo que o Governo 
faça um cálculo e verifique o que vai custar mais ba
rato à sociedade brasileira e ao próprio Governo. 
Pessoalmente, penso que o que vai custar mais ba
rato é, em vez de serem destinados R$ 3 bilhões de 
crédito rural, via Banco do Brasil, serem disponibili
zados pelo menos o dobro disso, isto é, R$6 bilhões. 
Não tenho um cálculo ainda, mas é evidente que se 
o Brasil vai plantar 40 milhões de hectares a um cus
to aproximado de R$350 por hectare, chegaremos a 
um valor próximo de R$14 ou 15 milhões necessá
rios para o custeio, para o plantio da safra. Corno o 
produtor tem alguma reserva, normalmente o Gover
no financia até 70% da produção. Se o Governo 
conseguir suplementar esse crédito com R$3 bilhõ
es, teremos um plantio tranquilo da área estimada, 
ultrapassaremos as 80 milhões de toneladas que ti
nham sido estimadas e impediremos que essa crise 
financeira que abala as Bolsas e o sistema financei
ro internacional atinja, com impacto, os nossos pro
du1ores rurais. Ademais, preservaremos a estrutura 
de produção e a geração de empregos, fundamen
tais neste momento de crise. 

Como disse no início, não há como fomentar
mos as economias do interior do nosso País - que 
têm uma vocação definida para a agricultura e para 
a agroindústria - de forma rápida e tentarmos, de 
um ano para o outro, modificar esse perfil econômi
co. Temos de fortalecer esse perfil económico, apro
veitar a vocação que se apresenta - que é a nossa 
riqueza maior- para estimularmos a geração de em
pregos no interior e evitarmos que haja a migração 
para as grandes cidades, grande causa de desem
prego nos grandes centros urbanos. 

Neste momento, desejo que o Governo reúna 
suã equipe económica e ouça o apelo de quem está 
vindo do interior depois de ter passado por várias co
munidades. Nessas localidades, conversei com diri
gentes de cooperativas e verificamos que não há ou
tra alternativa: o custo será muito mais barato para o 
Governo se ele tomar esse dinheiro do compulsório 
e colocá-lo no crédito rural, porque será necessário, 
no ano que vem, fazer a negociação de dívidas e, 
talvez, um novo processo de securitização. 

Há Estados que começam a plantar agora, ou
tros que já deveriam ter plantado. No entanto, dá tem
po para que o Governo adote essas providências. 

O Sr. Eduardo Suplicy (BLOCOIPT-SP)- V. 
Ex" me concede um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Concedo o 
aparte a V. Ex-, Senador Eduardo Suplicy, com mui
to prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy (BLOCOIPT-SP)- Se
nador Osmar Dias, cumprimento V. Ex- por trazer 
aqui essa reflexão diante da realidade que viu no in
terior do seu Estado. Também temos observado no 
interior do Estado de São Paulo essa preocupação, 
e, bem assim, na Grande São Paulo, onde, confor
me há pouco a Senadora Emília Fernandes citou, os 
números da última pesquisa da Fundação SEA
DEIDIEESE denotam que cerca de 1 milhão e 400 
mil de pessoas se encontram desempregadas, com 
urna das maiores taxas de desemprego {16,3%). Os 
indicadores do IBGE também mostram que setem
bro último foi um mês de grande desemprego. As 
medidas que aumentaram as taxas de juros, comen
tadas por V. Ex-, anunciadas na semana passada 
pelo Governo, representam uma preocupação ainda 
maior para todos aqueles que estão com difiCulda
des de encontrar empregos e imaginavam conseguir 
urna colocação nesse período que normalmente é 
de aumento da atividade económica, aumento de 
oportunidades de emprego, seja no comércio ou no 
setor de serviços, onde tantas pessoas até conse
guem fazer um pé-de-meia com trabalhos temporá
rios pois hã uma demanda maior decorrente das ati
vidades natalinas e com o 132 salário, que cria maior 
movimentação na economia. Com o aumento das ta
xas de juros, já se teme por uma retração muito gra
ve, o que, obviamente, repercutirá também sobre as 
atividades no interior, que V. EJcll conhece e aqui 
descreve muito bem. Mencionou V. &- o diálogo 
que manteve com o Presidente Antonio Carlos Ma
galhães, no sentido de agilizar os trabalhos do Con
gresso Nacional. É importante que haja, de fato, 
uma coordenação de esforços. Mas cabe observar, 
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Senador Osmar Dias, diante das observações do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que seria 
oportuno que Sua Excelência colocasse as coisas 
com clareza, pois quando quis coordenar esforços a 
fim de que as matérias de seu interesse maior fos
sem aqui aprovadas, mesmo com a objeção da opo
sição, como no caso da emenda prevendo o direito 
de reeleição de Sua Excelência, o esforço foi de tal 
ordem que tudo se resolveu com muita rapidez. 
Fala-se das reformas administrativa, previdenciária e 
tributária. Queremos aqui recordar, Senador Osmar 
Dias, que quando, em 1995, em seu primeiro ano de 
mandato, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
encaminhou a proposta de reforma tributária, achá
vamos que haveria um diálogo construtivo com a 
oposição. Resolvemos, nós do Partido dos Trabalha
dores, apresentar também uma proposta de reforma 
tributária, e o que vimos foi o Governo concentrar 
esforços para a prorrogação do FEF, da CPMF por 
duas vezes, para a aprovação da Lei Kandir, e assim 
por diante, deixando para mais tarde a reestrutura
ção do sistema tributário. Há poucos meses, o Se
cretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Pedro 
Parente, fez exposição na Câmara dos Deputados e 
falou da vontade do Governo de apresentar uma ou
tra proposta de reforma tributária. Quero me congra
tular com V. Ex- por aqui mostrar preocupação com 
o problema real do desemprego que vai ocorrer. E V. 
Exl pode estar certo que nós da oposição queremos 
discutir este tema. A Senadora Emilia Fernandes fa
lou há pouco sobre o problema da violência, que au
menta em todo o País, em boa parte, em função dos 
problemas sociais de desigualdade crescente, dos 
problemas não resolvidos, dos problemas do desem
prego. Queremos colaborar, do ponto de vista do in
teresse público, para resolvermos essa questão. Nós 
estamos para votar, no Senado, a proposta relativa 
ao Projeto de Renda Mínima Da minha parte, da 
parte da oposição, da Senadora Emília Fernandes, 
que teve o seu parecer votado favoravelmente na 
Comissão de Educação, acredito que da parte do 
Senador Lúcio Alcântara, que teve seus dois parece
res votados nas Comissões de Ass•Jntos Sociais e 
de Assuntos Econômicos, tendo sido completada a 
instrução da matéria, podemos votá-la nesta sema
na, no Senado. Eu transmiti ao Presidente Antonio 
Carlos Magalhães que a matéria está pronta para 
ser colocada em pauta. Essa seria a oportunidade 
para o Governo e a oposição chegarem a um enten
dimento, superarem pequenos obstácuios, caminha
rem em direção ao bom senso. As emendas da Se
nadora Emitia Fernandes são consistentes com as 

que apresentei, coníO também as da Senadora Marina 
Silva. Parece-me que ao Governo falta um pouco mais 
de boa vontade, sobretudo porque tenho a convicção 
de que s:eria tipicamente uma proposta que ajudaria na 
resolução do problema que V. ExA aqui mencionou: 
criarmos maiores oportunidades de emprego e melho
rarmos a distribuição da renda em nosso País. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy. Acredito que o Presidente 
da República é um homem inteligente, e, sendo as
sim, principalmente num ano que antecede as elei
ções, não deixaria o Presidente de pensar, como es
tamos pensandO, na importáncia de tomar todas as 
medidas possíveis para resolver o problema do de
semprego, que não é crescente apenas no Brasil, 
diga-se de passagem, é crescente hoje em pratica
mente todos os países. 

Mas confio que nós, no Congresso Nacional, 
poderemos oferecer uma grande contribuição para 
que, com decisões sendo tornadas de forma mais 
ágil, possamos auxiliar o Governo na solução do 
problema. 

Eu dizia ao Presidente Antonio Carlos Maga
lhães, antes deste pronunciamento, quando S. Exl 
se posicionou a favor da aceleração de algumas vo
tações neste final de ano, para que possamos contri
buir com este processo, que o Congresso Nacional 
tem a sorte de ter na Presidência um homem que 
tem o respeito da sociedade e dos Senadores da 
Casa em relação, sobretudo, à tese que defende no 
sentido de que o Senado tem que se fazer respeitar 
pelo trabalho que reaüza. No momento em que reali
zarmos um trabalho que seja do interesse da maioria 
da sociedade, obteremos respeito, porque a impren
sa divulgará o trabalho que estamos realizando. 
Confio que, nestes meses que restam, vamos apro
var- como já aprovamos este ano - matérias impor
tantes. Devemos sempre ressaltar que jamais deixa
mos de trabalhar duro no Senado, principalmente 
este ano. Em 1997, trabalhamos duro e votamos 
matérias de extrema importáncia para o País. Desta
co duas que devem chamar a atenção da sociedade 
para as intenções que o Senado tem de contribuir 
para os avanços de uma sociedade mais justa: a pri
meira foi a extinção das aposentadorias para os pró
prios parlamentares, que tive a honra de relatar aqui 
no plenário, juntamente com os Senadores Beni Va
ras e Nabor Júnior; a outra foi a luta aqui iniciada 
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães e depois 
encampada por quase todos os Senadores, que en
tenderam a posição do Presidente do Congresso 
para acabar também com os privilégios da aposenta-
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doria dos magistrados. Isso nos custa caro. Sei que 
isso nos traz aborrecimentos em nossos Estados, mas 
não podemos votar aqui de acordo com aquilo que 
será simpático sempre; devemos votar de acordo com 
aquilo que trará mais benefícios à sociedade brasileira. 
Quando levanto esta questão - diferentemente do que 
ouvi, de análise da macroeconomia-, eu trago um pro
blema pontual, é porque estou querendo contribuir da 
forma modesta que posso fazer, opinando, dando su
gestões, para que o Governo, neste momento, não 
deixe passar mais uma ou duas semanas, mas adote 
uma medida corajosa de aumentar o volume de crédito 
e sobretudo agilizar a sua liberação. O Pronaf encontra 
problemas de liberação em bancos que, pela sua pul
verização e pelos valores pequenos dos contratos, se
guram, não liberam; e o produtor, que está plantando a 
sua roça, a sua lavoura, quando falta o dinheiro do cré
dito, não pode esperar a outra chuva, tem que plantar 
naquela chuva, é o calendário agrícola; sendo assim, o 
primeiro socorro que vier ele aceitará - se é do banco, 
se os juros do cheque especial são de 15% e ele tem, 
ele usa, mas não deixa de plantar naquele dia, porque 
sabe que aquela chuva é sagrada, ele não pode perder. 
Não há tempo de planejar muito, não. O produtor age de 
acordo com o calendário agrícola, de acordo com o cli
ma e não de acordo com decisões mais demoradas 
ou menos demoradas que o Governo toma. Por isso, 
como parlamentar de um Estado que tem na sua 
base econômica a agricultura com destaque, venho 
alertar, porque serve para o Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande do Sul, Bahia, São Paulo, para todos os Es
tados brasileiros que têm ainda na agricultura um 
terço de sua economia e, seguramente, um terço 
dos empregos que ainda temos corno garantidos. 
Destruir esse modelo de um ano para outro significa 
jogar muita gente, em primeiro lugar, nas mãos dos 
bancos, que vão cobrar juros altos, e, em segundo 
lugar, no desemprego, que virá como conseqüência. 

Faço este alerla, SrA. Presidente, como uma 
contribuição. A meu juízo, a nossa obrigação, agora, 
é de sugerir. Pretendo insistir junto às autoridades fi
nanceiras do Governo, pedindo-lhes apoio. Se não 
for essa a melhor idéia, que se tenha outra. O que 
não podemos permitir, nesse momento, é que as re
gras continuem as mesmas, como se nada houves
se mudado. As coisas mudaram profundamente da 
semana passada para cá. Devemos ser capazes de 
nos adaptar, nesse momento de crise, sendo com
petentes e ágeis para evitar o pior. 

Era o que tinha dizer, Sr". Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da 

presidência, que é ocupada pela Sra. Emília 
Fernandes, suplente de secretário. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr". Presidente, Senadora Emilia Fernandes, 
quero falar sobre a decisão que está sendo aguarda
da, com extraordinária expectativa: a de o Pres!den
te de Honra do Partido dos Trabalhadores, LUiz lg
nácio Lula da Silva, ser ou não ser candidato á Pre
sidência da República. Tenho a convicção pessoal 
de que Lula, um dia, será Presidente do Brasil. 

Quero ajudá-lo em sua caminhada porque te
nho a certeza de que se trata de uma pessoa de ex
cepcional qualificação, que conseguiu, ao longo de 
sua vida, transformar-se num símbolo, num porta
voz, numa pessoa que, com grande clareza, tem 
conseguido expressar o sentimento daqueles que 
têm estado, muitas vezes, excluídos do processo de 
desenvolvimento econômico e social. Tem sido uma 
pessoa que conseguiu traz~r espera~ par~ aque
les que estiveram marginalizados da v1da politica na
cional. 

Refiro-me àqueles que são descendentes dos 
escravos; àqueles que, no campo, são os trabalha
dores sem-terra; àqueles que, nas fábricas, percebe
ram que é muito difícil simplesmente lutar por melho
res condições de salário, de vida, de direitos, sem se 
importar também com as questões que dizem res
peito ao poder, à justiça, aos órgãos do Poder Exe
cutivo em âmbito municipal, estadual e federal. 

Lula na sua trajetória como Presidente do Sin
dicato do~ Metalúrgicos de São Bernardo, Diadema, 
depois, transformado em Sindicato do ABC, como 
fundador e Presidente do Partido dos Trabalhadores 
e como Presidente de Honra conseguiu mostrar a 
importância de lutarmos por direitos da cidada~'?· 
lula formou a sua convicção de que era necessano 
abraçar os princípios democráticos para a conquista 
de uma sociedade mais justa, onde todos possam 
ter direitos à vida e à dignidade. 

lula é um ser humano que, como todos nós, 
pode por vezes errar, ter algumas limitações, _mas é 
impressionante a maneira como tem con~egUido ~u
perar as suas próprias limitações. Também t~m t1?o 
a consciência daquilo que é possível, do que e muito 
difícil, ou do que é impossível. 

Gostaria de transmitir não apenas aos meus 
companheiros do Partido dos Trabalhadores, mas 
aos do PDT, do PSB e do PC do B que é importante, 
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neste momento, darmos o tempo que Lula conside
rar necessário para tomar a sua decisão final. 

Tenho confiança na sua intuição política. ll..lla 
está pesando se para o Brasil, para o Partido que 
fundou, o PT, do qual é Presidente de honra, para o 
conjunto das oposições e para ele é melhor ou não 
se candidatar à Presidência agora ou se, porventura, 
poderá deixar para mais tarde. 

Há aqueles que indagam se, tendo sido candida
to em 1989, quando conseguiu ir a segundo turno com 
possibftidades concretas de vencer o adversário Fer
nando Collor e tendo perdido, nas eleições de 1994, 
para Fernando Henrique Cardoso- por certo momento 
liderou a preferência popular e foi o principal adversá
rio-, seria adequado candidatar-se outra vez. 

Os exemplos da história de Abraham Lincoln, 
de Salvador Allende, de François Mitterrand estão a 
indicar que sempre é possível a uma pessoa com qua
lidades de real estadista, como as de Lula, enfrentar 
eleições, ser de~rotado e, depois, se tomar vitorioso. 

Quero aqui deixar registrado, Sr" Presidente, 
Senadora Emília Fernandes, prezados Srs. Senado
res, que considero muito importante darmos ao Lula 
o tempo que ele avaliar necessário. Não é preciso 
pressioná-lo para que decida ímediatamente. 

Ele está tendo a oportunidade, depois dessas 
duas viagens à Itália e à Alemanha, tendo voltado 
ontem, de mais uma vez conversar com seus com
panheiros e amigos, dialogar com as suas bases, sair 
às ruas pelo Brasil, ir aos sindicatos, falar com os tra
balhadores rurais e com o Movimento dos Sem Terra, 
ouvir empresários que o respeitam e que possuem 
idéias diferentes, pessoas de todos os segmentos e 
companheiros dos partidos afins, ouvir os potenciais 
companheiros que, inclusive, possam ser alternativas, 
e os estímulos daqueles que estão a lhe dizer que seja 
o nosso Presidente, para 011e, então, tome essa deci
são tão importante, não apenas para ele. 

Essa trajetória envolve a dificuldade da própria 
Nação e a esperança de milhões de brasileiros. 

Desejo transmitir ao Lula que se, levando em 
conta todos os fatores, ele avaliar que é chegado o 
momento de enfrentar o seu principal adversário 
hoje, o Presidente Fernando Henrique Cardoso -
que resolveu concorrer à reeleição com extraordiná
ria vantagem, porque tem controle da máquina admi
nistrativa, e resolveu fazer de tudo para conquistar 
esse direito de reeleição - Lula saberá mostrar ao 
povo brasileiro que, mesmo em grande desvanta
gem, como candidato do PT e dos Partidos de Opo
sição, que o apoiarem, com certeza, terá toda a pvs
sibilidadc de vencer a eleição e, principalmente, a 

convicção de que estarei ao seu lado, ajudando-o da 
melhor forma possível. 

A SRA. MARINA SILVA {bloco/PT-AC)- Sr!'. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 

A SRA. PRESIDENTE {Emília Fernandes) -
Tem a palavra V. Exl. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Para 
uma comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr". 
Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, tive a oportunidade 
de participar, ainda há pouco, a convite do Ministro da 
Justiça, nosso el'-colega Sena®r lris Rezende, do êlo 
de homologação de 23 áreas indígenas, pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, no Palácio da Al
vorada, pelo qual serão beneficiados 15 mil índios. São 
17 áreas do Estado do Amazonas, 2 do Pará. 2 do To
cantins, 2 de Pernambuco e 2 de Roraima. 

Esse acontecimento resulta da luta dos povos 
indígenas brasileiros, na busca do resgate da dívida 
social que o Brasil tem para com essas populações, 
que, de cinco milhões nesse imenso território, hoje 
se constitui de apenas 200 mil índios, com uma bai
xa dramática durante todos esses anos de coloniza
ção e ocupação dos brancos. 

Esse resgate é também resultado da luta de 
inúmeras entidades preocupadas com a demarcação 
das terras indígenas, com o devido respeito à sua 
cultura e a busca de uma convivência entre a civili
zação branca e a civilização indígena, que aqui já 
habitava quando dessas terras nos apossamos. 

Essa luta de entidades acontece dentro e fora do 
Brasil, e foi também resultado do estorço do Congres
so Nacional quando da aprovação da Constituição de 
1988 e das leis que benefiCiam as populações indíge
nas, além do próprio Governo Federal, por meio do es
forço das instib.lições ligadas a essa questão. 

Sr" Presidente, esse é um momento importan
te, mas não poderia aqui deixar de registrar que, la
mentavelmente, no Orçamento do ano que vem, há 
um corte de 78% nos recursos para demarcação de 
áreas indígenas da Funai. Portanto, ao mesmo tem
po que temos algo a comemorar, também temos 
com que nos preocupar. 

Além disso, também não poderia deixar de re
gistrar que, das 23 áreas indígenas homologadas 
pelo Governo, 17 foram realizadas com os recursos 
do PPG7 - Programa para Proteção das Florestas 
Tropicais, no que se refere à demarcação de terras 
indígenas, o que também aponta para a positividade 
dessa parceria internacional, no sentido de fazer 
com que o Brasil possa enfrentar o desafio da pre
servação do meio ambiente e do respeito às comuni
dades indígenas. As demais foram com recursos 
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brasileiros, mas há de se convir que a grande maio
ria foi com recursos externos. 

Também não poderia deixar de mencionar que 
áreas importantes, emblemáticas para o movimento 
indígena brasileiro, e para a luta daqueles que colo
caram como bandeira algumas áreas importantes, 
ainda não foram contempladas nesse ato de homo
logação. As 23 áreas agora contempladas significam 
uma enorme quantidade de quilómetros quadrados e 
correspondem, segundo o Rresidente, à metade do 
território da França. Mas as áreas Raposa Serra do 
Sol, em Roraima, dos Krikatis, no Maranhão, do Baú 
e do Apyterauá, no Pará, não foram contempladas. 

Ao mesmo tempo em que conseguimos uma 
vitória do esforço do movimento indígena, das enti
dades, do Congresso Nacional, do Governo brasilei
ro e do apoio internacional, ainda há um grande de
safio no resgate das populações indígenas brasilei
ras, tanto no sentido de construirmos juntamente 
com eles uma alternativa de melhoria das suas con
dições de vida, da educação que respeite e realize a 
sua cultura, da saúde que contemple o seu conheci
mento, saber e medicina tradicionais e o seu desen
volvimento económico, que não é voHado para o lu
cro, mas para condição de vida digna. Esse desafio 
permanece para todos nós e para o Governo brasi
leiro, ainda mais no sentido de que tenha maior res
ponsabilidade com o resgate desses milhares de hu
manos diferentes dos humanos que aqui habitaram. 
Mas exatamente por serem diferentes é que nos tor
nam mais próximos, porque a partir dessa diferença 
podemos exercitar o sentido da troca, do aprender, 
do conhecer com essas cuHuras e do conviver de 
fonna respeitosa e, muitas vezes, assumir os mes
mos desafios diante das adversidades que nos são 
impostas pela natureza e pelas condições de vida di
fícil que o Brasil está atravessando. 

As comunidades indígenas tiveram essa vitória 
com o apoio de milhares de pessoas, de entidades 
sérias, do Congresso Nacional, de alguns Partamen

, tares e da área institucional do Governo que tem 
realizado algumas ações que merecem o apoio e 
respeito daqueles que vêm acompanhando a luta 
dos povos indígenas. Mas, ao mesmo tempo em que 
reconhecemos, temos que colocar essas observaçõ
es pam que o Governo tenha claro que ainda há 
muitas dificuldades a serem superadas. 

A SRA. PRESIDENTE (Emnia Fernandes) - O 
Sr. Senador Júlio Campos enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 
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O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL·MT) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, trago a esta tribuna 
um assunto normalmente considerado descartável 
por todos, que é a questão do lixo. As autoridades 
governamentais, nesse particular, agem como as 
pessoas comuns: consideram o lixo uma solução, 
não um problema. Consumido o alimento, joga-se 
fora a embalagem; fumado o cigarro, atira-se longe a 
ponta; degustado o chocolate, para a lata com o pa
pel. Acumulados os sacos em casa, para a lixeira 
com eles. Abarrotada, a lixeira do prédio ou da rua é 
despejada no caminhão, que, uma vez cheio, deve 
ser esvaziado no depósito da cidade. E assim segue 
a rotina das pessoas. Estando fora das nossas vis
tas, o lixo não é problema. Mas será que a atitude 
dos governantes é a mais correta, ou seja, ignorar a 
necessidade de equacionar o problema? 

No Brasi~ a cada dia, são produzidas cerca de 
cem mil toneladas de lixo, sendo metade lançada a céu 
aberto ou em cursos dágua, enquanto um quarto não é 
recolhido, ou seja, é jogado fora das casas ou das in
dústrias, como aponta o Censo do IBGE de 1991. 

Se em algumas cidades, como a de São Paulo, 
quase todo o resíduo é recolhido, em boa parte dos 
Municípios a coleta não chega a um terço do total 
gerado. Como dizem os sanitaristas, o lixo em si não 
é problema. Na verdade, os males são causados pe
los vetares que se utilizam da sujeira para propaga
rem doenças. Não temos nada contra as bonitas 
embalagens de alimentos, bebidas, cigarros ou ba
las, até que elas obstruam os bueiros das cidades e 
provoquem pavorosas enchentes. Desse mal pade
cem tanto o Rio de Janeiro, no Sudeste, quanto Rio 
Branco, no Norte. Lembrem-se que freqüentemente 
assistimos a campanhas contra epidemias causadas 
justamente pela má disposição do lixo ou pelo alaga
mento de bairros e cidades inteiras. 

Sendo metade do lixo simplesmente jogada a 
céu aberto, apenas um quinto vai para aterros sani· 
tários, os únicos capazes de evitar danos à saúde da 
população. Não mais que 3% se transfonnam em 
adubo, e reduzidos 2% são reciclados, sendo des
prezível a quantidade de material incinerado. 

Por mais que reconheçamos as peculiaridades 
do Brasil, é inevitável nos perguntarmos como tra
tam o lixo os países industrializados. O caminho da 
incineração é preferido pelo Japão, que transforma 
em fumaça 80% de seus dejetos. Também a Suíça 
opta por essa via, queimando 75% dos resíduos. A 
França, com 35% de queima, escolhe o mesmo tipo 
de solução. Outras aHemativas são a reciclagem, a 
reutilização de produtos e, por último, a responsabili
zação dos produtores de lixo pela destinação dos re-
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síduos por eles gerados. Nesse sentido, há incentivo 
à coleta seletiva para melhor aproveitamento de 
plásticos, papéis e metais. As indústrias são chama
das a produzirem bens mais duráveis e embalagens 
reutilizáveis, para evitar a geração final de tantos 
restos. Esse princípio já é aplicado a algumas gran
des indústrias na Alemanha. 

Desde a década de 60, os chamados países 
desenvolvidos se ocupam da coleta e destinação final 
do entulho como um problema que merece tratamento 
especial. Os resultados têm aparecido, pois muitos já 
lucram com o que é jogado fora Duzentos bilhões de 
dólares são gerados pelo mercado dos produtos ecoló
gicos nos Estados Unidos. Na Europa, outros 100 bi
lhões são movimentados anualmente. 

No Brasil, infelizmente, ainda não se estabele
ceu uma política industrial de incentivo à reutilização 
de embalagens; tampouco se punem os poluidores, 
que continuam obrigando a sociedade a pagar pelo 
subproduto de suas atividades lucrativas. Se essas 
duas práticas não encontraram abrigo entre nós, a 
reciclagem, por sua vez, já chegou a ser adotada por 
cerca de 100 Prefeituras, o que não representa mui
to no universo dos aproximadamente 5 mil Municí
pios brasileiros. 

Mas as experiências isoladas não resolvem, o 
que !eva à necessidade de o Governo Federal tomar 
uma atitude prepositiva frente à crise na gestão dos 
resíduos sólidos. Infelizmente, esse desequilíbrio só 
é mais visível em grandes centros, como São Paulo, 
onde os depósitos estão esgotados e a tecnologia 
de tratamento ultrapassada. Mesmo assim, o proble
ma só é notado pelas pessoas comuns quando o lixo 
deixa de ser recolhido diariamente. A imprensa, por 
seu turno, só lhe dá destaque quando ocorrem gre
ves de garis ou fatos de apelo dramático, como o 
consumo de restos humanos por pessoas que vivem 
do lixão, em Recife. 

Como já dito, das alternativas experimentadas 
nos últimos anos, a coleta seletiva foi a que apresen
tou mais inovações. Não tanto pelo volume de lixo 
tratado ou pelos recursos auferidos com a venda de 
reciclados, mas pelo novo tipo de atitude gerado na 
sociedade. Até o momento, as experiências de Belo 
Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, mesmo não tendo 
sido um completo sucesso, conscientizaram as pes
soas comuns que se engajaram nas campanhas a 
aceitarem separar o lixo orgânico de materiais reci
cláveis. Além disso, os caladores de rua passaram a 
obter maior renda com a venda de recicláveis direta
mente para as indústrias. Em Belo Horizonte, por 
exemplo, há uma interessante parceria entre Gover
no, igrejas, empresas e associações de moradores. 

Sob o ponto de vista económico, existem pers
pectivas promissoras para alguns setores, como os 
do papel, vidro, plástico e metais. A indústria de pa
péis, por exemplo, tem uma tradição de quase 100 

anos em reciclagem e já se utiliza de quase 40% de 
resíduos para a produção de produtos novos, e po
deria absorver mais, dependendo da demanda por 
embalagens, o que ocorre sempre que há cresci
mento económico. 

O vidro totalmente reciclável já utiliza mais de 
um terço de cacos na industrialização, mas os altos 
custos de limpeza e de transporte colocam o resíduo 
em desvantagem em relação à matéria-prima vir
gem, que é barata. 

A indústria de plásticos tem um índice de reci
clagem de mais de 20%, apesar das dificuldades de 
transporte e de reaproveitamento, que encarecem o 
material. Para que se aumente esse percentual, que 
poderia chegar à metade, é fundamental o envolvi
mento de Prefeituras e comunidades. 

No setor de alumínio, cuja participação no mer
cado de embalagens já é de 13%, é grande o poten
cial para a reciclagem. Para se ter uma idéia, o alu
mínio é reciclável infinitamente, e o gasto de energia 
para reciclar uma tonelada representa apenas 5% do 
que se usa para processar minério novo. Tudo isso, 
sem perder a qualidade. E hoje, de cada 50 mil tonela
das de latas produzidas, mais da metade provém do 
reaproveitamento e não da matéria primária. Urna ex
periência particularmente interessante de coleta de lati
nhas envolveu mais de 5 mi escolas. Em troca do ma
terial, foram fornecidos equipamentos de ensino. De 
quebra, foi possível trabalhar a educação ambiental 
com os alunos que se envolveram nesses projetes. 

Apesar do aparente sucesso, os recicladores 
enfrentam dificuldades para incrementar ainda mais 
sua ação. Urna das dificuldades é a baixa oferta de 
resíduos. O melhor modo de resolver o problema é 
aproveitar mais o lixo doméstico, a fonte mais pro
missora. Para conseguir esse objetivo, dieve-se am
pliar a coleta seletiva, que já existe de modo assiste
mático com o recolhimento e a venda de latinhas e 
jornais em várias cidades. As Senhoras e os Senho
res Senadores são testemunhas dessa atividade 
aqui mesmo na Esplanada dos Ministérios, onde ve
mos, freqüentemente, os carroceiros recolhendo os 
papéis jogados fora pelo nosso serviço burocrático. 
O ciclo normalmente envolve caladores de rua, fer
ros-velhos, sucateiros ou aparistas, até chegar ao fa
bricante do respectivo material. 

Além da falta da matéria-prima lixo, os recicla
dores sofrem com a instabilidade dos preços e com 
a falta de incentivo governamental. O Cempre Com
promisso Empresarial para a Reciclagem, entidade 
da sociedade civil, elaborou uma agenda para urna 
política nacional de resíduos sólidos, mas ainda não 
obteve resposta do Governo. 

Algumas -das propOstas para incrementar o setor 
são a eliminação do ICMS e a redução do IPI, bem 
como a oferta de linhas de crédito para as pequenas 
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empresas. Tais incentivos facilitariam a aquisição de 
novas tecnologias e a desconcentração do mercado. 

Mas a reciclagem é apenas uma das possibili
dades para resolver o problema que, pelos impactos 
econômicos e ambientais que causa, reclama a ado
ção de uma política pelo Governo FederaL Tal políti
ca, a ser traçada pelos órgãos públicos em parceria 
com organizações não governamentais interessa
das, tem como objetivo estabelecer um sistema inte
grado de gestão dos resíduos sólidos. 

Para concretizar um projeto com esse perfil, é 
fundamental a participação da sociedade, cujo enga
jamento deve ser buscado. E o primeiro passo para 
isso é a disseminação de informações sobre o pro
blema, para se ir vencendo cada vez mais as resis
tências sócio-culturais. Além do mais, é necessário 
adotar uma legislação apropriada, que contemple os 
princípios da reutilização, da reciclagem e da puni
ção para os poluidores. 

Uma política para os resíduos sólidos exige, 
portanto, investimentos para buscar alternativas de 
tratamento; requer incentivos fiscais para os peque
nos produtores; reclama proteção dos mananciais, 
para evitar a degradação; e compreende atitude fis
calizadora da sociedade para a questão do lixo. Tal 
política deve ter como prioridade a educação am
biental e o estabelecimento de metas ambientais 
para alcançarmos um novo patamar civilizatório, que 
é o desenvolvimento sustentável. 

Era o que tinha a dizer. Muito Obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (EmOia Fernandes) -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando ao plenário a realização de 
sessão deliberativa ordinária amanhã, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Às 15h 30min 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 138, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 907, de 1997- art. 336, b) 

. Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n2 138, de 1997 (apresentado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer 
n2 664, de 1997, Relator. Senador Vilson Kleinubing), 
que autoriza a União a contratar operação de crédito 
externo, no valor equivalente a trezentos milhões de 
dólares americanos, de principal, junto ao Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, destinada ao financiamento parcial do Projeto 
de Restruturação e Descentralização de Rodovias Fe
derais, a ser executado pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem - DNER 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 110, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 110, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Eronômicos corno conclusão do 
seu Parecer ne 460, de 1997, Relator. Senador Ro
berto Requião, com voto vencido, em separado, do 
Senador José Eduardo Vieira), que denega autoriza
ção ao Município de Goioerê para contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. no valor de um milhão, quatrocentos e sessenta 
mil e duzentos reais, cujos recursos seriam destina
dos a obras de infra-estrutura urbana, bem como a 
aquisição de terrenos que seriam doados à Compa
nhia de Habitação do Paraná- COHAPAR. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 137, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 137, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Econômicos, como conclusão de 
seu Parecer n2 623, de 1997, Relator. Senador Wal
deck Omelas), que autoriza o Estado da Bahia a 
conceder garantias às operações de crédito a serem 
contratadas no âmbito do Programa de Recupera
ção da Lavoura Cacaueira Baiana, junto às institui
ções de crédito oficiais. 

-4-
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 348, DE 1991 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado n2 348, de 1991, de au
toria do Senador Nelson Carneiro, que dá nova reda
ção ao art. 92 do Decreto-lei n2 3, de 27 de janeiro de 
1966, que disciplina as relações jurídicas do pessoal 
que integra o sistema de atividades portuárias, tendo 

Pareceres sob nOs 
-209, de 1996, da Comissão Diretora, Relator. 

Senador Ney Suassuna, oferecendo a redação do 
vencido; 

-673, de 1996, e 283, de 1997, das Comissõ
es de Constituição, Justiça e Cidadania e de Servi
ços de Infra-Estrutura, respectivamente, Relatores: 
Senadores Ney Suassuna e Romero Jucá, favorá
veis à Emenda n2 1, de Plenário. 

-5-
REQUERIMENTO N2 856, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
856, de 1997, do Senador Vilson Kleinübing, solicitan
do, nos termos regimentais, a retirada, em caráter defi
nitivo, do Projeto de Resolução n2 50, de 1996, de sua 
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tivo do Sen;:ld0 

c_de_t996 (n" 465l95,_na Casa de origem), que dispõe 
-.,obre a obrigatoriedade de indicação do número te
lefónico e do endereço do PROCON, por parte dos 
estabelecimentos comerciais e de prestação de ser
viços, tendo 

Parecer sob nº 630, de 1997, da Comissão 
Diretora, oferecendo a redação do vencido, 

Relator: Senador Ronaldo Cunha Uma. 
~ (Poderão ser oferecidas emendas à proposição 

até o encerramento-da discussão) 

-10-
REDAÇÃO FINAL DAS 

EMENDAS DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 25, DE 1995 

~ Discussão, em turno único, da Redação Final 
(apresentada pela Comissão Diretora como conclu
são de seu Parecer nº 609, de 1997, Relator. Sena
-dor Ronaldo Cunha Lima), das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n2 25, de 1995 (n2 

2.331/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação de Área de Proteção Ambiental- APA no 
-DistriíOâe-JõaquimEgíclio;-Munlcípiõ -de campinas, 
Estado de São Paulo. 

(Poderão ser oferecidas emendas à proposição 
que não envolvam o mérito) 

-11-
~BEDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 175, DE 1997 

Discussão, em turno único, da Redação Final 
(apresentada pela Comissão Diretora, como conclu

-'São· do Parecer nº 607, de 1997, Relator. Senador 
Ronaldo Cunha Uma), do Projeto de Lei do Senado 
nº 175, de 1997, de iniciativa da Comissão Parla

- mentar aosTítulos Públicos, que dispõe sobre o en
âól:fso de cheques. 

(Poderão ser oferecidas emendas à proposição 
que não envolvam o mérito) 

-12-
~REDAÇÃO FINAL DO 

-PROJETO DE LEI DO SENADO N2 176, DE 1997 

_llisJ::uss_ão, em turno único, da Redação Final 
(apresentada pela Comissão Diretora, como conclu
são do Parecer nº 608, de 1997, Relator: Senador 
Booaldo Cunha Uma), do_ Projeto de Lei do Senado 
nº 176, de 1997, de iniciativa da Comissão Parla
mentar de Inquérito dos Títulos Públicos, que dispõe 

_so_bte_a_gestão das entidades· fechadas de previdên-
~da~privada-e dá outras-providências. 

(Poderão ser oferecidas emendas à proposição 
~que não envolvam o mérito) 
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-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 72, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 72, de 1997 (n2 441/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 
1997, tendo 

Parecer favorável, sob n2 589, de 1997, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Pedro Simon. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 73, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 73, de 1997 (nº 452/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre a Concessão de Vistos para Viagens de Ne
gócios, Investimentos e de Cobertura Jornalística, 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Coréia, em 
Brasília, em 11 de setembro de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 632, de 1997, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Casildo Maldaner. 

-15-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 75, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 75, de 1997 (n2 398/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Constitutivo da Associação dos Países Produtores 
de Estanho, celebrado em 29 de março de 1983, em 
Londres, tendo 

Parecer favorável, sob n2 633, de 1997, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Jader Barbalho. 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 76, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 76, de 1997 (nº 412/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto da Con
venção sobre a Marcação de Explosivos Plásticos 
para fins de Detecção, assinada em Montreal, em 1 2 

de março de 1991, tendo 

Parecer ra·v0' a_·.,;;_ c.,.: ,· 0 534. de 1997, da Co .. 
missão ue M~!ci~:-:.:...:::s t:: ... ~c::.,rc.:-; c utiesa Nacional. 
Relator: .:::enaaor t .... .:..:.~;;..:.:~ .... 11b~,..;L 

... if 

PROJt:::'l·~J C.f ::,>::··.,-iC-•;; i '-':GíSLATIIJO 
r-!~ 8-r :" ,lt: 199? 

Disc:.Jssáu, c.:1-,: ~: ,, J"i :; w·~ie:ú, Ju Projeto de De
creto Legisla!i'JC n2 87 . .;e i 997 (nº 387/97, na Câ
mara dos Deputarlns)- r;• r e :;oro•!a o texto do Acordo 
entre o Go•1emo da H e pública Federativa do Brasil e 
o Governo cio Reino dos Países Baixos relativo ao 
exercício de <:;.EI'Jidades , -2m1 rneradas por parte de 
dependentes de ::,ess.1<!: dinl:::.mático, consular, ad
ministratf'/O e táci11GO. c..SiciDradO em Brasília, em 31 
de julho de 1996. tanco 

Parecer íavo1avel, ,..,o 11" à:>o, Je 1997, da Co
missão de Relações _E:;: .. ;teriores e Defesa Nacional, 
Relator: So.nador Pt:dro .Simcn. 

-18-
PROJETC út:-0ECREI0 LEGISLATIVO 

i'Jº 88. DE !997 

Discussáo . .;;m turno único, do Projeto de De
creto Legislati•ro nQ 88, Je J 997 (nº 438/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação pai'a o Combate ao Narcotráfico e à 
Farmacodependência. celebrado entre o Governo da 
Repúb!icc. Feuara!l'.'<:i ,,..; c;,_,.;:l a 0 Governo dosEs
tados Unidos Mex:cano::;, .-,a \~idade do México, em 
18 de novembro Je i r,95 : ..:;;-;uo 

Parecer fa,•or.i··el, ~ob n" 636, de 1997, da Co
missão de RGiaçôes E:.~e.-ic.<es e Defesa Nacional, 
Relatara: Senadora E:nília Femandes. 

·-· i !:i-
PROJETú DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 89. OE 1997 

Díscussao, .,;m turno .inico, <.Jo Projeto de DE
creto Legislati"o n" 89, d.:o 1997 (n2 482/97, na Câ
mara dos Deputados). qtre ciprova o texto do Acordo 
Internacional de ~Aaaciiras T!'opicais, concluído em 
Genebra, em 26 Je janeiro d.e 1994. tendo 

Parecer favorável, soo n° 637, de 1997, da Co
missao de Relaçces t::..;t,;,,h,res e Defesa Nacional, 
Relatara: Senadora Marina Silva. 

A SRA. PRESiDENTE (Ernilia Fernandes) -
Está encerraúa a sessao. 

(L.evciniã··,·a" sessào às 16h56min.) 
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Ata da 160ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 4 de novembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Uma 

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

Ademir Andrade - Albino Boaventura - Antonio 
Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares - Bello 
Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra 
- Carlos Patrocinio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner 
- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy -
Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira -
Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezer
ra - Aaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - Gnberto Miranda -
Guilhenne Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lu
cena - Jadêr Barbalho -Jefferson Péres - João França 
-João Rocha - Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro - Jo
saphat Marinho - José Agripino - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra - José 
Fogaça -José lgnácio Ferreira -José Roberto Anuda -
José Sena ·- Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro 
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucidio 
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva 
- Marluce Pinto - Nabor Júnior - Odacir Soares - Ono
fre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Si
mon - Ramez Tebet - Renan Calheiros - Roberto Frei
re - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sergio Ma-

chado - Teotõnio Vilela Rlho - Valmir Campelo 
Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES 

N° 895/95, de 22 de outubro último, encami
nhando as infonnações referentes ao Requerimento 
n• 518, de 1997, do Senador Guilherme Palmeira. 

As informações foram remetidas, em 
cópia ao requerimento. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Projeto de Decreto Legislativo n° 105, de 1997 
(N° 211195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
da FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL 
SANTANA DE CAETITÉ para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Caetité, Estado da 
Bahia. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

.z>...rt. , o . . Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto no 98.974, de 21 de fevereiro-de-1990, que. renova, por 

dez anos, a partir de~ 24 de maio de 1988, a concessão da 

Fundação Cultural - oe- Educac~onal Santana de Caet~ tê para 

explorar, sem dire~to de exclus~vidade, serviço de 

da Bahia. 
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Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM No 162, DE 1990 

Excelentissimos Senhores Membros do Con· 
gt"'esso Nac1ona l: 

beração do Congr,esso, Nacional. na forma do § 
3 • do ar~. 223. da Constituição. 

89 

Nos termos do art. 49, 1nclso XII. combina
do com o § 1~ do art. 223. da Const1tulção Fe~ 
deral. tenho a honra de submeter à apreciação 
do Congresso Nacional. acompan~do de Expos1-· 
ção de Mot1vos oo senhor Ministro de ~stado 
das comun1ca~ões, o ato constante do Decreto 
n 2 98.974, oe 21 de fevereiro de 1990. pUbli
cado no Diário Oftctal da União do dia 22 de 
~everetro de 1990, que •renova por 10 (dez) 
anos. a partir de 24 de feverelro de 1986. a 
concessão ~ Fundação Cultural e Educac1ona1 
Santana de Caetité. outorgada através oo De
creto n~ 81.460, de 20 de março de 1978. para 
explorar. na cidade de Caet1té, Estaco da B~
h1a. sem d1re1to de excluslvldade. serviço oe 
r~diod1fusão sonora em onda mêd1~·-

Renovo a Vossa Excelência meus prote$tOs do 
mais profundo respeito. Antônio carlcs Maga-

Br.e:sil1a. 
· Sarney. 

5 de março de 1990. _ José 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 68/90. OE 19 OE FEVE
REIRO DE 1990. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentisslmo Senhor Presidente oa Repü 
b11ca. 

Tenho a honra de submeter ã elevaaa consi
deração de Vossa Excelênc1a o processo de re
novação de ouiorga reQuerlda pela Fundação 
Cultural e Educacional Santana de Caet1té, 
executante do serviço de radlodifusão sonora 
em onda mêd1a. na cidade de Caet1té. Estado-da 

- s.a.n., .a . 

2. Os órgãos competentes deste Ministério 
~nlfestaram-se sobre o pedido. acnando-o re
gularmente instruido. obedecldos os requisitos 
lega1s e técnicos at1nentes ao proced1mento 
renovatôr1o. 

3. Otante do exposto, 
meter a Vossa Excelênc1a 
decreto consubstanciando 

tenho a honra de sub
o anexo proJeto de 
a medida. 

4. Esclareço que o a~o de renovação somente 
v1rã a croou21r seus efeitos 1e;a1s aoós deli-

lhães. -

DECRETO N° 98.974. DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990 

Renova a concessão outorgada à Fundação 
Cultural e Educacional Santana de caetíté. 

_para e>çplorar serviço de radiodif-usão so
nora e!Jl o<lda média. na cidade de caetaé. 
Estado da Bahia. 

O Presidente da República, usando das atri
buições que lhe confere o art. 84. item IV. da 
Constituição. e nos termos do art. 6~. item 1. 

do Decreto n 2 88.066, de 26 de janeiro de 
1983! e tendo em vi~~a o q~e_cons~a do_Proces
so n• 29107 .00009-2/~_8_ •. çlecreta:_ 

Art. iA Ftca. de acordo com o art. 33, § 
3a, da Le1 n 2 4.117. de 27 de agosto de 1962. 
renovada por 10 (dez) anos. a partir de 24 de 
ma-i o de 1988, a cOhCessão da Fundação cu 1 tu r-a 1 
e Educacional Santana de caet1té. outor-gada 
através do Decreto n 2 81.460, de 20 de M8rço 
de 1978. para explorar, na cidade de caet1té. 
Estado da Bah1a. sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodi~usão sonora em onda média. 

---"J)af•c5,gr8l"O ____ Ui'11 C-0----:---- A- eXeCUÇãO do serviço de 
radiodi~usão. cuja outorga é renovada por este 
Decreto. reger-se-á pelo Código Brasileiro de 
:r:.eJ_ecortKJnicaç6es. __ l_e_ts __ s.ubseqüentes e seus re
gu 1 amentos e-.- cumU 1 ati vamente. pe 1 as C 1 áUSu 1 a:s 
aprovadas através do Decreto n~ BB-066. de 26 
de janeiro de 1983. às quais à entidade aderiu 
previamente. 

Art. 2 1 A concessão ora 
prOduzirá e~ettos legais após 
Congresso ·Nac1onal. na forma 
223. da Constituição. 

renovada somente 
deliberação do 

·do § 3•. do art. 

Art. 3• Este Decreto entra _em_ vigor na data 
de sUa Publicação. - ---
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MC-DENTEL 

DIREIORIA REGIONAL DO DENTEL EM tiALVADOR 

SEÇÃO DE RADIODIFUSÃO 

P~OCESSO N9 29107.000.092/88 

ASSUNTO: Pedido de renovação de outorga de radiodifusão em OM. 

PARECER SRADJ n9 101/88 

NOVEMBRO DE 1997 

A RliD IO EDUCADORA DE SANTANA DE CAE'fltt L'l1lA, executante do servi 

ço de radiodifusão em onda média, na cidade de Caetitê, Estado da Bahia, reque -

reu tempestivamente a renovação da outorga que lhe foi deferida. 

A requerente tem seus quadros societãrio e diretivo aprovados p.=_ 

lo Decre~o n9 81.460 de 20.03.78. 

cosnsTAS COTAS VALOR CR$ CARGo 

PetrÔnio Gomes de Oliveira 50.000 50.000-,00 sõcio 
Adhemar Cardoso Neves 25.000 25 .ooo, 00 Sõcio 
Osvaldo Pereira Magalhães 25 .ooo 25.000,00 Sõcio 
Manoel Cardoso Neves 25.000 25.000,00 Di reter 

Francisco Hélio Negreiios 25.000 25.000,00 r.iret.or 

TOTAL 150.000 lSO.OuO,uO 

Decaiu o direito da entidade ao deferimentQ previsto no art.igo 49 

do Decreto n9 88.066/83, pelas razÕes constantes do Oficio o9 0647/88,: fl5 201 

Cumpre ressaltar que a postulante, durante o Últ~o perÍodo da vi 

gência de sua outorga;sofreu a advertêncLa constante da Informação SFIS n9 06/88. 

Ã vista do ~os to, opinamos pelo encaminhamento destes autos ã 
Di~isão de Radiodifusão,para prosseguimento. 

Salvador, /8' de outubro de l98S. 

~~~p 
Gá~ 4a 'Sef.io .de k.~cüudifusia 

De acordo .. 

Ao Sr .. Diretor da Divis;o de Radiodifusão/DENTEL. 

Salvador, j.) de outubro de 1988. 

LUIZ MOREififi1' :si';t 
I . 

DiretoF Regional do DENTEL 

em Salvador 

(A Comissão de Educação). 
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Projeto de Decreto Legislativo no 106, de 1997 
(N° 417/97, na Câmara dos·Deputados) 

Decreto 

anos, a 

Aprova o ate que renova a concessão 
deferida à RÁDIO EDUCADORA DE GUAJA
RÁ-MIRIM LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda tropi
cal na cidade de Guajará-Mirim, Esta
do de Rondônia. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. lo. Fica aprovado o ato a que se refere o 

s/n°, de 8 de agosto de 1994, que renova, por dez 

partir de 9 de março de 1992, a concessão deferida à 

Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda. para explorar, sem 

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 

onda tropical na cidade de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em VLgor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 629, DE 1994 

Senhores Membros do Conçesso Nocional. 

Nos termos do artigo 49. inciso xn. combinado com o ~ 1• do artigo 223. da 

Coastituiçio Feder31. submeto à apreci2ç1o de Vossas Fxce•e,..;as :ocompanh:tdo de E>:posiçto de 

Motivos do Senhor Ministro de Fswlo das ComUDicoções. o a10 co=le do Decreto de g de 

~de 1994. que "Renova a coaccssfo outatpd& l RJdio Fducadoa de Guajar.i-Mirim Lld>.. 

pua explonr setviço de r:odiodifusia sonora eat onda tropical. na cid3de de Guajará·Mirim. 

Fsuldo de Rorulõaia". 

Bnsflia. 11 de • g OH O 
_..---. 
/. u.:' 

de 1994. 

Itamar Franco 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" S81MC DE 10 DE "GOSTO DE 1994 DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Exceleneissimo senhor Pres14en~e da República~ 

Submeto à apreciação de vossa Exceléncia, o incluso Processo 
Adminiscracivo n< 29120.000246/91, em que a Rádio Educadora de 
GuajarC-~rim Ltda.~ concessionária do serviço de radiodifusão scnor8 
em ondas ~repicais, na cidade GuajarÃ-Miri~. Estado de Rondên~a. 
so.li.cita renovaçÃ~.~o 'Prazo d.e viqéncia de sua concessão por m.ais dez 
anos. 

2. 0 pedido de re~ovaçào enconerA-Se devidamente instruido de 
acordo com ~ leqis~ação em viqo:, e a es~açio está funcionando den~ro 
das ~rac~erísticas técnicas a ela atribuidas por este Ministério. 

3. Hos "t:.ermos do S 30 <io art. 223 da Constituição, o a~o Q~ 
efeitos legais após deliberação <i" 

deverá ser remetido o processe 
esta acompanha. 

renoveção somente produzirã 
ccnqresso Nacional, a quem 
adm.ini.strativo pertinente, que 

Respeitosamente, 

li,, i . k' ,. 
o .... v-.;..,·.· ~ ~· ·\ 

D.DilHA BAS'rOS -DE MOãÁ'i:S"" ._ '-
~nis~ro de·Eseado àas Comunicações 

Decreto de 8 de agosto de 1994. 

Renova a concessão outoraada ã Rádi~ 
Educ.aaora ae GuolJ 1ar.ã-~.irim Ltda ... 
par~ explor~r servÍço de rad.odifusàc 
sonora em onda ~rop1cal~ na cidade o~ 
Gua1ará-~1r~m. Estaco oe Rondõn~a. 

O PRESIDENTE DA REPCBLICA. no uso das a&ribu~cões que !hE 
conierem os ar&s. 84. ~nc~so IV. e 223 oa cons~itu1çio~ é nos termo~ 

do ar~. 6#~ inciso I~ do Decre&o nQ 88.066. de 26 de janeiro de 1983~ 
e tendo em visca o que cons~a do Processo n9 25120.000246/91. 

D E C R E T A: 

Are. t•. Fica renovada~ de acordo coa o art. 33. S 39, 
da Lei ne 4.111~ de.21 de ~qos~o ~e 1962. por mais dez anos~ ~ pa~ir 
de 9 de março dé~~92. a concessao deferida à Rádio Educadora de 
GuajarA-Mir1m Leda., pelo Decreto ng 86.855. de 14 de janeiro de 1982# 
sendo man~ido o prazo residual da oaeorqa.pelo Oecreeo de 10 de maio 
de 1991~ para executar# sem direito de exclusividade. serviço de 
radiodifusão sonora em ond.a 't.ropical. na cidade- de Gua.jarâ-Mirim# 
Estado Qe Rondônia. 

ParÁgrafo único~ A execução do serviço de radiodifusão, cuja 
outorga é renovada por esce Decreto# reqer-se-á pelo Código l:!rasilei.ro 
de Telecomunicaç~es, leis subseqüences e seus regulamentos~ 

! 
~- 2'2'. Este at:.o soment:.e pi'od.Uzirã efeitos legais apõs 

deliberaçao do congresso Nacional, nos termos doS JV do a.rt. 223 Qa 
Const!tuiçio. 
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Art. 32. Este Decre~o entrarã em viqor na data de SUA 
publicaçÃo. 

Bresilia., · S de agos'Co de 199-4; 173Q da Independência e 1062 
d.a Repüb Hca • 

c::Jf.vt.)-

H.J<>A .. 

MINISTtRIO DAS COMUNICAÇÕES 
CONSULTORIA JURíDICA 

PARECER CONJUR/MC NQ jj (Z. /94 

Referência Processo nQ 29120.000146/91. 

Origem Delegacia do MC no Estado de Rondônia. 

Interessada: Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda. 

Assunto 

Ementa 

Conclusão 

Renovação de outorga. 

Concessão para executar serviço de 
radiodifusão sonora em onda tropical 
cujo prazo teve seu termo final em 
09/03/92. Pedido apresentado tempesti
vamente. Regulares a situação técnica 
e a vida societária. 

Pelo deferimento do pedjdo. 

I - RELATÓRIO 

1. A Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda., concessio
nária do serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade 
Guajará-Mirim, Estado de Rondônia, requer a renovação do prazo de vi
gência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 09 de março de 
1992. 

2. Mediante Decreto nQ 86.855, de 14 de janeiro de 1982, 
publicado no Diário Oficial da União de 15 subseqüente, foi 
autorizada a concessão à .Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda., para 
explorar o serviço de radiodifusão sonora em ol1da·--ti:opicaT,. na cidade 
de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia. 
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II -DO MÉRITO 

3. O Código Brasileiro de Telecomunicações, 
instituído pela Lei nQ 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece 
prazos de outorgas de 1 O (dez) anos, par-_a _o serviç~ de radiodifusão 
sonora e 15 {quinze) anos para o s~rv1ço- de- tel-evl-~fã-õ~--que poâ-erão 
ser renovados por períodos sucessivos e iguais {art.33 - § 3Q), perí
odos esses mantidos pela atual Constituição {art.223 - § SQ). 

4. Por 
Radiodifusão, aprovado 
1963, declara: 

sua vez, o Regulamento dos 
pelo Decreto nQ 52.795, de 31 de 

Serviços 
outubro 

de 
de 

Art.27 - ~ós prazos de concessão e 
permissão serão de 10 (dez) 
anos para o serviço de 
radiodifusão sonora e de 15 
(quinze) anos para o de 
televisão". 

S. De acordo com o artigo 4Q da Lei nQ 5.785, de 23 de 
junho de 1972, as entidades que desejarem a reno_V:/!S'_ão __ do prazo de sua 
outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período 
compreendido entre o 6Q {sexto) e o 3Q {terceiro) mês anterior ao 
término do respectivo prazo. 

6. A renovação deverá ocorrer a partir de 09 de 
de 1992, e os efeitos jurídicos da outorga foram mantidos pelo 
residual, conforme o disposto no Decreto de 10 de maio de 
publicado no Diário Oficial de 13 subseqüente. 

março 
prazo 
1991, 

7. O pedido de renovação da outorga, ora em exame, foi 
protocolizado naquela Delegacia em 06 de dezembro de 1991, dentro, 
pois do prazo legal. 

8. A peticionária tem seus quadros societário 
pela Portaria de nQ 112, de 07 de junho de 1982, com a 
composição: 

COTISTAS COTAS VALOR 

aprovado 
seguinte 

Luiz Gomes de Arruda 
José Vieira de Lima 
Luiz dos Reis Pacheco 

211.000 
211.000 
211.000 

211.000,00 
211.000,00 
211.000,00 

T O T A L 633.000 633.000,00 

Sócios-Gerentes: Luiz Gomes de Arruda 
José Vieira de Lima 
Luiz dos Reis Pacheco 

9 o 
Vale ressaltar que, durante o período de vigência da 

outorga, a entidade não sof_reu aciverti'\ncias e nem penas de multa, 
conforme se verifica na Pasta Cad-~s-t-ra_l_JurÍdica da-emlssora. 
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10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro 
das características técnicas que lhe foram atribuídas. 

11. É regular a situação da concessionária perante o 
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL. 

12. Consultado o Cadastro 
verificou-se que a entidade e seus sócios 
fixados pelo artigo 12 e seus parágrafos, 
28 de fevereiro de 1967. 

III -CONCLUSÃO 

Nacional de Radiodifusão, 
não ~uI txapassam os I imites 
do D~creto-Lei nQ 236, de 

13. Mediante o exposto, opino pelo defe·nmento do pedido 
e sugiro o encaminhamento dos autos ao ExmQ Sr. Ministro de Estado 
das Comunicações. acompanhados da minuta de Decreto à Presidência da 
República para renovação da outorga, por mais dez~~anos, a -partir de 
09 de março de 1992. 

14. Esclareço ainda, que de acordo com o 
3Q. da Constituição, a matéria deverá ser apreciada~ 
Congresso Nacional. a fim de que o ato de renovação 
efeitos legais. 

É o parecer "sub censura". 

artigo 223, § 
deliberada pelo 
possa produzir 

Brasília. .:z.:<J de r 
ARISLA~~GES 

Chefe de Divisão 

de 1994. 

(À Comissão de Educação). 

MIJOLER 

Aprovo. Submeto ao_Sr. Consultor Jurídico. 

Brasí 1 ia. -1.& de de !994. 

\ 

'\ 

- ~ ~! ~ 
S~R DE CA~AL~ 

Coordenador 
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Projeto de Decreto Legislativo N~ 107, de 1997 
(N° 420/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
deferida à RÁDIO BRASIL SOCIEDADE 
LIMITADA para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda tropical 
na cidade de Campinas, Estado de Slo 
Paulo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 27 de dezembro da 1994, que renova, por dez 

anos, a partir de 1° da maio de 1993, a concessão deferida à 

Rádio Brasil Sociedade Limitada para explorar, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical 

na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. 

Art. 2°. Este Decreto Legis~ativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM~ 28, DE 1995 

Scnnorc"' Membros do Con~rc~ Nacional. 

Nos 1cnnos do .anigo 49. inciso Xlt combinado <."om o § 1• do anigo 223. da 

Consanuiç5o Fcdcr:>l. submcao à arrttiaç~o de Vo<.<a.• E•celenci:~.•. :acomoanbado de E•posiç~ de 

Motivos do Senhor Minisaro de Estodo d:~.• Comunic:.;ões. o alo con.•t:lnlc do Dcercto de 27 de 

dc7.cmbro de 1994. que "Renovo o concc<..:io ouaor~ada à Rfdio Bra.<il SOciedade Limitada. para 

explorar serviço de radiodifusão sonnr.1 em ondo aropicol. na ddade de Campina.•. Eslado de Slo 

Paulo". 
Braslli:~. 5 de janeiro de 1994. 

Fernando H~nrique Cardoso. 
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EXPOSIÇAo DE MOTIVOS NQ 2 31 /MC, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994. 

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS CO!!UNICAÇOES 

Excelentisstmo Senhor Presidente da República. 

submeto a aprecu.ção de \'assa.... Excelência o incluso 
Processo Admintstr~tlVO n~ 50830.002144/9~. em que a RAdio Brastl 
sociedade Limitada. concesstonária do_ se_r .. ·tÇo de rai:liõtH~usio sonora 
em onda tropical. na ctdade de Camp1nas. Estado de Sio Paulo. Solicita 
renovação do prazo de vtgencta de sua concessão por dez anos. 

O pedido de renovação e,npontra-se devidament~ 
instruido de-acordo com a legislação em vigor~~ e a emtssora está 
funcionando dentro das caracteristicas técntcas a ela _at_r_tbuiQ_as por_ 
este M1n1stérto. 

J. Nos ttrmos do § JQ do art. :!23 da. Constituição, o 
ato de renovação somente produz1_rá_ e_fej.t_qs l_eg_ats __ ~p_os delib~ra.çã.o do 
Congresso Nac1onal. para onde deverá- -se!- :remet ido ___ Õ - PI-ocesso 
admtnistrativo p~rttnente. que esta acompanha. 

lhe conferem 
termos do art. 
1983. e tendo 

Respeitosamente. 

I• J J~" t .1. c1 L\_~ 
DJ \M~ BASTOS DE MORAIS 

Ministr cte Estado das Comunicações 

Decreto de 27 de dezeiDbrc de 1994 

Reno~a a concessão outorgada à Rádto 
Brastl Soc1edade ~lmlt3da. para 
explorar ~ervtço ~= rad1odifus~o 

~onera em onda t~Oil1C3i. na cidade ae 
Camptnas. E~tario ~~~ s~o Paulo. 

O PRESIDENTE DA REPúBLICA. no uso 
os arts. S4. tnciso IV. e ~23 da 
62, inciso I, do Decreto n~ 88 .. 066. 

em vista o que consta do Processo n2 

das atr1~uiç6es que 
ConstitutçAo. e nos 
de 26 .de janeiro de 
SOSJO'. 002144192. 

D E C R E T .~: 

Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33. 
§ 32. da Lei nQ 4.117, de 27·de agosto de 1962. por dez anos. a parttr 
de 1Q de maio de 1993, a concessão deferida à RAdio Brasil Sociedade 
Limitada pela Portar1a MVOP nQ 1005, de 11 de novembro de 1949, e pos
teriormente renovada pelo Decreto nQ 93.432. de 16 de outubro de 1986. 
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de 
maio de 1991, alterado peio Decreto de 14 de outubro de 1994, para 
executar. sem direltO de exclUSlVtdade, serviço de radiodifus4o sonora 
em onda trop1ca!, na cidade de Campinas, Estado de SAo Paulo. 

97 ), ~ 4 ]_ 3· 
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Parágrafo ünico. A execuçio do ser,.iço de radioóifu
são. cuja outorga é renovada por este Decreto. reger-se-ã pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e seUs regulamentos. 

. Art. 22 Este ato soaente produz1rã efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do§ 32 do art. ~lJ 
da Constituição. 

Art. J2 Este Decreto entrA em visor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Brasília, 27 dedezeetro de 1994; 1732 da lndependencia 
e 1062 da República. 4 

1 :.;:;--

\ t--\-.· u. ~~. 
1 

SERVIÇO POBLICO FEDERAL ~~ 

MINIST~RIO DAS COMUNICAÇÕES 

DELEGACIA DO MC EM SAO PAÚLO 

PARECER JURÍDICO N" 45/94 

Processo n9 50830.002144/92 

DCOM/MC/SPO 
REFE~NCIA 

ORIGEM 

INTERESSADA 

ASSUNTO 

EMENTA 

~DIO BRASIL SOCIEDADE LIMITADA 

Renovação de Outorga 

CONCLUSAO 

Concessão para executar servi1o 

de radiodifusão sonora, cujo pr~ 

zo teve seu termo final 

01/05/93. 

Pelo deferimento 

em 

A RADIO BRASIL SOCIEDADE LIMITADA, concession~ 

ria do serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade 

de Campinas, Estado de são Paulo, requer renovação do prazo de vi 

gência de sua outorga, cujo termo final ocorreu em 01 de maio de 

1993. 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

I - OS FATOS 

1. Mediante Portaria MVOP n9 1005, de 11 de novembro de 1949, foi 

outorgada permissão à Rádio Brasil Sociedade Limitada,para ex

plorar o serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na 

cidade de Campinas/SP. 

2. A outorga em apreço foi renovada por 2 (duas) vezes, conforme 

Decretos n9s 76.870 de 19/12/75 e 93.432 de 16/1.0/86, publica

dos, respectivamente, no Diário Oficial da União de 22/12/75 e 

17/10/86. 

3. Cumpre ressaltar que, durante o último período de vigência da 

outorga, a entidade não sofreu nenhuma sanção, conforme infor

mação do Setor Jurídico da Seção de Fiscalização constante de 

fl. 2 7. 

De acordo com referida informação, encontra-se-pedente de aná 

lise, o processo de apuração de infração n9 50830.001095/93, ' 

instaurado por ter a entidade infringido dispositivo da legis

lação vigente. 

II - DO ~RITO 

4. o Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei 

n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 

(dez) anos para o serviço de radiodifusào sonora e 15 (quinze) 

anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados 

por períodos sucessivos e iguais (art. 33 § 39), períodos es

ses mantidos pela atual constituição (art. 223 §59). 

S. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro

vado pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 1963, declara: 

nArt.-2'1 

Os prazos de concessao e permissão serão de 

10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão 

sonora e 15 (quinze) anos para o de televi-' 

sao 11 
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6. De acordo com o artigo 4Q da Lei nQ 5.785, de 23 de junho de 

1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua 

outorga, deverão dirigir requerimento ao Órgão competente, no 

período compreendido entre o 6Q (sexto) e o 3Q (terceiro) mes' 

anterior ao término do respectivo prazo. 

7. A outorga originária da concessao em apreço foi renovada auto

maticamente, conforme determinado no inciso I do artigo 19 da 

Lei nQ 5.785, de 23 de junho de 1972, até 01 de maio de 1973 , 

motivo pelo qual o prazo de vigência passou a ser contado a 

partir dessa data, por mais um período de 10 (dez) anos. 

Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada deverá ocorrer .• a 
partir de 01 de maio de 1993, sendo que os efeitos jurídicos 

da outorga foram mantidos pelo prazo residual, conforme dispo~ 

to em Decreto de 10 de maio de 1991, j::iiiblicadb no D1ário Ofici 

al do dia 13 subsequente. 

O pedido de renovação da outorga ora em exame, foi protocoliz~ 

do nesta Delegacia no dia 17 de novembro de 1992, dentro, pois, 

do prazo legal (fls. 01/02). 

8. A requerente tem seus quadros societário e diretivo aprovados, 

respectivamente, pela Portaria nQ 0149 de 05/04/88 e Decreto ' 

nQ 93.432 de 16/10/86, com a seguinte composição: 

COTISTAS __ coTAS _:VALOR CR$ 

SYN~SIO PEDROSO 1. 007.890 1;007.890,00 

SYN~SIO PEDROSO JUNIOR 97.370 97.370,00 

MARCELO PEDROSO 97.3_70 97.370,00 

RALFO PEDROSO 9_1'. 3_70 97.370,00 

TOTAL 1.300.000 1.300.000,00 

CARGOS NOMES ---
Diretor - Gerente SYN~SIO PEDROSO 

Ressalte-se, entretanto, que a entidade promoveu várias altera 

ções no seu contrato social com o objetivo de adaptar o capi

tal social às várias denominações da moeda nacional,resultando 

no capital de CR$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta 
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mil cruzeiros reais), distribuído proporcionalmente entre os 

sócios. 

Referidas alterações devidamente analisadas estão sendo homolo 

gadas por este Ministério e constam do processo n9 29100.2201/ 

87. 

9. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das cara~ 

terísticas técnicas que lhe foram atribuídas, conforme laudo ' 

de vistoria de fls. 12/13 e informação do S~tor de Engenharia' 

à fl. 17. 

v 
10. ~ regular a situação da concessionarLa perante o Fundo de Fi~ 

calização das Telecomunicações - Fistel, consoante informação 

de fl. 28. 

11. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga de 

verá ser renovado a partir de 01 de maio de 1993, tendo em 

vista a manutenção do prazo da outorga por Decreto "de lO de 

maio de 1991. 

CONCLUSÃO 

Do exposto, concluímos pelo deferimento do pe

dido, sugerindo o encaminhamento dos autos à Secretaria de Fisca

lização e Outorgas para prosseguimento._ 

g o parecer "sub-censura". 

Setor Jurídico 
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1) De acordo 

2) Encaminhe-se o processo à Se~retaria de Fis 

calização e Outorgas para prosseguimento. 

(À Comissão de Educação). 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 108, DE 1997 
(N° 427/97, na Câmara dos Deputados). 

Aprova o ato que renova a permi..,são 
outorgada à REDE COMUNITÁRIA DE COMU
NICAÇÕES DE RIO. GRANDE LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade 
de Rio Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o. Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 1.284, de 29 de dezembro de 1994, que renova, por 

dez anos, a partir de 2 de setembro de 1991, a permissão 

outorgada à Rede Comunitária de Comunicações de Rio Grande 

Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio 

Grande, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 
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MENSAGEM N° 115, DE 1995 

Senhores Membros do CQngresso Nacional, 

Nos termos do anigo -l-9. inciso XII. combinado com o § 1° do artigo 223. da 

Constituição Federal. submeto à apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de 
~1otivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante. da Portaria no 1.284. de 

:9 de dezembro de 1994. que renova a permissão outorgada à Rede Comunitária de Comunicações 

de Rio Grande Ltda.. para e)( piorar. sem direito de exclusividade. serviço de· radiodifusão sonora 

em freqUência modulada. na cidade de Rio Grande. Estado do Rio Grande do Sul. 

Brast1ia. de j~neiro 

- Fernando Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 258/MC, OE 29 OE DEZEMBRO DE 1994, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

de 1995. 

3rn.,alio.. .: ) •I~ ::e:~:embr:;, ..te 1994. 

:::Uelentinimo Senhur l'resadente da i~epublica. 

'iubmt'toJ a apredaç:So de \'""'a Esceltnci.a a inclu.u Portari.a n• :284, de 29 
de .iezemé::o de 1994. ~·· '!Ual rmott'i a permisdo uutonrada ia Rede Comunitária ue 
Cumunic:açõn de Rio C.nnde LtdL. pan npkJnar •t"'ico de radlodlfu:.io !lonora em lrtqüêncla 
naoduladL na cidade de [~iu ';rande. Escado do Rio ';r.ande do Sul. 

:. Os o~os 'ompetenw dn&e ~llabúrio manlfestllr2m·H sobn o pedido. 
cOMlderando-o lnnnndo dt :tcordo cnm 111 lecaslaçjo apllcavel. o qut me levou a diferir n 
requerimento de renuvacào . 

.i. .\Portaria n·• 109. de ::6 de julbo de 1989. autorizou ;a mantferincia da permlsllio para 
:a :nual entidade. 

~. Esclarecn qul'. na. "nnos úo ; J~ do ilrt. ::J da l · .m!Otatuu:.io. '' ato de renoucáo 
"'lftWnte prod.uir:i .. reitM itq:aiA :a!'Õ" dtllberadn c.lo ConiZrl!~ :"'aclonai. p11ra nnde solicito ~ja 
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Novembro ... 

~nc;amanhado n rtfenuo .1111. :.companilado do Procn"" .~dminslltrauvn n" :nol.OUlllJ/9l-57 que 
::1e deu oris;em. 

o 

l ·~ 1\ . \, 
DJAL!\l.\ BASTOS DE )

0 1 

lUIS 
'\tlnistro de Estado du ComlmicacaM!s 

Ponarian• 1284 .de 1'3 4e dezembro 4e 19~ 

O \lr;'TSTRO DE E:ST.illO DAS CO::\fl"':''IC..!...CQES. '"-' uso •le suas atribuições. 
conlorme u dísposlO.no-lolrt..ó~. inc1so ii. .to Decreto n• :S8.U66. <ie ~~ ue !ane1ro de 1983. e tendo em 
\i,ta o tjUe .:on~ta do l'r!Jce"<so n~ :'.:'lO~.OUl3.Úí91-5i. resoln•: 

I. Renovar. de acordo cnm o art.. 33. â 3°. da Ld n" ~.117. de .!7 de al!osto de 1962. por 
ma1s clet anos. a parur de .! de setembro de 1991. a permissão outorgada a Rede Comunitária de 
Comunicações de Rio Grande Ltda. peia Portana n" 160. de .!8 de aeosto de 1981. pana e:tplorar. 
,;em direito de t>xclusividade. ~en'lco de radiodifusão sonora em rrecüencia moàulada. na cidade de 
Rio Grande. Estado elo Rio (;rande do Sul. . • 

II .. \ execuc:io tio !>enico. ~:uja uutor!!a é renovada por esta Portaria. r~er-se-á pelo Códi~o 
Brasileiro de Tdecomunicacõe!; .. ll'is subseoüentes e seus re.,ulamentos. . . ~ 

[II. Este ato somente produzir.i efeitos le~ais após deliber:u;-io do CtJ~resso Nacional. nos 
tennos do & 3° do an.. .:::.3 da Constituição. 

lV. Esta Ponana entra em "·i~or na data de sua publicação . 

.... i . 
I . 

• ' J 

0.1.\D~~.\ 3..\STOS'DE :\tqRUS 
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MINIST~RIO DAS COMUNICAÇÕES 
CONSULTORIA JURíDICA 

PAREcER coNJuRtMc NQ <Do t- /94. 

Referência 

Origem 

Processo nQ 29102.00131~/91-57 

Delegacia do MC no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Interessado: Rede Comunitária de Comunicações 
de Rio Grande Ltda. 

Assunto 

Ementa 

Conclusão 

Renovação de outorga. 

Permissão para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, cujo prazo teve seu 
termo final em 02/09/91. Pedido 
apresentado ~tempestivamente. 
Regulares a situação técnica e a 
vida societária. 

Pelo deferimento do pedido. 

I - RELATóRIO 

A Rede Comunitár~a de Comunicações de Rio Grande 
Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, requer 
a renovação do prazo de vigência de sua outorga, cujo termo final 
ocorreu em 2 de setembro de 1991. 

2. Mediante Portaria nQ 160, de 28 de agosto de 1981, 
publicada no Diário Oficial da União de 2 de setembro do mesmo ano, 
foi autorizada a permissão à Rede Comunitária de ComunicaçÕes Ltda., 
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul 

3. At-ravés da Portaria nQ 109, de 26/07/89, 
autorizada a cisão parcial da referida entidade, detentora de 
outras outorgas em FM, e o serviço em questão, coube assim à 
Comunilária de Comunicações de Rio Grande Ltda. 

II - DO M~RITO 

foi 
duas 
Rede 

+. O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído 
pela Lei nQ 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece prazos de 
outorgas de 10 (dez) anos. para o serviço de radiodifusão sonora e 1~ 

.... .J!l:.,.,. 



106 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

(quinze) anos para o serviço de televisão, 
por perlodos sucessivos e iguais (art. 33 
mantidos pela atual Constituição (arl. 233 

que poderão 
§ 3Q), 

- § 59). 

ser renovados 
perlodos esses 

5. Por sua vez, o regulamento dos Serviço&'"lfe"' Radiodifu
são, aprovado pelo Decreto nQ 52.795, de 31 de outubro de 1963, decla
ra: 

"Art. 27 - Os prazos de concessão e 
permissão serão de 10 (dez) 
anos para o serviço de 
radiodifusão sonora e de 
15(quinze) anos para o de 
televisão" 

6. De acordo com o artigo 4Q da Lei nQ 5.785, de 23 de 
junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua 
outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, nq período 
compreendido entre o 6Q (sexto) e o 3Q (terceiro) mês anterior ao 
término do respectivo prazo. 

7. O prazo de vigência desta permissão 
final dia 02/09/91, sendo que seu pedido de 

teve seu termo 
renovação foi 

imtempestivamente protocolizado naquela Delegacia em 07/08/91, 
portanto. 

8. A peticionária tem seus quadros societário e diretivo 
aprovados pela Portaria nQ 109, de 26 de julho de 1989, com a 
seguinte composição: 

COTISTAS 

Roberto Ross Netto 
Nerci Rodrigues Cardoso 
Carlos Henrique Carrato 

T O T A L 

COTAS 

24.000 
40.000 
16:ooo 

80.000 

Quadro Diretivo 

VALOR EM Cz$ 

2.400.000,00 
4. pQ~.ooo, o o 
1.600.000,00 

8.000.000,00 

Roberto Ross Netto -. Sócio-Gerente 

10. Vale 
vigência da outorga 
conforme se verifica 

ressaltar que, 
a entidade não 

ás fls. 45. 

durante 
sofreu 

o último 
suai quer 

período de 
penalidade, 

11. A emissora se encontra operando regularmente, dentro 
das características técnicas que lhe foram atribuídas, fls.34. 

12. É regular a 
Fundo de Fiscalização das 
informação de fls. 38. 

situação da permission4ria 
Telecomunicações FISTEL, 

perante o 
consoante 

13. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, veri
ficou-se que a entidade e seus sócios não ultrapassam os )imites fixa
dos pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-L~i nQ 236, de 28 de 
fevereiro de 1967. 
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III - CONCLUSÃO 

14. Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido 
de renovação da outorga por mais dez anos, a partir de 2 de setembro 
de 1991, e proponho a submissão do assunto ao ExmQ Senhor Ministro 
para encaminhamento da P.ortaria e Exposição de Motivos à Presidência 
da República. 

15. Esclareço ainda, que de acordo com o artigo 223, § 3Q 
da Constituição Federal, a matéria deverá ser apreciada e deliberada 
pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação possa 
produzir efeitos legais. 

a o parecer "sub-censura". 

Brasí 1 ia, ./?:. de ~~ de 1994. 

'{2L~. 

VIVIAN ENCINAS COSTA 
Advogada - OAB/DF nQ 11.699 

Aprovo. Submeto ao Senhor Consultor Jurídico. 

Brasília, .;Jo de~ de 1994. 

ARISLANI~~~ MIJOLER 
Chefe de Divisão 

(À Comissão de Educação.) 

Projeto de Decreto Legislativo n° 109, de 1997 
(N° 428/97, na Câmara dos Deputados) 

.Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO CLUBE DE ITAÚNA S/A 
para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na ci
dade de Itaúna, Estado de Minas 
Gerais. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

107 
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Art. 1 o. Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 244, de 6 de outubro de 1995,-que renova, por dez 

anos, a partir de 5 de outubro de 1994, a permissão outorgada 

à Rãdio Clube de Itaúna S/A para explorar, sem direi to de 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 

modulada na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data. de sua publicaçã.o. 

MENSAGEM N° 1.287, DE 1995 

Senhores Mcmhros do Cong:rc.~w N:1eionat 

Nos tcnnos do ani(!:o 49. inci.~ XU. combitÍado com o -§ 1• do anigo 223. da 

Cons1i1uiçlo Fcdcr.ol. submc1o à aprecioçao ·de Vossas Exccléncias. acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Minis1ro ~ Estado das Comunicaçóc:s. o ato constante da Panaria n• 244. ~ 6 

de ou1ubro do 1995. que renova a pcrmis.~o omorpda 1 Rádio Cube de llallna SI A. para explorar, 

sem dín:i1o de c<elusívid.adc. serviço de radiadífuslo sonora em frcqül:ncía modulada. na cídado 

de haúna. Esudo de Mino.• Gerais. 

\ __.. -- Br&Silía. 1 7 de novembro de 1995. 

-~ .... 
~ ·~-( ·~·~ 

Fernando Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÂO DE· ~.JTIVOS N9 85,. i>E 13 DE ::OVE.&-..13RO DE 1995 ~ DO SE:.;HOR 

!oHNISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ()ES: 

Excelentissimo senhor Presidente da RepUblica. 

Submeto a apreciação de Vossa Excelência a 
inclusa Porcaria n• 244. de 6 de outubro de 1995, pela 
qual foi renovada a permissão outorqada á RÁDIO C'LOBE OE 
rTAÜNA S/A •• para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência raoàulada~ na cidade de ltaUna, Estado de Minas 
Gerais, pela Portaria n• 213, de 3 de outubro de 19S4. 

2.. os órgãos coapetentes deste Ministério 
aa.nifestaraa-se sobre o pedido. considerando-o instruido de 
acordo com a legislação aplicâvel. o que me levou a deferir o 
requerimento de renovaç4o. 

3.. Esclareço que, 
Constituição, o ato de 

nos teraos do ~ 3• do art.22:3 da 
renovação somente produzirá efeitos 
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legais após deliberação ·do Congresso Nacional. para onde 
solicito seja encaminhado o referido aeo, acompanhado do 
Processo Administrativo nt- 50710.000344/94 que lhe deu 
origem. 

·' Respeitosamente~ 

Portaria nQ 244, de 6 de outubro de 1995. 

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, Interino, no uso de 
suas aeribuições, conforme o disposto no art. 6V, Inciso II do Decreto 
n~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do 
Processo n~ 50710.000344/94, 

RESOLVE: 

Art. 12 Renovar, de acordo com o art. 33, § 39 da Lei n9 
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 5 de outubro 
de 1994, a permiss3o outorgada à RADIO CLUBE DE ITAÚNA S/A, pela 
Portaria nt 213, de 3 de outubro de 1984, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so~1ora em freqUência 
moduladap na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais. 

Art. 29 A execução do serviço, cuja outorga é renovada por 
esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subs~qüentes e seus regulamentos. 

Art. 3~ Este ato somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, nos termos doS 32, do art. 223 da 
Cdnstituiçao. 

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

PORTARIA NR. 039/95 DE 24 DE MARÇO DE 1995 

O DELEGADO REGIONAL DO MINIST~RIO 
EM MINAS GERAIS , no uso das atribuições que 
e tendo em vista -o que consta ao F'focesso----rlr. 

DAS COMUNICAÇOES 
lhe foram delegadas 
29·:·ny-.g-':OOO'f30lBS. 

RESOLVE: 
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I - Homologar a transferência de ações realizada 
pela RADIO CLUBE DE ITAUNA S/A, com sede na c±dade de ITAUNA, 
Estado de MINAS GERAIS, em ~ôec-o-rrência do Processo de Apuraçâo 
de Infração nr. 29.104-000515/90. 

II - Aprovar, portanto, ~as transferências de ações 
realizadas e que resultaram no s_egt,JinJ;,E! __ quadro societário: 

ACIONISTAS 

MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES DE SOUZA/ ~ 
ARY CARVALHQ../ 

AÇOES 

5. 226.QOQ_ 
4.537.000 

AFFONSO DE CERQUEIRA LIM~ 
GUARACY DE CASTRO NOGUETR~-
ANNA GONÇALVES DE SOUZA. LI!'Iê~;::tesp_o_l~ioJ"' 
e.B.~<'\!:!Q.O CORAAD I 

3.887.000 
724c400 
250.000 
232.500 

DALCI P!RCOPE DE ANDRADE _ 
ZULMIRA PERCOPE DE SOUZ~ 
MUR!LO BOTELHO NOGUEIRA..--
JO~O DE CERQUEIRA LIMA JUNTO~ 
IRDEVAN NOGUEIRA/ -
ADEMAR GONÇALVES DE SOUZA (éspô1io)
ROSA MARIA NOGUEIRA BRASIL/'" 
SEBASTI~O BOTELHO NOGUEIRA/ 
MARIA ARAUJO NOGUEIR~ 
IBSEN DRUMOND_... 
JACOB LOPES DE CASTRO MAXIMQ--
JOSE: FERREI RI< NETO/ -
PETRONIO NOGUEIRA GUTM!=fRI;ES--(es-pôl i o { 
ARNALDO MONTEIRO DA CRUZ~ 
J0?\0 AUGUSTO DE OLIVEIRA (esp.:Jlio)' 
LACI NOGUEIRA DE ASS"IS 1~spóí:ío).;; 
LUZIA GONÇALVES DA SILVA_... -~~~-
MILTON DE OLIVEIRA PENIDO (espólio).;-

TOTAL 

155.000 
155.000 
24 7~J._OO 
125.000 
100. 000~ 
-75.000 
-38.750 
38;750 
31.0_09 
25.000 

""25- 000 
~:25.000 

- --- -

25.000 
-LS.5Q9 
15.500 
J:S. 500 
15.500 
15.500 

16.000.000 

VALOR-Cr$ 

17.768.400,00 
15.425.800, OÓ 
l3.215.BOO,OO 

2.462.960,00 
850.000,00 
7"10. soõ .-o o 

- 527-:-ooo, o o 
527.000,00 
840.140,00 
425 :ooo ~ ()(f 
340.000,00 
255.000,00 
1~31 ~. 75(), 00 
131.750,00 
105.400,00 
-·a-s: ÓOO. Ob 

85.000,00 
85.000,00 
85.000,00 
_5;~700,00 

52.700.00 
~52.700,00 

52.700,00 
·s-:z. 7o·o;oo 

54.400.000.00 

III - Aprovar o seguinte quadro diretivo: 

~RETOR- PRESIDENTE 
~IRETOR-COMERCIAL 
ÕIRETOR-GERENT E 

- MIGUEL GQNÇALVES DE SOUZA 
- MARCIO DE LIMA CARVALHO 
- AFFONSO HENRIQUE DA SILVA L-IMA-,-

ENGo. 

O ll,lflnai IDi GSIIJ!ado , 

CASSIO bR~~Q~ ÓE. PAULA LEMOS 

1--·-·· 

(A Comissão de Educação). 
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Projeto de Decreto Legislativo N° 110~ ãe í997 
{N° 430/97, na Câmara dos Deputados). 

~rova o ato que renova a permissão 
.outorgada à SOCIEDADE RÁDIO ARAGUAIA 
DE BRUSQUE LTDA. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Brusque, 
Estado de Santa Catarina. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o. Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n ° 98, de 22 de junho de 1992, que renova, por dez 

anos, a partir de 20 de outubro de 1990, a permissão outorgada 

à Sociedade Rádio Araguaia de Brusque Ltda. para explorar, sem 

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 

freqüência modulada na cidade de Brusque, Estado de Santa 

Catarina. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N!! 299, DE 1992 

Sennores Membros do Congresso Nacíonal. 

Nos termos do ert. 49, inciso XII. combi
nado com c§ 1R do art. 223 da const1tu1ção 
Federel. submeto à eoreciação do Congresso 
Nac1onal. acompanhado ae Exposição ae Moti
vos do Senhor M1n1stro de Estado dos Trans
portes e das Comun1caçóes. o ato constante 
d8 Por~ar1a n~ 98. de 22 de junho de 1992 
c:rue renova e permtssã·o da Soc1edade Rád1o 
Aragua1~ de Brusaue L~da .. para expJorar 
serviço de rad10d1fusão sonora em ~reQüénC18 
modulada. na c1dade de Brusaue. Estado de 
San'ta Catar1na. 

Brasilta. 21 de JUlho de 1992. Fernando 
Col lor. 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N~ 058/92-SNC. DE 22 DE 
~UNHO OE 1992. DO SENHOR MINISTRO DE ES
TADO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentiss1mo Sennor P~esiden~e da Repú
b11c8. 

Tenho a honra de encam;nhar a Vossa Exce
lência a inclusa Por~arie n• 98. de 22 de 
junho de 1992. pela Qual renovel e perm1ssão 

Soc1e0ade Rád).Q Aragua1a de Brusaue 
par~ explorar serviço de radiodifusão 
em freaüênc1a modulada. na cidade ·de 

~~ue. Estado de San~a Catarina. 

2. Os órgãos competentes deste Min1stér1o 
man1festaram-se sobre o pedldo. 
cons1oeranoo-o dev1damente 1nstruido. o aue 
me levou a defer1r o requer1mento de 
renovação. 
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3. Esclareço oue. ~os termos ao~ 3 2 do 
art 223 da Const1tu)ção. a ato ae ~enovacãó 
somente oroouztrá efeltos lega1s após dell
beração do Congresso-Naclonal. a Quem enc~

reço se dlgne Vosse Excelênc1a de encam1nh~r 
a anexa oortar1a. accmoanhaca ao processo 
aom1n1strat1vo aue lne oeu or1gem. 

Respe1tosamente. Affonso Alves de C&margo 
Netto, ~,n;stro de Estaco dos TransPõrtes e 
oas Comun1caç6es. 

MlNlSTÉRlO DOS TRANSPORTES f 
OAS COMUNICAÇÕES 

PORTARIA NR 98. OE 22'0E JUNHO DE 1992. 

o ~1n1stro de Es~ado dos Transportes e das 
Comunicações. no uso de suas atribu1ç0es e 
de acerco com o dlspostc no ert. SA. 1nc;so 
II. al!nea. d, d~ Le1 nR 8.422. de: 13 de 

maio de 1992. e tendo em vista o Que consta 
do Processo ~R 29.106-000361/90. resolve: · 

I _ Renovar. ae acordo com o ar't .. 33 ~ § 
3a. da Lei n~ .4.117. de 27 de agos~o de 

MINIST~RIO DA INFRA-ESTRUTURA 

1962. por 10 (dez) anos. a par~1r de 20 de 
- -ou~ubro oe 1990. a perm1ssão ou~orgeoa ê So

C1edaae Rád1o Aragua1zs de BrusQue ·Ltaa .. 
pela Por-tar1a n.R ..233. de 1'3 de outubro de 
1980. para explorar-. sem a1re1to de exclusi
vidade~ ser-v1ço de radiodifusão sonora. em 
treQüêncle modulada. ne cidade de Brusque. 
Estado de Santa Catarina. 

II' A execução do serviço. CUJa outorg8 e 
renovada por esta Por~ar1a. reger-se-~ oelo 
Côd1go Bras11e1ro de Telecomunicações. leis 
subseaüentes e seus regulamentos. 

Ill _ Este ato somente produzirá efeitos 
lega1s apôs deliberação do Congresso Nacio
nal, nos termos do § 3a do art. 223 da 
Const,tu1ção. 

IV Esta Portar1a entra em v•gpr na datz 
·ae sua pub 1 1 cac;:ão. 

Affonso Alves de camargo Netto 

PARECER CONJUR/SERVIÇO JURIDICO/SC N9 291/91 

REFE~NCIA 

ORIGEM 

ASSUNTO 

EMENTA 

CONCLUS1i.O 

Processo n9 29106.000361/90 

SCOM/SC 

Renovação de 6utorga 
€V" -

Premiss~o para executar o serviço de radio 

difusão sonora em freqüencia modulada, cu

jo prazo teve seu termo final em 20/10/90, 

Pedido apresentado tempestivamente. 

Regulares a situação técnica e a vida sacie 

tãria. 

Pelo deferimento. 

A SOCIEDADE ~IO ARAGUAIA DE BRUSQUE LTDA., permissi~ 

nãria do serviço de radiodifusão sonora em freqÜencia modulada, na 

cidade de'BRUSQUEJ Estado de Santa Catarina, requer renovação do 

prazo de vigência de sua permissão, cujo termo· final ocorrerá em 20/ 

10/90. 
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HISTÓRICO 

1. Mediante portaria n9 233, de 13 de outubro de 1980, foi 

autorizada permissão à SOCIEDADE RãDIO ARAGUAIA DE BRUSQUE LTDA, p~ 

ra explorar ~or 10 anos o serviço de radiodifusão sonora em FM, na 

cidade de ~óAÇÁIJÁ~ Es~ado de Santa Catarina. 

2. A outorga em questão começou a vigórar em 20/10/80, da-

ta de publicação da portaria de permissão no Diário~Ofícial. 

!50 MERITO 

3. o código Brasileiro de Telecomunicações, instituído p~ 

la Lei n9 4117, de 27 de agosto de 1962, estabelece o prazo de 10 

(dez) anos para o serviço de radiodifusão -sonora ê-15(quinze) anos 

para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos 

sucessivos e iguais (art. 33, § 39), períodos esses mantidos pela 

atual Constituição (art. 223 §59). 

4. Por sua vez, o Regulamento dos serviços de Radiodifusão, 

aprovado pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 1963, declara 

"Art. 27- Os prazos de concessão e permissão serao de 

10(dez) ãnos para o serviço de radiodifusão sonora e 

de 15(quinze) anos para o de televisãó~ 

5. De acordo com o artigo 49 da Lei n9 5785, de 23 de junho, 
de 1972, as entidades quê desejarem a.- re-novaÇãcf ao praz-o dé -sua- Ou

torga, deverão dirigir requerimento ao Órgão competente, no perÍodo 

compreendido entre o 69 (sexto) e o 3~terceiro) mês anterior ao ter 

mino do respectivo 9razo. 

6. O prazo de vigência desta permissão teve seu termo final 

dia 20 de outàbro de 1990,pqrauanto começou• a vigorar em 20/10/80, com 

a publicação do ato correspondente no Diário Oficial de 20/10/80 e o 

pedido ora em exame foi protocolizado nesta unidade regional no dia 

27/07/90, dentro, pois, do prazo legal (fls.01-expédição dó documen

to) • 

7. A requerente tem seus quadros societário e diretivo ain 

da não aprovados, em transferência indireta, processo n9 29106.000560/ 

89, encaminhado à Brasília em 22/09/89 com a-seguinte composição: 
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Nomes Cargos 

Administradora Denise Mac~ado Reza 

Cotistas .Cotas 

1.225 

1.225 

2.450 

Valor 

1.225,00 

_1~225 ,00 

2.450,00 

Ciro Marcial Roza 

Denise Machado Reza 

Total 

8. Cumpre ressaltar que, durante o Último período de vigên-

cia da outorg-a, a entidade sofreu f>ena conforme se verifica na infor 

mação procedente do Setor JurÍdico sobre processos __ _éle_ apur_ação de in 

fração. 

A punição aplicada foi a seguinte: 

Processo 29106.000899/88 multa- âesp; DG 

29106.000350/8-9 advertência desp. DG 

29106 .ooÕ-~2/90 advertência desp. diretor DNFI 

cujo comprovante de cumprimento encontra-se no processo mencionado. 

9. De acordo com à informação do Setor Técnico de n9 117/ 

91, a emissora encontra-se operando dentro das características téc~i 

cas que lhe foram atribuídas. 

10. t regular a situação perante o FISTEL consoante consulta 

"on line" no terminal, nesta data. 

11. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outor-

ga deverá ser renovada a partir de 20/10/90, tendo em vista a data da 

publicação da portaria de permissão no D.o.u. (fls.49) 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, concluímos pelo deferimento, sugerindo1 

o encaminhamento dos autos à Coordenação de Outorgas dolDNPV, para 

submissão do assunto ao Sr. Diretor do DNPV. 

E o parecer, .. sub-censura: 

Florianópolis, 16 de agosto de 1991. 

\Jil/2~\__--
ELSE LUIZA RAUSCH 

ASSISTENTE JURÍDICO 
(A Comissão de Educação.) 
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Projeto de Decreto Legislativo No 111, de 1997 
{N° 433/97, na Câmara dos Deputados). 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO JABOTICABAL LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na ci
dade de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o. Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 1.081, de 6 de dezembro de 1994, que renova, por 

dez anos, a partir de 1° de abril de 1992, a permissão 

outorgada à Rádio Jaboticabal Ltda. para explorar, sem direi to 

de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 

modulada na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEMN° 1.223, DE 1994 

~nhores Membros do CongresSo Nadonal. 

Nos tennos do artigo 49, inciso xn. combinado com o § t• do artigo 223, da 

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n• 1.081, de 

6 de dezembro de 1994, que renova a permissão outorgada à Rádio Jaboticabal Ltda. •. para 

explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na 

cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo. 

Brasília. 27 de dezembro de 1994. 

7 lJ.i ~ 

Itamar Franco. 
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Exposição de motivos n° 221/MC, de 14 de dezembro de 1994, do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações. 

!xc~len:ís$~~~ S~nhc: P~~sidcnt~ e~ RepdblicL. 

Submeto ii apreciaçã~ d~ Vossa Lxcelência a inclusa Portaria 
n9 !.OS; dt· f. d• dezembro de. 1994, pele qual renovei a permi,siic• 
outorgada à· Rádio Jaboticabat Ltda.:. para- expior:tr serviço de 
radiodifusão sonora em frequ'ên"·.ia··modolada. na cidadt· de Jaboticabal. 
Estado de São Paulo. 

2. Os órgãos cor.· ~ter.ttt~-- de_~_t_(;' __ J.tLn_i_s_t_l-_r_ iQ ma_oj_f_e_s_t_ar_a_m~sc sobre_ 
0 ped"ido. consid~ra1~ .. 0-0 inst~UlL0 d~ acnrdt~ con1 a legislacfi~-
aplic~~~l. 0 qu~ me l~vou a deferir_ v r~querimcntr d~ r~novaçã(.. · 

.3. :..s.:la:!.·c.·co ~u'-· n•.1c ~~·::rm", .• c.!\• ·r ~~ <:n e.r •. ~ ... c"::1 
Constit:.;ic.fu ... -:.~ate-C-: reno;.·.:t.;·úc.· sont~n,_-=- p:rodt:zir..i cf~i':(J!· iegui:.. apü~, 
deliber&çã~ d~ Cnngrt~~(, Xariona1. pAlR ondt solic~t0 s~ja encaminhMd0 
o reie-ridt.._ au:~. a<:C'Impanilad' d.::., r .. ~.::H.:e~~c .. ~dministral.~vc: nf? 
~9SJ::L00~055/:::-:r: qu:· I h~· de,~ c~_igt.'.m .. · 

h•.;.'$1'!::.: l o .... amer.!-.. 

Portaria n21.081 , de 6 de dezembro de 199.f.. 

O MIWISTRO DB ESTADO DAS COMUWICAç0BS, 
atribuições, ·conforme o di•posto .no art. 6Q,·~~ciso 
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em v1sta 
Processo nQ 29830.000055/92-20, resolve: 

no uso de suas 
II~ do Decreto nQ 
o que consta do 

I. Renovar, de acordo com o art. 33, § 3Q,· da Lei nQ 4.117, de 
27 de agosto de 1962, por mais .dez anos,.a partir de 12 de abril de 
1992, a permissão outorgada à Rádio Jaboticabal Ltda. pela Portaria nQ 
!>6, de 30 de março de 1982,. para exp"lorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusao sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Jaboticabal, Estado de Slo Paulo. 

TT A execuç!o do sêrviço, cuja o..)ltorg!l 
~aria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de 

dQÜentes e seus regulamentos. 

é rànovada por 
Telecomunicações, 

esta 
leis 

III. Este ato somente produzirá efeitos. l,egais após deliberação do 
Congresso Nacional, nos ter1110s do § 32 do· art. 223 da Constituição. 

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de.sua publica~ãor 
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RÁDIO JABOTICABAL LIMITADA 

"DÉCIMA ALTCRAÇI!:O CONTRATUAL" 

JOSÉ VICENTE DIAS LEME, brasileiro, casado, 
empresário-radiodifusor, residente e domicl 
liado na praça Nove de Julho, n!l 51, apart~ 

manto 3t, centro, cidade de Jabáticabal-SP, 
portador da Cédula de Identidade RG ng 

4.938.410-SP e inscrito no CIC/CPF sob no 

035.834.578-20; ---------------------------

CARLOS ANTONIO STEFANI ASSONI, brasileiro, 

casado, engenheiro eletrotécnico, residente 

e domiciliado na rua Iran! Pimental Facury, 

n!l 776, bairro Allen Kardec, cidade de Fran 
ca-SP, portador da cédula de Identidade RG 

14.433.477-SP e inscrito no CIC/CPF sob nQ 

109.145.358-62; e -------------------------

HELDER STEFANI ASSONI, brasileiro, casado, 

jornalista-radialista, residente e domicili 
ado na rua Santo André, n!l 228, bairro Nova 
Jaboticabal, cidade de Jaboticabal-SP, por 
tador da Cédula de Identidade RG n2 14.434. 

754-SP e inscrito no CIC/CPF sob n!l 108.992. 

878-59, ~~~---------------------------------
Únicos sÓcios componentes da sociedade por quotas de responsabili 

dada limitada que nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paul~, 
gira sob a denominação de "R'6ro JABOTICABAL LIMITADA" (nome fanta 

sia "Aguarela-FM-Stéreo 11 ), estabelecida~ rua Mario Guarita Carta 

xo, nll 123, bairro Jardim Paulista, inscrita no MF/CGC sob nQ 

50.381.821/0001-93, cujo contrato de constituição Foi arquivado na 
JUCESP sob n2 35.200.·352.066 em sessão de 20.07~r9-79-; e posteii~

res alteraçÕes contratuais e~ nÚmero de 9 (nove) arquivadas sob os 

nQs 1.151.012/81 - 15.01.1981; 26.051/83 - 24.03.1983; 50.803/83 -

25.08.1983; 125.789/85 - 17.09.1985; 284.259/86 - 15.05.1986; 496. 
496.806/87 - 11.12.1987; 619.199/88 - 24.08.1988; 77.718/91 - 04. 
06.1991; e 197.836/93-8 - 21.12.1993, resolveram, de comum acor 

do, em 02.01.1995, com base no balanço contábil do exercicio de 
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1994, promover e.sta 10~ (décima) alteração contratual, para perm.!, 

tir que seja alterado e elevado o capital social, observando as 

cláusulas e condiçÕes seguintes: 

PRIMEIRA - Alterar o capital social de ~ 

a.ooo.ooo,oo (oito milhÕes de cruzeiros reais) pare RS 2.~09,09 
(dois mil, novecentos e nove reais e nove ~entavos), de conformi 

dada com a Medida ProvisÓria nQ 542 de 30.06.1994. 

PAR~GRAFO ÚNICO - O valor nominal de cede 

quota que era de ft 1,00 (hum cruzeiro real), passa a ser de R$ 

1, 00 (hum real) • 

SEGUNDA - Elevar o capital soci~l de R$ 

2.909,09 (dois mil, novecentos e nove reais e nove centavos) para 

RS 60.000,00 (sessenta mil reais), mediante a incorporação no ato 
de RS 56.817,20 (cincoenta e seis mil, oitocentos e dezassete re 

ais e vinte centavos) da Reserva de Capital e RS 273,71 (duzentos 

e setenta e três reais e setenta e um centavos) da Reserva de L!:!, 

croa. 

Assim, consequentemente, com as alte~ações 

havidas, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

resolveram dar nova redação ~ cláusula oitava do contrato · social 

que passa a vigorar como segue: 

CL~USULA VIII - O capital social totalmente subscri 
to e i~~egralizado, que ~ de RS 60.000,00 (sessenta mil reais)per 
manece·~f.l'accionado em quotas de RS 1,00 (hum real) cada uma, ri 
cando distribuido entre os sÓcios quotistas, na ordem seguinte: -

NOME DO SÓCIO 

JOSÉ VICENTE DIAS LEME 

CARLOS ANTONIO STEFANI ASSONI 

HELDER STEFANI ASSONI 

TOTAL • • • • • • • • 

QUOTAS 

30.000 

15.000 

15.000 

60.000 

Permanecem inã.l~eradas 

vigentes que nao colidirem com as disposiçÕes 

manto particular de alteração contratual. 

as 

do 

~ 
RS 30.000,00 

RS 15.000,00 

RS 15.000,00 

RS 60.000,00 

demais cláusulas 

presente instr!:!_ 

E por estarem assim, justos e contratados; 

assinam estas 5 (cinco) vias da igual teôr, da 100 (décima) alta 
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raçao do cont~ato social, na forma legal, com es presenças das 

dues testemunhes abaixo assinadas. 

\........:.v~~ f,;)..;"""'" ~ 
U~é Vicente Oias Leme 

T E S T E M U N H A S 

Antonio C~rlos Ijanc' 

Antonio inetti 

(À Comissão de Educação.) 

Projeto de Decreto Legislativo no 112, de 1997 
(N° 434/97, Na Câmara dos Deputados). 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO rGOATEMr FM STÉREO ... "' 
LTDA. para exp~orar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modu~ada 
na cidade de Bebedouro, Estado de São 
Pau~o. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 1.083, de 6 de dezembro de 1994, que renova, por 
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dez anos, a partir de 1° de juJ.ho de J.990, a permissão 

outorgada à Rádio Iguatemi FM Stéreo Ltda. para expJ.orar, sem 

direi to de excJ. usi v idade, serviço de radiodifusão sonora em 

freqüência modulada na cidade de Bebedouro, Estado de São 

PauJ.o. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 1.226, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 1° do artigo 223, da 

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n° 1.083, de 

6 de dezembro de 1994, que renova a permissão outorgada à Rádio Iguatemi FM Stereo Ltda., para 

explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na 

cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, 

Brasília, 27 de dezembro 

9~ r-
Itamar Franco. 

Exposição u.: molivos ~ 22-t/MC. d.: 1-t d.: deZGmbro u.: 199-t. do 
:;cnhor 11-hmstro uc: btado das Comwucaçó.z. 

Excrteont1ssrmo ~hor Prestdenu~ da ReoUblica... 

Submeto aaprcocracáo de Vossa Es:ccienaa a mdusa Ponana n• 1083 de- ~ 

d'!' =~=emcrode 1~4. ~ta qual ~DO"'«'i a JM'nDI!sio outtH"'lad.a a Ri.dio l.g:uatt-mi F!\.t Stfl"!! Lld.a... 
par uplorar '!.en1co de ndsodirusio soaon ma fn:qüêocia modulada.. na cidade de Bebedouro. 
[.~(' d<t t.i.in Pauln: 

:!. Os õrrios comp€ :entes deste Mintstrrio manifestaram-se sobre o pedido. coDSiden.ndn-o 
111SU'Wdo de .acordo com a l~1slaç.Ao aplic:a-.-el o que uw lft"'U a def~nr o Rquenment.O de R:CKn~o. 

3. 'Esdar'Ko que. nos ·tumos do § J• do art. !:.3 d2 Coastituiçio. o ato de reaovaç:io soment~ 
prodm•n ~tt'11M aC1l'a1s apo1 d~hbfonaoio do (.'OfUU'f'S:SO •'\r,j•ClOflal. par.a ondf' solicito HJa ftKtftltnhado 
u n:frruiu :ll.u. ~cumlJ:mh:wu uu Proc~ Acinuc~tr::llJ'\'U n• !9109.000460.'90 QUe lbr dru u~ 

Reos~1toumente. 

DJAL~Jl~ 
'11nlstro de Esl.ldo das c.,.!,~~ 

de 1994. 
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Ponut:s. n• ! o e:; • de de àezembro de 1994. 

O MI."'TSTRO DE ESTAIX> DAS COMUNICAÇÕES. ao uso de ,._ atribuic6es. 
coofanne o dtsposto DO art. 6•, inc:iso lL do Decreto a• 88.866. de 26 de janetrO de 1983. e tendo an 
vt5ta o que com;u do Processo n•l9100.~1'90. r-r::sotw:. 

L RiftiOnr. de acordo com o :art. 33, § J•. da Lei n 13 4.117. de 27 de :a:osto de 1962; por mais 
dez anos. a putir de t• de julho de 1990. a pennissio outornda a Ridio Uruatem.i FM StU't!O Ltda. 
pela Port.ana g• 147. de 24 de!' tunbo de 1930. pua es:piorar. sem direito de. exdusivid.ade. servteo de 
radtodlfusao sonora cm frrquf:nc1a moc:h.abdL na cKiaae de Bebc-aouro. Esudo ue Sio Pauto. 

II. A execuci:o do set"V\ÇO. cuja~· ~ renovada por rsu. Poe-taria.. ~-se-a pcio Código 
Brasileiro de Telecomunacaç.óes. leis subseqüeutes e seus rrguiammtos. 

III. t.:stc ato somente proc:hwri efeitos le-g1.1s apos drUbtracio do Co~ Na.c1ooaJ. nos 
~ do§ J• d.o art. ll.J da Constituição. 

I\'. Esta Poruna entra em vtll!or na data de sua pubHado. 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MINIST~RIO DAS COMUNICAÇDES 
DELEGACIA DO MC EM S"O PAULO 

PARECER JURÍDICO N° 122/93 

REFERÉNCIA: 
ORIGEM 
INTERESSADA 

M>SUNTO 
EMENTA 

CONCLUS/.'.10 

Processo no 29~00.000460/90. 
DCOM/SPO 
R~DIO IGUATEMI FREGU~NCIA MODULADA 
STEREO LTDA. 
Renovação de Outorga. 
Permissio para executar serviço de 
radiodifusão sonora cujo prazo 
leve seu lermo final em 01/07/90. 

Pelo deferimento do pedido. 

A R~DIO IGUATEMI FREQUENCIA MODULADA STEREO 
LTDA.y permissian~ria do serviço de r·adiodifusio sonora en1 
fre(~uéncia modu_1ada 7 rla cidade de Bebedouror Estado de S~o Paulo, 
requer renovaçio do pr·azo de vig~ncia de sua permiss~o, cujo 
termo final ocorreu <zm iode julho de 19~90. 
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Pt.tb1 i cada 
p €1~ mi ~:;sât> 
e~{plQIH.ar r 

frequéncia 
Paulo. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

I - QS. FATOS 

1 Mediante" Parlar ia na 147 de 24/06/80, 
na Didrio O~icia1 da Uniio de 01/07/80, foi outorgada 

a R~DIO IGUATEMI FRE0UENCIA MODULADA STEREO LTDA., para 
por i0(dez) anos, o servi~o de ridiodifusio sonora em 

modulada na cidade de Bebedouro, Estado de Sio 

2 - A outorga em queslio ccome~ou _a vi_gcra1·· em io 
de Julho de 1980., data de publica~io da Parlaria no D.O.U .. 

3 - Cump,-e r·es·salt§tr quer dura.ntt:?. o per loc!C: ·4. dt-:.· 
'...'igi~~nci~:t d.::1. out.or·g~t . ., a entidade.- não -::-:.of'reu qu&.lqr..ter pe:·na-·-oLt 
ad· .. 'cr·t_,±n.-::i..::•.r conf'c.ra~te sr:.:: V•?.f" if'ica. na Inf'c):-maç:ão no 74-/92 do Setor· 
Ju.r f'dico d&. Seç.:ão de Fi·3c.a1 iz.::'.il:ão de-·:..t~. Del~-~g.;:,_cia à f1 .. i'?.•6. 

~~ind~;~ d{·2 ac:or·:~o cem ?.. r·eí-~•:.::r ida. ini:-or·m.::t.ç::r:r.cJ, 
'~onsta (~~-~e t1··a1nita no 0rsâo~ prccesso de apuraç~o de inft·a~âcl~por 
1rr•::::gl..l.1~:~.r !d.:::d·:=:::·;:; comet. ida"::t p,::.·la cnt idüde e constatadas at.r~:tv·§~; da 
vis~.::;.r· i~:! nin loco ....... ,. inobs::..::uit;;..; Cc .. ~ma:-::·srnr.:ts...iif. t.et·em sido ~!i.:tnad(l.~ 

conçorme it·lforlnaçâo tdcnlca constante da ~1~ 10~. 

II -llQ. MI!R II O 

O tddigo Brasileiro de Telecomunicaç5es, 
inslilu{do pela Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece 
os prazos de 10<dez) anos para o servic;o d_e radiodi·fusão sonora e 
15(quinze) anos para o servic;o de teliVisão, que poder~o ser 
renovados por per(odos sucessivos e iguais <Art. 33, Parigrafo 
3a) l' per (odes <~·~sses mantidos pela atual Const. it.uiç:ão <Art.. 223,. 
Par(i\grafo 5o). 

6 Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de 
Radiofusão, aprovado pelo Decreto no 52.795. de 31 de outubro de 
1963, decla•·a: 
« A:-t. 27 

Os prazos de concessão e permissão serão de 
i0(dez) anos para o serviço de radiodifusão 
sonora e de 15(qunze) anos para o de 
televisão. )} 

7 - De acordo com o artigo 4a da Lei no 5.785, de 
23 de Junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do 
prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão 
compelenle no perrodo compreendido entre o 6o<sexlo) e o 
3o(!.et-c<dro) m~s anler ior ao térmLno do r.especl ivo prazo. 

8 - O prazo de vigência desta permissão leve seu 
lermo final dia 01 de julho de 1990, porquanto comec;ou a vigorar 
em 01/07/80; com a publicac;lo do ato correspondente no D.O.U •• 

O pedido de renovac;lo de outorga ora em 
e:-:ame, -foi pr·otocol izado nesta Divisão no dia 14 de març:o de 
1990, portanto denlrn do prazci legal (fl. 01). 
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A requerente letn sc:::-u-::5 quadros,. soe ietà:r i o e 
diretiyo7 aprovados7 respeclivamente7 pelas Por~a~ias 110 0111 de 
25/06/91 e no 147 de 01/07/80, e encontram-se assl~ constiturdos: 

COriSTAS 
Ccnceiçio Elorsa Gon~alves Garrido 
.Jos~ Carlos Baptista do Carmo 
~ob~rto Alves de 01 iveira 
Sérgio Sessa Slamato 

Total 

CARGOS NQMES 

COTAS 
75 
75 
75 
75 

D f ! .. ;=: t. Cl1- Ger en l,:.;.: s~tr 9 i o SE~s~:;a St. .:;~.mal C) 
Robert~J Alve~s de 01 ivei1·a 

Q"Al OR ld:..$_ 

7~i.000,00 

75.000',00 
75.000,00 
75 .. 000_,.00 

300 .. 000, 0e• 

D í r o:-: r .. ~·:;i" GF: r· E~ n t f.:~ 

t) i r.;::·:·. or Gt:~r c~nl e los~ C<:tr 1 (:.s B ap t i·:;;\. .a do C ar mo 

A eini!;sora se encontra opera11dc regularmente 
dentr"C> d.as C:C)nd i çêk·~s tecni_ça_s G!.Le_lb_c __ _____:Locª-fil __ .<!\_l_r_ i_b_!JLcLa.s_:.! conforme 
m~:::ncio::~:~.do à 1-1 .. 109 .. 

r:: regular a situação da permissionár- ia pe:rant.e ~ 
Fundo de Fiscalizaç~o das TelecomunicaçEes- FISTEL, con~orme 

consta • ~1. 108. 
Consultado o Cadastro Nacional de Radiofus~o. 

que a entidade, seus sócios e dirigentes não 
1 imU.es fi:<ados pelo arl igo l.2 e seus parágra-fos, 
na.236, de 28 de fevereiro 1967. 
Finalmente, observa-se que o prazo ~e vfg~ncia da 

outorga deveri ser renovado a partir de 01 de Julho de 1990, 
lendo em vista a data de publicação da Portaria de .. ioermissão, no 
O.O.U. de 01/07/80. 

verif'icou-se 
ultrapassam os 
do Decreto-lei 

CONCLUSl!O 

Do exposto, conclufmos pelo de~erime~to do 
pedido, sugerindo o encaminhamento dos aulas à Coordenação Geral 
de Outorga, do ONPV, para.submissão do assunto ao Senho1· Direlor 
do Deparlamenlo Nacional de Serviços Privados. 

~ o parecer "sub-censura". 

Selar Jur (dico, _{J:/_p_[/_~3. 

EC~ 
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i/ De acor dcl 
2/ ~-consideração do Sr. Deleg~do do Ministirio das Comunicaç5es 

em São Paulo. 

"lão Paulo , _dJ[JQif.__/_q__J .• 

'fLPIÓ&~~~ A 
As:laton1• J~:rf•&co 

1/ De acordo •\ 
2/ 1": Coordena~ ãéj- "Ger õ\1 de 

i·JAL../FC 

OulorQBS para prosseguimento 

tP / t-~ q3 --.·-·----'----· . 

(À Comissão de Educação). 

Projeto de Decreto Legislativo no 113, de 1997 
(N° 435/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
da FONÓAÇÃO FREI JOÃO BATISTA VOGEL -
O. F. M. para explorar serviço de 
radi.odi.fusão sonora em onda médi.a na 
ci.dade de Catalão, Estado de Goiás. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° . Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s'/ n ° , de 4 de novembro de 19 9 6 , que renova, por dez 

anos, a partir de 1° da maio de 1994, a concessão da ~ndac;:ão 

Frei. João Batista Voqel - O.F.M. para explorar, sem di.rei.to de 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

exc1us~v~dade; serv~ço de ra~o~fusão sonora em onda média na 

cidade de Cata1ão, Estado de Go~ás. 

Art. ·2°. Este Decreto Leg~s1at~vo entra em vigor na 

data de sua pub1icação. 

MENSAGEM No 1.144, UE 1996 

Senhores Membros do Congresso N~cional. 

Nos termos do aniso 49. inciso XIl. combinado com o § J" do aniso :z=J. da 
Canstiruição Fcder.U. submeto a apreciação de V assas E.xce!ências. acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das .Çomnnicações, o ato conswne do D<:aeto de 4 de 

oovembro de 1996, que "R..,.,.. a cooccssão da Fuudação Frei João Batista Vogd- O.F.M., I'= 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Catalão. Estado de Goiás"· 

Brasília. 7 de novembro de 1996. 

(~l'-<..-···\... 
Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 201/MC, DE 24 OUTUBRO OE 1996, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

E.'<CC!enussimo Senhor Presidente tia Repui>iica. 

Submeto ã consideração de \" ossa E.-.ce!encia o incluso Processo Administrativo n• 
53670.000108194. cm que a FunclaçOO Frei João Batista Vogcl - O.F .M. so!k:ita renovação da 
cooeessão para ecplorar se<Viço de radiodifusão sonora em .oncta média. na cidade de C:1131ão. 

Eswlo de Goiás. outomada oricinariamcnte à Rãdio Cultura de Catalão Ltda. ccnfonne Portaria 
MVOP n" 906. de 20 de outubro de 1955. -renovada nos tcnnos do Decreto n• 89.553. de 12 de 
abril de 1984. publiczdo no Diário Oficial da União do dia subseqüente. por dez anos. a partif de I" 
de maio de 19114 e tranSferida para a requerente pelo Decreto n• 91.522. de 9 de agosto de !985. 

2. Observo que o a:to de OtltOrn:l original está amparndo juridic;unemc. consid=do as 
disposições contidas na Lei n• 5.785. de i3 de junho de 1972. e no Decreto n• 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983. que a~ que considerant como deferidos os pedidos de renovação 
requeridos na forma devida c não decididos ao término do prazo de vi<!encla da c">ncessão ou 
~· SCDdo. por isso. admiàdo o funcionamentO precmio das cSiações. mesmo quando 
ecpiradas as rcspecuvas outorgas. 

3. Com estas observações._~ e..se condtri~que.a.~Ao.. ~da cw'tnT OtL 

a pende;naa de sua renovúção. acarto oa a lo:1go ptazo. não determi:rm.. sJccc:ssaii&ttuzcc: -a~ 
do servtço prestado. podendo o processo da reno-.-ação serultirnado. 

125 
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4. Em sençlo renovada a outorga em apreço o ato correspoademe deveci. assinalar que a 
reno-.-ação ocorrerá a panir de t• de rruúo de 1994. 

5. Nessa conformid2de. e em observincia ao. que dispõem a Lei n• 5.785. de 1972. e seu 
Regularncmo. D=o n• 88.066. de 1983. submeto o assunto à superior consideração de Vossa 
Eoa:elencia para decisão e submissão da matCria ao Congr=o Nacional. em cumprimento ao § 3" do 
artigo 223 da Constiruição. 

Rapeitosamente. 

DECRETO DE ~ DE DE 1996. 

Renova a con=são da Fundação Frei João Batista Vogel -
O.F.M .. para eo<plorar seniço de radiodifusão sonora em onda 
medi~ na cidade é e C ~talão. Estaào cie Goiãs. 

O PRESIDE!\'TE DA REPÜBUCA. no uso das ambuições que lhe conferem os arts. 84. 
inciso IV. e 223 da C<>nsówíçãu. e nos termos do art. tJ". inciso l do Decreto n• 88Jl<>6. de 26 de janeiro 
de 1983. e tendo em ,;sta o que consta do Processo Administrativo n• 53670.000108/94. 

DECRETA: 

An. I" Fica renovada. de acordo com o an. 33. § 3". da Lei n• 4.117. de 27 de agosto de 
1962. por dez anos. a partir de I" de rruúo de 1994. a concessão da Fundação Frei João Batista Vogel
O.F.M .• outorv:a.da oricinariamente a Ràdio Cultura de Catalão Ltda. pela Portaria MVOP n• 906. de 20 
de outubro di 1955. fenovada pelo D=o n• 89.553. de 12 de: abn1 de 1984. e tranSferida para a 
Fundação Frei João Batista Vogel - O.F.M.. pelo Dc:aet0 n• 91.522. de 9 de "llC!st!' de 19.85. para 
explOrllt. sem direito de e-<clus;,.idade. serviço de radiodifusão sonota em onda media. na cdade de 
Catalão.. Estado de Goiás. 

Parágrafo único. A e>cploração do serviço de radiodifusão. a.Sa OUUlf!l3. e renovada por este 
Deccto. rcger.;;e-3 pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqúentes e seus reguWnentos. 

An. Z' Este ato someme produzira efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional 
nos termos do § 3" do art. .:!Zl da Constituição. · 

Art. 3" Este Decreto emra em vigor na data de sua pubiieação. 

Brnsilia.. 4 de novembro 

~ERVICO PUBLiCO FEDERAl 
MiN;STtRiO DAS OMU~IACõES 

DELEGAG:A~DO MG E~ GOl'S 

de 1996: 175" da lndepen~encia e I OS" da Repúbliea. 

j't;~. 

\)FM 
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.~SSUNTO 

CONCLUSAO 

·:.< ser-vi:;.o .<if:.· :-·ar.:.oG :f'ü-::.3w !::..-üno~ .. ==• c.•..~.,.~ c. 
Prazo teve seu te~mo ~ina1 em 30 ~2 
ab1··il df.: :!.99A .. 
Pedido a~resentado tempest ivdruente. 
Regula~~s a s:t~a~~o ticnica e a vi~a 
soe ietár i;z\. 

A FUN~AC~O FREI JO!O BA~ISTA VOGELr c:oncess i or;i,;-· ~ :;:, 

clc ~~2r'.,.1 Í(;O d€.· f"'':-4.dÍOcíif't.1SâO S~•;;or;:-:;. 2l'l'; Q:'H:ias m~~di-a:.Jo n:a- cidti.dE: dE: C:C·.··· 
talão, Estado de Goiás., i:iCt!"" tl~a-.15-.fe-;:-e·r,CT~,.---- c:reta--cra-· -c-Once~s~.t~, 
ccnfeo;--me DE"creto nQ 9!. .. 522,. de ___ ~Yi ___ dé_ {;ui;~C.~t-Q-~·TÇ~~-i'Z'ff~~~--?ub1 iCt-tc;o-- ;-;n 
Dic:tr:o Of"ic:a'! de:. un:ão de i2 __ de __ ~;tqS_t __ c _ _j~~--- i~~f-1~---~~~.t~~-- 1 ... o:::nov~ç:a,~ 
do ?razo de vigincia de sua ~oncess~cp l~ujo termo Sina1 ocor~e·J 
em 30 ~e abril de· i994~ 

OS FATOS 

1984, foi autoriz~da a ~enova~io ~2 C8GC2~sgc ~ R~~!O 
C!~;T,"::!...:~c: L7JI!!-,. P:t::-t:·D. e;{;:-loral'"- rj~SG-r\~~-{Çc;~--{~~e::-----:- -~.:~r~~cr-rc.-a=-~~~f-:.ls~:o ~~-::;or:-c.;-~-B 

'"';•"' 

onéa mêG i a, na cidade de- Cat::al~(o :::~:-.t<:.._..:;_~ __ ée Go)_á·~.'! 

~ ·. ·-:..;l ·•· ,:; C'J.t:J:--sB. sm----:::~..~.G.·~~,t:;;:, .... -t.€:.•mt:ç.O,.l ~; .... ;igD:'i:\1' ri.·;-,·, :~..2 ::.i:::. 
mc:t i G d\':; i 9:;"4 • qC:ô'"' f'(Jj-~Ç~t GCJ- ~:t~ÇC~:-t-~=-~"<:!~ -fê"C~~~~~-- (~\;·---1? ,:;E· ::0.\:JJ''; 'l :.::::·~ 
i 984 :o' ~· :..:.b ·~ i C (i:, d [.t j; () D ; :'.r•- ~ :: .. ' {~·-+"-~C :-{~,- }-- --d ;:,----~+:<":: -----á,-~~ -•:: ü-- ,-:-r;. ,:..J':I{----:- ~:..-;~~- ;8-i,;-~-b .. ----

t t·r;tn .s·;'-'c..-· ·5.·.--;·.: ...... 

a:rt:.·ta:- .:.0;-,--;-:-~\rmt::·: ::.iE·c.r-2j .. r:.~ n~:: ·-.~_:; ... ~::·22 .. cii ... \:.-.·:~· d~ :.-:.::: .. c.··.~-~8.:) (~L ~~~.:~s~.'.: ;:· · 
·:::<::;:do no--:~· i-ár !o O-·?; c r:::\1--~;;!c. (i---;--.Z,-;_.g... -§"'~-';~- .. :~:~A.J.(i'-l'-'~_t_,:;;_': 

, nfl''i:\C i C.-;"';~.·.: .• 

, .. (.. . JN.sTf 
'lo ·~ ..-; ':?"- _}. :·.; s;.· -J.. ~i_=_'_ d ~ i .;;,· 6 ~: • ~:-: .:;~ ~: ::-•. ;,; ... ~- ·'· f2 c. .;:; -.:: .... 

:·.· '";-: .. c: ~ .. ,._, . ... · .. · ·.~. 
: ... e i .• . 

1" ...... , . -• ~-

t;-~-; -:'L·~· •:(.:;;.:·.:·--~_:;,r,~~·~::. :·~·;·,,,;·:-:; :•,.D t:.::-. !'~':•.(:i::::.:i·(.-• . .:.~-.~~:') 
~:: -..ô.C: .::-..Jc:e:··.:;,.::-; 

:-. ~-:# 1' 0'!'": c.-. .. _::-:tc.: os ___ ::;.c._ v·_ :;: t:.::_~~: f __ ::ír:.: ;::::_·.:-.- _ ~:...•.u':'~~~#-:;_._.~'=--_;:;---s- (:.--- --~~o:t.-,;--:f:t--,----'::.:-- --·:~;,.-t: .. ~.~:;_ :.. __ :;'tr.:.i•. 9.1' c.f c· 
39) pe:"icdo~-: esse:: f:·,:;:~ilt-idc;;; =-~e~~- -:?.t->.1~1 ç:_~·•st i-~U.!!.o:ê"~~ (:cu--t-.. ;;.:;.::- ;:.~~~'"~.-· 
sr-~.fo !:;9i .. 
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D2c~cto nQ 89.553~ ~~ 12 de 
ca ou~o~ga ~oram m~~tldos 

de ~aio de i984., atravis do 
1984 e os e9citcs Ju~id1cos 
residual, conÇorme dis~osto 
~ublicado no Oiir~o Oficial 
tal"" que: o 
pe..-i'odo 

do 

~ecrgtcr do d~a--~0 de-rna-~o ~e i9~1. 
C:i~ !.3-sr..:-i)~~e.::-~ieri-tE:-,.- cã~~-e-~·i:!O r€5Sa!~

J5-~- f'o~ r·enov:ado antef 10r;nent~., i"it:. 

8 -O Ped1~q de rencvclçio ~a autorsa~ ora em ex~me., 

~oi apresent~tio nesta Delegacla., no ~ia 07.01.94., dentro POi~ Ja 
prazo legal ~ls. 017 uma vez que de acordo com 6 ~isposto na ~ei 
da Renovaç~o o ?E~(odo ~everia se;· a?resent~do __ Entre 30 de nov~m
brc d~ i993 e 30 ée ailr:: .::~_ 173'4 .. _ 

9- ~ reauerente tEm seu quadro diretivo aprcvddo 
~e 1 o Pode: .. ::.::,nceclent-e: ·con'i ê. _ S:29_:...t~_í-~J.:~~--ç;_.Q!!e2~. L~áo:: 

Ci',RGOS 

0IRETOR 
DIRETOí~ 

DIRETOR 
DIRETOR 

PRE:SIDí::t·!TE 
\..'I c;:: --PRESIDENTE 

SECRET.:\fHO 

NOi~ES 

ER_J~USDE~ BORGES DE CASTRO 
s_E_E_:;S-=:-:-i:}SO ---GDciRóz-
wAGNER GOULART D!AS SAS10S 
~ONAN DIAS DA SÍLV~ 

10 - A c~issora se 
de-ntro !.'::as c:e~ractt-:1 ... ;\.:;__t :_c_P..S. J:_iç_J1j _ _ç_s._:ê ____ ~~-ª- "lhe Tora!i\ atr:t..~..~.tc?.s,. con-
Torm-::.· ind:c<;\ c .. ~ctc:-r •::E F.:.·ngEn!i~lf' ;a ~-..s ·f'1~ .. 41 .. 

Funde d.::: 
f·ot'"maç~{a 

V2i.- i ·f; C.O!J."-~~0:: :-; 

} i 1Y.i t2·;;:. fi HGS 

.;.;.:. Cons~~ta~o o 8adastro Naciona~ de 
.: 'J.e: :-:-~.-~·.-;.:~ i---r~-~~~:i-f::- ~-~~·.;.-:!..~cl--i---f'--;-g~·_ntf:;_S __ ~_t{~ 
::·e 1 o .;;:crt i-~~.:;-~ __ :i:~-~~-~~-~~:~~~a.:c:11--f2fu \~o 

1.1l t ; .. C<.P Ci. .. S.SC\m üS 

Dec .... et-C.-le i 

!3 - f~na1mente7 observ~-se que o 9raz~ ~2 vig&nci~ 
Ga c.·u.torga Cl2·-.;e:··::;. :::.e1~ rer]_:Q_Y.r~-~~-º- :c~=---::~_etr~_t__!_r -d.-e- ~_i.Q ___ tie- ;~;:~i~·~·--~~~~~?!~~J_._ 

CONCLUSÃO 

c~w PC>t::·r-co 7 

~~ger~ndo G encam~h~mentc ~os autos ac oa~a~~~rncntn ~e Cutcrs~s~ 
.::t.:.e eo er,• . .,: • J-,, .. t., r~ Cor.su.1t(lr ;~~ .1•.lt-lt.::;.:a_ o~ .... ~ :5~...--\:J~-~e-·;-.:;.-·:l'i"i~"f~tQ-:; 

í) 
Ç\Wi1tt'--'~ 

JAGIÂJ~b~ SlêVA ROCHA 
cnefe Ser v. Jurid 1 co-nRMG/GO 

(À Comissão de Educação). 
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Projeto de Decreto Legislativo no 114, de 1997 
(N° 448/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a pe!:111issão 
outorgada à RÁDIO CAMPINAS DO SUL 
LTDA. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média de âmbi
to local na cic;iade de Campinas do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 c • Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 96, de 22 de junho de 1992, que renova, por dez 

anos, a partir de 29 de maio de 1991, a permissão outorgada à 

Rádio Campinas do Sul Ltda. para explorar, sem direito da 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média da 

âmbito local na cidade de Campinas do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº- 297, DE 1992 

Senhores Memo~os do Congresso Nac~onel. 

Nos ~ermos ao ar~. 45. XI!, ccrnc1naao com 
o§ 1" do art. 223.· aa Constituição Feaeral, 
suometc à ao~eciação do Congresso ~actonal. 
acompanhado de Expos1ção ae Motivos do Se
nnor Mir.tstro oe Estaco aos Tránsoortes e 
aas Comunicacões. ~ ato cons~ante aa Porta
rta n" 96. ae 22 ae junno ce 199~. oue reno
va a permissão oa Ráato Campinas ao s-.~; 
L tC:ii .-. pai-a .explorar servt çc. ae -raa1oc1Fus~o 
sonora em onda média de ámbtto local na ci
dade de Camp1nàs ao Sul, Estado do Rto Gran~ 
de do Sul. 

erasil1a. ~1 oe JUlho ae 1992. -FernandO 
Collor. 

149, &4 -* @ 4.P 24#!. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTI~OS N~ 57/92-SNC DE 22 OE 
JUNHO OE 1992 DO SENHOR MINISTRO OE ESiâ-
00 COS TRANSPORiES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelen~íss1mo Sennor Pres1dente oa Repú
b 1 i ca. 

ienho a honra de encaminhar a Vossa Exce
lêncla a 1nclusa Portar1a n~ 96. de 22 de 
JUnho de 1992. pela aual ~enove1 a permissão 
da Rádlo Campinas do Sul Ltda .• para e~plo
rar serv1ço de radiodifusão sonora em onoa 
~dla de embltO local, na Cldade de Camo1nas 

;~1. E~~aoc do R1o Grance do Sul. 

0s órgãos competentes deste Ministér1o 
-·" fes-::aram-se socre o ped1ao. cons,oeran

oo-o oev,camente 1nstruioo. o aue me levou a 
defer,- c reauer1mento de renovacãG. 

3. :sc1a~e~c aue. ~os termos de§ 3~ oc 
art ~23 da Cor.s~1~~1ç~o~ c a~o ae ~enovaçãc 
sor·'-.:e proouz1rá eofpitos lega1s aoós del1-
oe· ,;ção do Co:-:g,-esso Nac>onal. a auef'l enca-

reço se o•g~e ~essa Excelênc1a oe encaminhar 
a anexa oorteria. acomoanhaca ~o 0 ,-0 cesso 
aarr.., n1 s! rat 1 v o ou e ·.h-e oeu or • gen1• 

~esoe1tosamente. - Affonso Alves de Camar
go Netto. M1n1s~ro oe Estaco aos T~ansoo-tes 
e oas Comu~:cacões. 

Portaria nQ 96. de 22 de junho de 1992 

o Min1stro oe Es~~oo dos Transportes e das 
comun1cacões. no uso oe suas atriou,ções e 
de acordo com o d1soos~o no ar~. 6~. inciso 
II. alínea.d. da Lei n~ S.4Z2. de 13 oe 
mato oe 1992. e tendo em v1s'a o aue consta 
co ?roc~sso n~ 29.~02.000051/91. resolve: 

l -renovar. de acoroo com o art. 33. § 
3~. da Lel n~ 4.117. oe 27 ae agostc oe 
1962. por: 10 (~z} anos. a oart~r oe 2S de 
mato oe 199~. ~ perm1ssáo outorgada ã Rá~io 
campinas do Sul L~da .• pela Portario ~R 82. 
de 22 ae maio de 1981. para exclorar. sem 
dtre1to de exclus;v1aade. serviço de raoio
di fusão sonora em onoa méd1 a de ãmo1 to t'o
cal. na ciaaoe de ca~Dln~s ao Sul, Estaco ao 
Ri c Grande do Sul; 

------------
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Il -.e execução do se~viço. cuja outorga é 
renovada por es~a Portaria reger-se-é oelo 
Cóo~gó Brasileiro oe ieiecomun1cações. 1e1s 
sutseQüentes e seus regulamentos: 

III - este ato somente oro~uz1rá efeltos 
lege1s aoós ·del:beração do Congresso Nacio
nal. nos termos do§ 3~ do art. 223 da Ccns
tltUlção: 

rv - esta oortar1a entra em v1gor na datG 
oe sua puo 1 i caçá o.· 

Affonso Alves de camargo Netto 

MINISTtRIO DA INFRA-ESTRUTURA 

PARECER CONJUR/RR-PAE/COT/DNPV/MINFRA ·N9 Ó06/9:C 

Referência: Processo n9 29102.000051/91 

Origem RR-PAE/COT/DNPV 

Assunto 

Ementa 

Conclusão 

Renovação da Outorga 

:_P~rm:tssão __ earA_ e~cutar o 

serviço de radiodifusão so -

nora em OM, cujo termo final 

será em 29.05.91. ,Tempestiv~ 

dade. Regulares a s.ituação 

técnica e vida societária . 

Pelo deferimento do pedido. 

A RÁDIO CAMPINAS DO SUL LTDA, permissi~ 
nária do serviço de radiodifusão sonora em OM, na-~bi:dade de C:amp~ 

nas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, requer renovaçao do pra

zo de vigência de sua outorga, cujo termo final· ocorrerá em 
29.05.91. 
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I - HIST6RICO 

L Mediante Portaria n9 082, de 22 de maio 

de 1981 foi autorizada-permissão à RÁDIO CAMPINAS DO SUL LTDA, P.ê_ 

ra explorar o serviço de radiodifusão _sonora_em OM, por lO (dez) 

anos, na cidade de Campinas do Sul, Estado do Riô Grande- do Sul. 

2. A outorga em questão começou a vigorar' 

em 29.05.81, com a publicação no n.o.u __ da_Portaría de permissão. 

I I - DO MJ!:RITO 

3. O código brasileiro de telecomunicações 

instituído pela Lei n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece 

os prazos de lO(dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e 

de 15 (quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser r~ 

nevados por sucessivos e iguais períodos.(art.33 §39), sendo man

tidos pela Consti tuíção _de l9_8_8 __ {art. 223 §59) • 

4. Por sua vez, o Regulamento dos Serv~ 
de Radiodifusão , aprovado pelo Decreto n<? -52.79-5, dé 31 de outu

bro de 1963, preceitua de forma idêntica a, Lei n9 4.11.7, em seuar 

tigo 33 § 3o, dispondo ~obre os prazos das outorgas no artigo 27. 

5. O prazo de vigência desta Permissão tem 

seu termo final dia 29 de -maio de-l9-91, por--quaneó-corneçou a vig~ 

rar em 29 de maio de 1981, com a publicação do ato correspondente 

no D.O.U e o pedido ora em exame foi protocolizado nesta unidade' 

Regional no dia 07 de janeiro de _1991, dentro, pois, do prazo le 

gal estipulado pela Legislação vigente-

6. A requerente tem seu quadros societário 

e diretivo aprd~dos pela Portaría n9 082 de 22 de maio de 1981., 

com a seguinte composição. 

COTISTAS COTAS VALOR Cr$ 

GOMERCINDO BALDISSERA 1 50.000,00 

VALDIR CALEGARI 1 50.000,00 

NELSON ANTONIO COPPINI -1 50.000,00 

ANTONIO VITORIO CORSO TAMAGNO 1 50.000,00 

TOTAL 4 200.000,00 



NOVEMBRO DE 1997 

CARGOS 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

GERENTE SUBSTITUTO 

DIRETOR T~CNICO 

7. 

ANTONIO VITORIO C. TA 

MAGNO 

GOMERC!NDO BALDISSERA 

NELSON ANTONIO COPPONI 

Cumpre ressaltar que durante o período' 

de vigência da outorga, a entidade não sofreu qualquer advertência 

ou pena, ponforme se verifica na informação procedente do DNFI 

fls. 20 dos autos. 

8. A emissora encontra-se operando regulaE 

mente, dentro das características técnicas que lhe ~foram atribuí

das, conforme mencionado às fis. 19. pelo setor de engenharia des 

ta Regional. 

9. ll: regular a situação da permissionâria, 

perante o Fundo de fiscalização das telecomunicações • FISTEL. 

10. Finalmente, observa-se que o prazo de vf 

gência da outorga deverá ser renovado a partir de 29/05/91, tendo 

em vista a data de publicação da Portaria de permissão no D.O.U. 

III - CONCLUSÃO 

~ 
Face ao exposto, concluímos pelo defer~ 

mente do pedido, sugerindo que os autos sejam remetidos à coorde

nadoria de outorgas, para- submissão do assunto ao Sr. Diretor do 

Deprtamento Nacional de Serviços Privados. 

~ o parecer, "sub-censura •• ... 

(À Comissão de Educação). 
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Projeto de Decreto Legislativo no 115, de 1997 
(N° 453/97, na Câmara dos Deputados) 

NOVEMBRO DE 1997 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
RÁDIO MARAT AN L IDA, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° . Fica aprovado o a to a que se refere o 

Decreto s/n°, de 30 de julho de 1992, que renova, por dez 

anos, a partir de ll de junho de 1990, a concessão outorgada à 

Rãdio Maratan Ltda. para explorar, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na 

cidade de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua ~ublicação. 

MENSAGEM No 418, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos termo.• do artigo 49, inciso XU. ~-ombinado com o § 1• do artigo 223, da 

Cons1ituiçio Federal. submeto à apreciação do Cong=..-w Nacional, acompanhado de Exposição 

de MOiivos do Senhor Ministro de Estado dos Transponcs e das Comunicações. o alo constaille do 

Dcal:toque "Renova a conccs.<;ão outorgada à RÁDIO MARATAN LTDA •• para explorar serviço 

de ndiodifus5o sonora cm onda média. na cidade de San!' Ana do Livramento. Estado do Rio 

Grude do Sul". Brasnia. J:O de julho de 19'12. 

( ú<Lr------Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 120. DE 09 DE JULHO DE 1992 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÓES 

Excelentissimo Senhor Presidente da RepÚblica. 

Tenho a honra de submeter a elevada consideração de Voesa 

Excelência o incluso projeto de decreLo de renovação do prazo de vi 
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gência. da conce'ssão outorgada à RÁDIO MARATAN LTDA., para 

serviço de radiodirusão sonora em onda média~ na cidade de 

do Livramento. Estado do Rio Grande do Sul. 

explorar 

Sa11_t' Ana 

2. o pedido de renovação encontra-se devidamente instruido de 

acordo com a legislação em vigor e a estação está funcionando den~ro 

das caracteristicas técnicas a ela atribuÍdas por este Minlst~rio. 

3. Nos termos do § 3t do art. 223 da Constituição. o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais apÓs deliberação do Con 
gresso Nac1onal, a quem deverâ ser reme~ido o processo admlnistrativo 

pertinente. que a esta acompanha. 

4. Estas. Senhor Presidente, as minhas consideraçÕes a respe! 

to do mencionado projeto de decreto, que submeto à elevada considera 
ção de Vossa Excelência. 

Respeitosamente. 

AFF~ ~VES DE CAIIARGO NETTO 
M1n1stro de Estado dos Transportes e das Ca!uúcaçÕes 

DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1992 

Reno·'a a concessão outorgada à RÁDIO 
MARAT.AH LTDA.l. para explorar Sf::"'"-l!.::c 
de rac:!iodl:f'usao sonora em ond.2. :-;;e 
dia. na cidade de Sant•Ana do :1v~ã 
ment~. Estado do Rio Grande de~~:. 

O P r e sI de n te da R e p ú b I i c a. "·o 
uso das atribuiçÕes que lhe con~erem cs arts. 84. inciso IV, e 2~;. 
da Constituição. e nos termos de art. 6~, inciso I. do Decreto ::-." 
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e t~ndo em vista o que consta =o 
Processo n• 29102.000243/90, 

DECRETA 

Art. 1• fica re-novada, de acordo com o a!"~. ;::::. 
§ 3', da Lei n• 4.117, de 27 de agoseo de 1962, por lO (dez) ano~. a 
partir de 11 de junho de 1990, a concessão outorgada à RÁDIO ',MARATA!J 
LTDA., cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto s~;. :-:u 
mero de 10 de junho de 1991L para explorar, se!!' direito de exclt.:s:·:.! 
dade, serviço de radiodirusao sonora em onda media, na cidade ~~ 
Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul. 

Parágraro Único. A execução do serviço de radio 
d~rusão. cuja outorga é renovada P2r este Decreto. reger-se-á pelÕ 
Codigo Brasileiro de Teleeomuntcaçoes, leis subseqUentes e seus re~ 
lamentos. 

Art. 2• Este ato somente produzirá e~eitos le 
gals apÓs deliberação do Congresso Nacional. nos termos do § 3 9 dÕ 
art. 223 da Constituição. 

Art. a• Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

BrasÍlia, 30 de 
Independência e 1041 da RepÚblica. 

julho de 1992; 171' da 

{. c.u..r~ 
-- Fernando CoUor. 
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HINIST:t:RIO DA INFRA-ESTRUTTURA 

DELEGACIA DO HINISTE!UO DA INE'RA-ESTRUTURA. NO RGS ._ 

ENTIDADE: Rádio Maratan Ltda. - Santana do Livramento. 

PARECER SEJUR/RR-RS. /COT/DNPV/HINE'BAfN'9 133f9J_ 

REFERÊNCIA: Processo n? 29102.000243/90 

ORIGEN R-~/PAE/Coordenação dê Outorgas/ 

DNPV. 

ASSUNTO 

EMENTA 

Renovação de Outorga 

Concessão para executar serviço 

de radiodifusão sonora em 0!-1 c~ 

jo prazo teve seu termo final em 

11.06.90. 

Pedido apresentado tempestivamente. 

Regulares a situação técnica e a 

vida societária. 

CONCLUSÃO: Pelo deferimento. 

A RÂDIO l<iARATAN LTDA., concessionária do serviço de On 

das Médias, na cidade de-· Santana. do- Livrament:o,. Estado-·do P.io--Gr~ 

de do Sul, requer renovaçao do prazo de vrgenci~-de sua concessão, 

cujo termo final ocorreu em li de. J-unho de 199Q_._ 

I - HISTÓRICO 

l. Mediante Decreto n? 84.645, de 23 de Abril de 1980 foi 

6tit6rgada --concessão a RADIO MARATAN LT!)A. par-a explorar, por 10 anos 

o serviço de radiodifusão sonora em~ Médias, na cidade de Santa 

na do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul. 

2. A outorga em ouestão começou a vigorar em 11 de Junho de 

de 1980, data da publicação do Contrato de Concessão no Diario Ofi

cial da União. 

II - DO r<ll:: RI TO 

3. O CÓdigo Brasileiro de. 'relecomuniç:aç.Ões, inStituído pela 

Lei 4 .11 7., de. 2.7 -de Agosto_ de .l962, estabelece o·s prazos de 10 (dez) 

anos para o serviço de r_adiodi_fU_SãQ sonQra e_ 15 (qll,i_!l~gLªIlOl>. para o 
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serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos suces

sivos e iguais (art. 33 - §39), períodos esses mantidos pela atual Cbns_ 

tituição(art. 223- §59). 

4. Por sua vez, o Regulamento dos Serviço$ de Radiodifusão, 

aprovado pelo Decreto n9 52.795, de 31 de Outubro de 1963,declara: 

" Art. 27 - Os prazos de concessao e permissão serão de 

lO(dez) anos para o serviço de radiodifusão e de lS(qu:tnzeY anos 
para o de televisão". 

5. d ">'<>'>~ De acor o com o artigo 49 C:a Lei- n<? 5:785, de ~ 

de Junho de 1972, as entidades oue desejarem a renovação do pr~ 

zo de sua outorga;' deverão dir-igir requ-erime-nto ao Órgão compe

tente, no período compreendido entre·o-69(sexto) e o 39(tercei

ro) mes anterior. ao término do res_pectivo_ prazo. 

6. O prazo de vigência desta co~cessão teve seu ter-

mo final dia 11 de :Junho de 1990, f>orquanto comecou a vigorar· em 

11 de Junho de 1980, com a public~ção do Contrato de Concessão no 

Diário Oficial da União de 11.06.80 e o pedido ora em exame foi 

protocolizado nesta Unidade Regional no dia 21.02.90, dentro,poi~ 

do prazo ~egal(fls. 01). 

7. A requerente tem seus quadros societário e direti-

vo aprovados, respectivamente, pela Portaria n9 349, de 23.08.89, 

Decreto n9 84.645- DOU de 25.04.80 e Portaria 268, de 04.07.88., 

com a seguinte composição: 

COTISTAS 

JOS~ M~TONIO MOREIRA D'ÁVILA JUNIOR 

MARCO AU~LIO DE LA ROSA D'ÁVILA 

TOTAL = 
CARGO 

-COTAS 

11.600 

5.800 

17.400 

GERENTE: JOS~ ANTONIO MOREIRA D'ÂVILA JUNIOR 

SUB GERENTE: MA.q:J) AU~LIO DE LA ROSA D 'ÂVILA 

VALOR NCZ$ 

11.600,00 

5.800,00 

17.400,00 

Cumpre ressaltar g:ue, durailté o período de vigên

cia da outorga, a entidade sofreu penas e foi advertida, confor

me se verifica na Informação procedente do Departamento Nacional 

de Fiscalização das Comunicaçoes, à fls- 30 e 31. 

a) Por infração ao art. 71, caput do CBT, ADVERT~NCIA estabeleci

da em despacho do Sr. Diretor Geral do DENTEL, Ofício n9 144/FIS, 

de 19.03.84. 
., 

b) Por infração a Norma Técnica 06/76, itens 8.1.6 e 6.1.3., le-· 

tra "a"-; artigo 46 do caput e §19, combinado com o artigo 122,-item 
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34 do Decreto n9 52. 795/63,.A.tr\i'ERT~NCIÃ, em--OfícíO n9 489/PAE3, de 

27.09.85. 

c) Por infração ao capnt do art. 71 da Lei nQ A .llT,l62-.AD'VERT~NCilj. 

em Ofício n9 Ol4/PAE3, de 09.01.86._ 

d) Por infração ao item 3.2 da Norma Técnica 06/76, MULTA, em Ofi 

cio n9 181/PAE3, de 09.06.87. 

e) Por infração ao disposto rio i t-em VIII 4 .l da Norma técnica 06/ 

76, combinada com o art. 122, item 34 do Decreto n9 52.795/63,~ 

TA, em Ofício n9 602/PAE3, de- 21.09 .88. 

f) Por infração ao disposto rioart:-62 in fine do CBT, Lein94.ll7/, 

62, =m a redação do art. 39 do Deú::r-eto-Lei· n<? 2:'f6/67,- ADvERTENCÍA, 

em despacho do Sr. Diretor do DNFI,em 22.02.91. 

g) Por infração ao disposto a :'Jortna Técnica 03/87, ~tem tii-:"2 e~ 

artigo 122, item 34 do Decreto n? 52.795/63,ADVERTÊNCIA, em d~ 

pacho do Sr. Diretor do DNPI, em--J:l.0-:3.91. 

9. De acordo com a informação do ~encionado Deoar 

tamento tlacionàl de Fiscalização das Comunicacões, as.multas fo 

ram recolhidas, conforme comprovantes cujas cópias constam nes'

te Processo à fls. 43 e 44: 

10. A emissora- se- encontra operando regularmente 

dentro das características técnica·s que lhe -for-:-am·atri.l::H.lÍdas 

conforme mencionado a fls. 29, pelo Se to r de .Engenhari-a desta 

Delegacia Regional. 

11. ~ regular a situação da concessionária perante 

o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações·--piSTEL, consoan

te informação do Serviço de Outorgas. 

12. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência 

da outorga deverá ser renóvado a partir de 11 de Junho de 1990, 

tendo em vista a data de publicação do Contrato de Concessão no 

Diário Oficial da União de 11 de ,Junho de 1980. 

III CONCLUSÃO 

Face ao exposto, sugerimos o deferimento do pe

dido devendo os autos serem-encaminhados à Coordenação de autor 



gas do DNPV,' para sUbmissão do assunto ao Senhor Di:tetor do De

partamento Nacional de Serviços Privados. 

1l': o Parecer, " Sub - Censura " 

Porto Alegre, 14 de julho de 1991. 

'.-/lU1éA~LG~t..-. · 
Maria Tereza Fernandes 

Assist. Juridico 

(À Comissão de Educação). 

Projeto de Decreto Legislativo no 116, de 1997 
(N° 454/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o a to que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO SERRA DA CAPIVARA 
LTDA. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na 
cidade de São Raimundo Nonato, Estado 
do Piauí. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 4 de agosto de 1992, que renova, por dez 

anos, a partir de 9 de novembro de 1991, a concessão outorgada 

à Rádio Serra da Capivara Ltda. para explorar, sem direito de 

exclusividade, serviço de radzodifusão sonora em onda média na 

cidade de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sucy-..public~. 
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MENSAGEM N.0 438, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, .combinado 

com o § 1.0 do artigo 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação do Congresso Na<:ional, acom
!lanhado de E:~Cposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado dos Transportes e das Comunicações, 
o ato constante do decreto que "renova a concessão 
outorgada à Rádio Serra da Capivara Ltda., para 
~lorar serviço de radiodifusão sonora, em onda 
média, na cidade de São Raimundo Nonato, Estado 
do Piauí". 

Brasília, 4 de agostb de 1992. - Fernando Collor. 

EXPOSICÃO DE MOTIVOS N.0 151/9Z _DE_l4 I>E 
.JULHO DE 199i, ÍlO SENHOR MINISTRO DOS 
TRANSPORTES E DAS_COMUNICAÇõES 

Excelentíssimo S~nhor. Presidente da R.ept,ípl!ca. 

Tenho· a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência o incluso projeto de de
creto de renovação do .prazo de vigencia da conces
são outorgada à Rádio Serra da Capivara Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda 
média, na cidade de São Raimundo Nonato, Estado 
do Piaui. 

2. O pedido de renovaçâ.ó.ew:.ontra-se devida
mente inst:ruído de acordo com a lE-gislação em vi
gor e a estação -está !uncionando dentro das ~ 
teristicas técnicas a ela atribuídas por este M.!nis
tério. 

3. Nos termos do § 3.o do art. 223 da Constitui
ção, o ato de renovação =mente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Cacgresso Nacional, a. 
quem deverá ser remetido o processo a.dmlnistra.tivo 
pertinente, que esta. acompanha. 

4. Estas. Sellhor Presidente, as minhas consi
derações a respeito do mencionado projeta de de
creto, que submeto à elevada consideração de Vossa: 
Excelência. 

Respeitosamente, - A.ffonso Alves de Camargo 
Netto,,Ulnlstro de Estado dos Transportes e das Co
munlcáções. 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 

Reno""· ~(lO~ f1.U(9rgruia. à._ . Râdio 
Serr.. da Capivara Ltda.., para e><plorar ser
viço de radiodifusão sonora, em onda. média, 
ru1. cidade de São Raimundc. Noru~.to, Estado 

_do Piauí. 
O Presidente da República, no uso das atribui

ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
da Constituição, e nos termos do art. 6.0, inciso r, 
do Decreto n.0 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e 
tendo em vista. o -que cõmta ao Processo n. o 
29.115-000182/91, decreta.:. 

Art. 1.o Fica renovada., de acordo com o art. 33, 
§ 3.o, da Lei n_o 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
lO <dez) 3l10S, a. partir de 9 de novembro de 1991, 
a. concessão outorgada à. Rádio Serra da Ciplvara 
Ltda., cujo prazo residual da outorga foi mantido 
pelo Decreto sem número de 10 de maio de 1991. 
para ~lorar, sem dlrelto de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sanara. em onda média, na. cidade 
de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.. 

Parágraio único. A execução do serviço de ra
diodifusão. cuja outorga é renovada por -este De
creto, reger-se-á pelo Cõdigo Brasiieiro de Tele
<:omunicações7 leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. 2.0 Este ato somente produzirá efeitos le- . 
gais apõs deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3.0 do art. 223 da Constituição. 

-- ArC:r.o- -Este decreto entra em vigor na data de 
sua. publicação. 

Brasília, 4 de agosto de 1992; 171.0 da Indepen
dência.. e 104.0 da .República.·- Fernando Oollor. 
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MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA 

DELEGACIA DO MINFRA NO ESTADO DO PIAUÍ/COT/DN~V NQ~/91. 
PARECER CONJUR 

REFERÊNCIA: Processo 29115.000l82/91 

ORIGEM : -;IJ_elegacia do MINFRA no Piaui/Coordena 

ção de Outorgas/DNPV. 

ASSUNTO: Renovação de Outorga_ 

EMENTA : Concessão para executar serviço de 

radiodifusão sonora em onda média cu 

jo prazo tem seu termo final em 09.11. 

91. 

Pedido apresentado tsrr;estivamente. 

Regulares a situação técnica e a vida 

societária. 

CONCLUSÃO: Pela edição de decreto renovando o 

prazo da concessão. 

RÁDIO SERRA DA CAPIVARA LTDA- concessionária do 

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ~_idade de São Rai 

mundo Nonato, Estado do Piaui, reque~ renovação <:J.oprazo de vigên

cia de sua concessao, cujo termo final ocorrerá em 09.lr.91. 

I - HISTÓRICO 

1 - Mediante Decreto n2 86.416 de 30 de setem

bro de 1981 foi autorizada concessão--à- RÁDIO SERRA_ DA CAPIVARA LI

MITADA, para explorar, por lO(dez) anos o serviço de radiodifusão• 

sonora em onda média na_ c"iciade de_ São Raimundo Nonato, Estado do 

Piaui. 

2 - A outorga em questão começou a vigorar em 

09.11.~1, data de publicaç~o-eo contrato de concessão. 

II - DO MÉRITO 

3 - O CÓdigo Brasileiro de TelecomunicaÇÕes 

instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de_}962, estabelece 

os prazos de lO(dez) anos para o serviço de radiodi:fusão sonora e 
15(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser 
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renovados por ped:odos sucessivos e iguais (art, 33 ·- § 3º), ped._<:?_ 

dos esses mantidos pela atual Cons_titJ . .d.~ão Jart~2_23_ ::-: § 5~). 

4 - Por sua vez, o Regulamento do serviços 

de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52-795, de 31 de outu

bro de 1963, declara: 

" Art- 27 - Os prazos de concess~ e per

missão serão de lO(dez) anos para o serv! 

ço de radiodifusão e de 15\~inze) anos 1 

para o serviço de televisão. 

5 - De acordo com o artigo 4º da Lei n2 

5.785, de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a reno

vaçao do prazo de sua outorga, --deverão dirigir requerimento ao 

Órgao competente, no perÍodo compreendido entre o 6º(sexto) e o 

32(terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo. 

6 - O prazo de vigência desta concessão- 1 

tem seu termo final dia 09.11~91, porquanto começou a vigorar êm 

09.11.81, com a publicação do ato correspondente no Diário Oficial 

de 09.11-.81 e o pedido ora em exame foi_ protocolizado nesta uni

dade regional no dia 04.06.91, dentro, pois, do prazo legal,fls.Ol. 

7 - A requerente tem seus quadros societ~ 

ria e diretivo aprovados, FespeetivameAre, pela Portaria nº 28 de 

07.05. 90, com a segUinte cómposrçâo; 

COTISTA 

- Waldemar de_ Castro MacedQ 

- Raimundo Regis Santos Nogueira 

- Raimundo de Macedo Silva 

Jurandir de Castro macedo 
' - Pedro Macario de Castro-

./ 

- Pedro Claudio de Moura Reis 

- Arsênio Pereira de Oliveira 

(Falecido) 

- Newton de Castro Mace~c 

- Edvaldo_Belo da Silva __ _ 
(Falecido) 

COTAS 

48.905 

420 

420 

- 720 

03.~400 

1.000 

84.0 

795 

_60_0 

VALOR 

48.905,00 

420,00 

420,00 

-720,00 

_3 _ _._,4QQ_, 00 

1.000,00 

-·- _849 ,_00-

795,00 

_600,00 
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José Siqueira 500 

CARGO NOME 

- Dir.Presidente Raimundo Regis Santos Noguej_ra 

Dir.Financeiro Jurandir de Castro macedo· 

8 - Cumpre ressaltar que, durante ··o Último 

per:iodo de vigência da outorga, a ent_i_dade sofreu~as sanções,de~ 

cri tas na Folha de Antecedentes em anexo ao presente ·parecer. 

9 - Saliento que, as penas foram cumpridas 

- as multas foram, recolhidas, c·onforme comprovante anexo ao pr~ 

sente parecer. 

10 - A emissora se encontra ope!'ando regu -

larmente, dentro das caracteristicas técnicas que lhe foram atri 

buidas, conforme mencionado as fls.37, pelo setor de Engenharia' 

desta Delegacia. 

11 - É regu,lar a situação da concessionária 

perante o Fundo de Fiscalização das TelecomunicaçÕes - FISTEL 

conforme consulta feita em nossos cadastros. 

12 - Finalmente, observa-se que_ o _prazo de 

vigência da outorga deverá ser.renovado ____ ;i partir de 09.11.9l,te!2 

do em vista a data de publicação do contrato de concessão no 

Diário Oficial. 

III - CONCLUSÃO_ 

Diante do exposto, sugiro o encaminhamento dos 

autos a Coordenação de Outorgas, do DNPV, para submissão do as -

sunto ao Senhor Diretor do Departamento-Nacional de Ser-viços Pri 

vados. 

É o parecer, 11 Sub-sensura'' ~ 

Teresina, 19 de agosto de 1991. 

{-11zi" r· •• ,.,.k~o 
A 5.:-'h;tcnl· ,j 111 1u tr.:u 

_,. MatriculC1 Hõ.l 

(À Comissão de Educação). 
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Projeto de Decreto Legislativo no 117, de 1997 
(N° 455/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
deferida à RÁDIO GUAÍBA s .A. para 
explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda curta na cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 8 de agosto de 1994, que renova, por dez 

anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a concessão deferida 

à Rádio Guaíba S.A. para explorar, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta na 

cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de su~ publicação. 

MENSAGEM N° 630, DE 1994 

Scllhorcs Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do artigo 49, inciso xn. c:ombinado com o § 1" elo artigo 223, da 

ConstinüçSn Fcclcral. submeto l,apreciaçio de Vossa$ Excelências, acompanhado de Exposição de 

Motivos elo Seabor Ministro de Estado das Commricações o ato coustm"' elo DcaCIO de 8 de 
2goSID de 1994, que "R.eeJc)ft a cone. la outorg;!da à R1dio ~ S.A., parac::tplot31" serviço de 

ndiodifasão soaora cm ouda c:mta. na cidade de Porto AJcgrc. Estado elo Rio Gr.mdc do Sul". 

Brasília. ll de &gosto de 1994. 

CJ. Lv.J __. 
Itamar Franco. 
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EXPOSICll.o DE MOTIVOS N9 63/MC, DE 01 DE AGOSTO DE 1994, DO SENHOR 

MINISTRO DE ESTADO DAS CO!!UNICAçCiES: 

Excelentissimo Senhor Presidente da Repúblic~, 

Submeto à aprecL>ção de Vossa EXcelência, o incluso Processo 
Adm1n.!.strativo n2 50790 000699/93, em que a Rádio Guaiba s.A., 
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda ==a, na 
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, solicita 
renovação do prazo de vigência de sua concessão por mais dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruido de 
acordo com a leqisl.ação em viqor, e a estação est! funcionando dentro 
das caracterist.!.cas técnic~rs a ela atribuiclas por este Ministér.!.o. 

3. Nos termos do s 32 do 
renovação somente produzirá 
Congresso Nacional, a quem 
administrativo pert.!.nente, que 

art. 223 da Constituição, o ato de 
efeitos leqais após deliberação do 
deverá ser remetido o processo 

esta acompanha. 

Respeitosamente, 

~ f t .' 'I J~ l~-~-,BASTOS\lJE MORAIS 
Ministro; de Estado das Comunicações 

Decreto ~ 08 w agosto 

Renova a concessão outorgada à 
Rádio Guaiba S.A., t>=a explorar 
serviço ãe radiodifusao sonora em 
onda curta, na cidade de Porto.: 
Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

o PRESIDENTE DA REP1mLICA, no uso das atribuições que lhe 
conferem os arts. 84, inciso rv, e 223 da constituição, e nos termos 
do art. s•, inciso I, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n• 50790.000699/93, 

D E C RETA: 

~. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33, S 
3~, da Lei r.2 4all7, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a 
partir de 12 de novembro de 1993, a concessão deferida à Rádio Guai
ba S.A. pela Portaria n2 MVOP n2 942, de 16 de agosto de 1949, e re
novada pelo Decreto n2 91.075, de 12 de março de 1985, sendo mant~do 
o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para 
executar, seo direito de exc!usivi-dade,_--ser?i_ço_-.::_dt; rad.!,Q~fus_ã,Q ___ :i9_-_ 
nora e~ onda curta, r.a ciciada d2 ~crto Alegre, Es~ado do Rio Grande 
do Sul. 

P~rãgrafo ~i=o. A execução do se=viço de radiodifusão~ cuja 
outorga e renovada por este Decreto, reger-se-ã pelo Código Bra
sileiro de Telecomunicações~ leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. 2~ Este ato somente produzirá efeitos legais após de
liberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art~ 223 da 
Const.ituição. 
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Ar~~ 32 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação-

Brasilia, S de agos~o de 1994; 1732 da Independência € 
1062 da República. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
CONSULTORIA JURÍDICA 

PARECER CONJURJMC N' 1.161194 

Referência 

Origem 

Processo nQ 50790 000699/93. 

Delegacia do MC no Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Interessada: Rádio Guaíba S.A. 

Assunto 

EmenJta 

Conclusão 

Renovação de outorga. 

Concessão para executar servi
ço de radiodifusão sonora em 
onda curta, cujo prazo teve 
seu termo final em 1Q/11/93. 
Pedido apresentado tempestiva
mente. Regulares a situação 
técnica e a vida societária. 

Pelo deferimento. 

1. A Rádio Guaíba S.A., concessionária do serviço de 
radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, requer a renovação do prazo de vigência de sua 
concessão, cujo termo final ocorreu em JQ de n9Vembro de_ 1993. 

2. Mediante Portaria MVOP nQ 942, 
1949, foi autorizada a concessão- à Rádio -oua1ba 
serviço de radiodifusão sonora em onda curta, 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

de 16 de agosto de 
S.A., para explorar o 

na cidade de Porto 

3. Ao examinar a pasta cadastral jurídica da entidade 
verifica-se que a outorga da emissora foi renovada por duas vezes, 
sendo uma pelo Decreto nQ 73.749, de 6 de março de~1974, publicado no 
Diário Oficial da União de 7 subseqüente, e outra, pelo Decreto nQ 
91.075, de 12 de março de 1985, publicado no D.O. de 13 subseqUente. 

II -DO MÉRITO 

4. O Código Bras i !eira de 
instituído pela Lei nQ 4.117, de 27 de agosto de 

Telecomunicações, 
1962, estabelece 
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prazos de outorgas de· 10 (dez) anos, para o serviço de radiodifusão 
sonora e IS (quinze) anos para o serviço d~ televisão, que poderão 
ser renovados por períodos sucessivos e 1guais (a,t.33 _ § 3Q), 
períodos-esses mantidos pela atual Constituição (art.223- § SQ). 

5. Por 
Radiodifusão, aprovado 
!'963, declara: 

sua vez, o Regulamento dos 
pelo Decreto nQ 52.795, de 31 de 

Serviços 
outubro 

de 
de 

Art.27 - "Os prazos de concessão e 
permissão serão de 10 (dez) 
anos para o serviço de 
radiodifusão sonora e de 15 
(quinze) anos para o de 
televisão". 

6. De acordo conF·o artigo 4Q da Lei nQ 5.785, de 23 de 
junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua 
outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período 
compreendido entre o 6Q {sexto) e o 3Q (terceiro) mês anterior ao 
término do respectivo prazo. 

7. O prazo de vigência desta concessão teve seu termo 
final dia 1Q de novembro de 1993. 

8. A renovação deverá ocorrer a partir de 1Q de novembro 
de 1993, e os efeitos jurídicos da outorga foram mantidos pelo prazo 
residual, conforme o disposto no Decreto de 10 de maio de 1991, 
publicado no Diário Oficial de 13 subseqüente. 

9. O pedido de renovação da outorga, ora em exame, foi 
protocolizado naquela Delegacia em 25 de junho de 1993, dentro, pois 
do prazo legal. 

10. A peticionária tem seus quadro societário 
pela Portaria nQ 243, de 21 de outubro de 1991 e seu quadro 
aprovado pela E.M. nQ 232/86, de 28 de outubro de 1986, 
seguintes composições: 

aprovado 
diretivo 

com as 

ACIONISTAS 

Renato Bastos Ribeiro 
Paulo Alberto Pasqualini 
Paulo Caldas Milano 
Francisco Antonio Kessler Caldas 
Adriano Rocha Soares 
Lilá Milano Bergalo 
Luiz Caldas Milano 

Total 

Diretoria: 

AÇÕES 

13.105.864.218.213 
3.654.3.12.453 
1. 827.156.883 
1.461.725.775 
1.461.724.462 

365.431. 107 
365.431.107 

13.115.000.000.000 

Renato Bastos Ribeiro ............. Diretor Presidente 
Cleonice Augusta Merlin Ribeiro ... Diretor Vice-Pr·e-sidente-
Carlos Alberto Bastos Ribeiro ..... Diretor Administrativo-Financeiro 
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11. Vale ressaltar que, durante o período de vigência da 
outorga, a entidade sofreu advertência e penas de multa, conforme se 
verifica em fls. 19 dos autos. 

12. A emissora se encontra operando regularmente, dentro 
das características técnicas que lhe foram atribuídas (fls. 20). 

13. É reguia, a situação da concessionária perante o 
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações- FISTEL (fls. 22). 

14. Consultado o Cadastro 
verificou-se que a entidade e séus iótio• 
fixados pelo artigo 12 e seus parágrafos, 
28 de fevereiro de 1967. 

Nacional de Radiodifusão, 
nAo ult~apà•sa~ os limites 
do Decreto-Lei nQ 236, de 

III - CONCLUSÃO 

15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido 
e sugiro o encaminhamento dos autos ao ExmQ Sr. Ministro de Estado 
das Comunicações, acompanhados da minuta de Decreto à Presidência da 
República para renovação da outorga, por mais dez anos, a partir de 
!Q de novembro de 1993. 

16. Esclareço ainda, que de acordo com o 
3Q, da Constituição, a matéria deverá ser apreciada e 
Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação 
efeitos legais. 

É o parecer "sub censura". 

artigo 223, § 
deliberadc pelo 
possa produzir 

Brasília, /;f de ..f&.~~#-ô de 1994. 

ARI SLAN~t!;;;;;,.ES 
Chefe de Divisão 

MI.JOLER 

Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurídico. 

Brasília, I; de ~~lv de 1994. 

~~li;:R ki:RvhH~ 
Coordenador 
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DESPACHO CONJURIMC N° 1.369/94 

Adoto o Parecer CONJURIMC N° 1.161194, que propôs o 
deferimento do pedido de renovação do prazo de vigência da outorga da 
Rádio Guru.ba S.A. para .executar serviço de radiodifusão sonora em onda 
curta. Remetam-se os autos à consideração do Exm0 Senhor Ministro, com 
vistas ao seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República. 

Brasília, 28 de julho de 1994. 

I -~Ü~Lu~clttL V:\;.~ I ANTôNIO D MINGOS TÉIXEIRA BEDRAN 
Co sultor Jurídico 

(À Comissão de Educação). 

Projeto de Decreto Legislativo No 118, de 1997 
(No 458/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
da TELEVISÃO VITÓRIA LTDA. para ex
p1orar serviço de radiodifusão de 
sons e i.magens na cidade da Vitória, 
Estado do Espírito Santo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° . Fica aprovado 9 ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 27 de dezembro de 1994, que renova, por 

quinze anos, a partir de 3 de agosto de 1994, a concessão da 

Te1evisão Vitória Ltda. para explorar, sem direi to de 

exc1usividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na 

cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo. 

Art. 2°. Este Decreto Legis1ativo entra em vigor na 

data de sua pub1icação. 
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MENSAGEM No 21, DE 1995 

Senhores Membros do Congres.::;o Nacional, 

Nos termos do anigo 49. inciso XII, combinado com o § r• do anigo 223, da 

Consliluição Federal, submclo à apreciação de Vos.q<; Exccléncia"· acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de E.o:;lado da" Comunicações, o ato constante do Decreto de 27 de 

dcT.Cmbro de 1994. que "Renova a conccs..o;ão da Televisão Vitória Ltda ... para explorar serviço de 

radiodifusão de sons c imagens. na ci<bdc de Vilória, Estado do Espfrilo Santo". 

Brasaia, 5. de janeiro de 1995. 

'y 
1 

Fernando Henrique Cardoso. 

(_'x;Y-~~ 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 226/MC,-DET4 DEDEZEMBROlYET994; DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-pUblica. 

Submeto ã apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n• 
53660.000087194. em que a Televisão Vitôria UdL, concessionâria do serviço de r:ldiodifusio de sons 
e i~ns. na cidade de Vitória. Estado do Espírito Santo. solicita renOl'açio do prazo de vigência de 
sua concesüo por mais quinze anos. 

2 . O pedido de ~novaçio encontr:a-se dt'Vidamente instruido de acordo com a lrgisJaÇ.io em 
vigor e a emissora esti. funcionando dentrO· das caract:tristicas técnicas a: na· atribÜidas por este 

f"'inistêrio. 

3. Nos tennos do § J• do art. 223 da Constituição. o ato de renonçio somente produzirá 
ereitos legais após deliberaçio do Coagressa Nacional.. para onde deverâ ser remetido o processo 
administrativo pertinente. que e-sta acompanha. 

Respeitosamente, 

:'!i=~~~ 
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....._ Decreto de 27 de dezembro. de 1994. 

Renova a concessão da Tele\.isão Vitória Ltda_ 
pana explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagms. na cidade de Vitória. Estado do Espirita 
Santo. 

O PRESIDEl'iTE DA REPltBLICA. no uso das atribuiçõn que lhe confenm os ans. 
84,. inciso IV. e 22J".da Const.ituiçio. e nas termos do :art. 6•. inciso I. do Decnto n• 88.066. de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que const:a do Processo n• 53666.0000871'94, 

DECRETA: 

Art. t• Fica renovada.. de acordo com o art. 33. § 3°. da Lei n• 4.117. de 27 de agosto 
de 1962. por ma.is quinze anos.. a partir de J de agosto de 1994. :a concessão da Televisão Vitória 
Ltda.. outo11;ada pelo Decreto na 83.562, de 11 de junho de 1979, sendo mantido o prazo residual da 
oulo~a conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para executar. sem dircito de exclush·id:t.de. 
serviço de radiodifusão de sons e imagens. na cidade de Vitória., Estado do Espírito Santo. 

Par.i:~1.1fo único. ,.\ exe<:uçào do seniço de radiodifusão, cuja outorga e f't"flovada por 
t'Ste OC'Crcto, r~er-;c;.e-:i peJo Código Brasileiro de Telecomunicações. lei~ subseqUentes ~ seus 
rt!g.Uiamenlos. 

ArL 2• Este ato somente prodllZini. efeitos legais apó~ delibforaçào do Con~nsso 
Nacional. nos termos do § 3° do art. 2!3 da Constituição. 

ArL 3 111 Este Decreto entra em ,;gor na.d.ata de ~ua publicação. 

Brasília. 27 de d~ del994; l7J•da Independência e 106° da Republica. 

MINISTERIO DAS COMUNICAÇOES 

PARECER SEJUR/DMC/ES N" 053/94 

REFERE:NCIA:· 
ORIGEM 
ASSUNTO 
EMENTA 

CONCLUS~O 

1:- rvc.esso nQ S..56u0 ~ OüG0f:i7 /';J·:i 
01-11:/ES 
Rcr,ovc.ç.ao de OuLorga 
Concessâo pat·a executa• serviço de t·a
diud1t~são e1n Som e Imagens.cujo pi·aza 
teve seu te< mo fin~d em 03/08/"Í994. 
Pad1do ap•·esentado tempestivamente. 
Regula r"es a si tuaç3o t_êcnica e a vida 
soci.;=t.~ r ia_~ 

Pelo deferimento. 

TELEVIS~O VITORIA LIDA., concessioniria de serv1ço 
de t·adiodifusao em som e .J,mç.gens_na ~iclade de Vitõr·_iª. Esta.do do 
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19"?·;·' 

-por 
~:.u:l?cie 

' -~. ' ,' ·~' ( I ; > ~ I é, 

. : ~· ( . d ·, ~)i ·-1-~-

' .. : I:''' 'li··· 1
' I l! ·.,~.~·..;. 

II - DO MtRITO 

4. U l.::(~H::!J <,:;.iO Üi"':"':i51.!...8l r o 1::le l E..: EH.:.Oh\Ut\iCG..O.t;;be..=.,. j t1Stl.'J.:Uido 
pt~la Lei ng_ ~~. i.l "".! ~ ()e ~-7 de ago:Z>i.:C. .:le i9t:J~-. e~;;tat:·e·LeC-:..! c~; ;:>r·azos c!e 
J o (dez) anos p~·?. r· a o s2. r··v íÇó --·aa-raal.:C-d).:_t\.Is.;o -~-nc--;;ra-· e-:- .1. s ( ~:t~i rrze) anos pa
r·a o servjço de televí~'ão.que poa~Í"ã:o. ser~ <,CenoOil:cf<::Js -po~;:mriodos su
cessivos e iç-;uais(c.r·t.~~ -.~T,-pef·-loâtJs-8sSé-s-::r!ú:üit~i"âOs- pela atual Cons-

ti~uição(art.22 Sg). 

5. 
fusão, aprovado 
declara: 

Por 
pelo 

sua vez~o keguiamento 
Decreto ng 52.795,Qe 

dt.)S Se r v i ços de 
31 -de outubr-o 

Radiodi
de 1963, 

"Art.27-0s prazos de concessão e permissão serao de 
lO(dez) anos para o serviço de radiodifusão sono
ra e de 15 (quinze)anos para o de televisão." 

6. De acordo com o ar~igo 4Q da Le1 nQ ~.785, de 23 de 
junho de 1972, 2\s c;.ntidades que deseJarem a renovaç:ãb de. prazo de sua 
outorga. deverão dirigir requerimento ao Orgão competente, no periodo 
comp;·eendido entre o 6Q(sextoTe oc::>gCteYc-aí:r'D')-mês anterior ao termino 

do respectivo prazo. 

J ;:.•i.i:ü 10u .... :e-
: 'e ~ l: ,., r.) c.,.,. i .·•q-:-~Cl~á 

i'F:J•c.vc.cdu •..l..:: ..... .._,r.ui :~;,.=,, ur.:.. . .:::t•·· e:x:arne te-. 
dfll cr:-:>=hi~- ffl~::-.:t~ OGí.~-r-y~- ~-=tempe·stivamente ..1 •. 
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·i' 

I j ' ( o\f,.~' rj, , . ; : ~J \ I: : ., 

GOTISf>'lS 

' t1 : 1,', ~ t_: .,:1: .· 
l :i' 

1·0; .._;,I: d 1 j-: I. 

.:...; ... •t.' \• 1 •• ·;·""11 

TOTAL 

CARGO 

L>l RC TOF· rn=:t::.·:-I D;::·..: r [ 
DIR~TOR SUI~~Rl~f-CNO~N·r~ 

' t; ii ' I • ! .1 ~~. • ·•. 1 ~ I 

i.' 
i-·1'\t 

. ~ ' 

••• ,,! • ·i 
,_: ·'··· 

COTAS VALOR EM CR$ 

: :. l•--'_! '/- ! •• ~-' 

.l L • .I 0". ·' . '·' . .. l i I.. .I ·-~ 
( •: _ _; __ :. L . 

"•.-:' ;,_,.l 

'.•,: ~ _.,. 
·• .• • i -" ~' _; 

29.035 20.915.362,25 

NOME 

--fi~_-,çg_lLQ~_ -~UhJ~Z 
í-::.~'Lf:R.jCtJ __ dYAJ.Z :-:-ILHO 

i l i ~ :.: l. J '· ' . ' 

)P-<;JUl (ti.\ . 

10. A em1ss.or:·a _,;;e~;;;J-:tG.Q.u.l.t-:.~eL.9.QQP reguL<U~IJl'ªi:Ltc§_,d§)}_tx.o 
das caracc<>r·istic.as têcn;L"Cç,~-;;-cqge;::;:l.iJJ;;.~T-º-La.ITL atrj,l;:>u1das, conforme ind1ca 
o Setor de Engenhar·ia( f"ls:..6í.l) 

Ll- L re_çp . .;lai·· __ o. _ _s~c.udcâo da. concessio-nária perã.r,te o 
Fundo de Fiscal j zação das TcleçQ(flt.Jr:tü;_ª-J;D~;>..::fJ:ST!:b.., ___ çonso"L'lJ:.~.J~1ti~t_;::_ço3_ 
nesta Regional~ 

12. Conswl ta do o Cadastro Nacional de __ Radiodifusão v e-
ri ficou-se _que a entidade, seus sócios .. e, _çl_ir;i._g§'J:)t_eg; _____ nã_o __ ;._,UX:ªPª_"i'§.ªm. 
os limites fixados pelo ar·tigo 12 a seus par·ãgratos~ do Decreto iei nQ 
236, de 28 de fevereiro de 1967. 

13. Finalmente, observa-se que o pra._zo de vigência da 
outorga deverà ser renovado a partir de 04 de agosto de 1994. 

'I( 

III-CONCLUSf!\0 

Do exposto, concluimos pe~o deferimento do pedido, 
::.uger indo o F;nc.awi nhamen L~ O dos autos qo __ úeQart2~m_eQto _d~ _QytOf_fLq:?, q~i3 o 
envia1~à à Consulto ria ,luridic .. =t~ para i-:"Jrosseguiment~õ. 

€: o pa ;-e c e r 

• , •. A. L i 
:::. ':":"· · o: ,.1 ·~~. Lu_· .. ,_l (À Comissão de Educação). 
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Projeto de Decreto Legislativo No 119, de 1997 
(N° 456/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à L..A. PEREIRA E OLIVEIRA 
LTDA. - ME para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Santana do Li
vramento, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o. Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria no 735, de 27 de setembro de 1994, que renova, por 

dez anos, a partir de 21 de maio de 1992, a permissão 

outorgada à L.A. Pereira e Oliveira Ltda. - ME para explorar, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 

em freqüência modulada na cidade de Santana do Livramento, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM No 857, DE 1994 

S~nhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do artigo 49. inciso xn. combinado com o § 1" do artigo 223. da 

Constituição Federal, submeti:) à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Panaria n• 735, de 

27 de setembro de 1994, que renova. por mais dez anos. a permissão outorgada à L.A. Pereira e 
Oliveira Ltda - l\1E, para explorar, sem direito de·exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 

freqUência modulada. na cidade de Santana do Livramento. Estado do Rio Grande do Sul. 

Brasilia, 1 8 de outubro de 1994. 

c;;( [Ler 
Itamar Franco. 
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Exposição de Motivos n• 144/MC. de 7 de outubro de 1994. do Senboc Ministro de Esbdo das 
Comunicações 

Exc~ttontissimo Senhor Presidente da República. 

Submeto a apreciação de Vossa Exceléncia. a inclusa Portaria n• 735 de27 de 
setemJro de 199-1, pela qual renovei a pennis.üo outorgada a LA. Pereira e Olh~ira. Ltc101. - :\!E .• 
para explorar sen·iço de radiodifusão sonora ent freqüênc:ia modulada. na cidade de Santana. du 
LilT:Imento. Estado do Rio Grande do Sul. 

2. Os órgãos compttentt"S drste M.inistforio manifestaram-sr sobl"t' o pedido. tonsidenndo-o 
deloidamente instruido de a.cordo com a le~islação aplici.vel. o que me le'\"OU a deferir o requerimento 
de reno..,·açio. 

3. Esclan-ço que-. no" teTntos do~ J• du art. 223 da Constituitào. o ato dto rrno~·acio someonte 
produzir.i ereitos legais após de.liben.ção do Congresso Xacional, para ondP ~oiicito St>ja f'~caminh:~.do 
o rerrrido ato do Proc:es~o ...\dmini!o:trativo n• 29790.000256/92-96 que lhe deu ori2em. 

Respeitosamente, 

I'DM.ana n• 735 • d• 27 de setembrod• 199~. 

O :1.[1.'\"ISTRO DE EST ..\DO DAS CO:I.Il";-;ICACÓES. no uso do sua. atribuiçõ.,._ 
coofonne o disposto no art. 6•. inciso H. do Dccrrto n• 88.066. dr 26 de janeiro d~ 1983. e- te-ndo t>m 
\olsta o que consta do Processo n• :9790.UU0256192-96. 

RESOLVE: 

I. Re-novar. d~ acordn com o :z.rt. 33? § 3" • da Le-i n• .t. 1 1 i, de 27 de agosto llf" 196:!, por mai' 
dez: anos. a partir dt- 21 de- mam de 1992. ot Of'nnissiu outor2ada a L.A. Pf'reira f' Olive-ira 
Ltd:.t. - :'-.IE pela Portaria n• 99. dt" 19 di!' maio de 198:. paro~ t"Vllorar. se-n• direito dt> t-:tclu~hidade, 
!liervlço de radiodifusão sonora em freqüênda modulada, na c;.dade de- S;muna do Lhnmento. 
E<tado do Rio Grand• do Sul. 

II . .A execução do stniço. cuja outorg:a P renovada por esta Poruri::J.. re~cr-~e-a pelo Côdi~o 
Brasileiro de Telecomunic:açõH.. leis subseqüentes e Sf'US. re2ul::a.mentos.. 

III. Este ato ~omentt> produzir.l efeito:\ le-gais após. df'iibl'raç:io do Con.J!rrsso ;\adonal. n<K 
tf'mlos do§ J• do art . .223 da Con'itituição. 

I\". Esta Ponarra entra rm ,·ieur n:.11 data úr sua pubJic-aciu. 
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Sr. Ole:fe do Serviço Juridi=: 

~: ProCeSSO n9 29790.000256/92 

ORIGEM: r:M/RS 
ASSUNID: IalC>Vação de CUtorga. 

EMENTA: Permissão para executar se!. 

viço de radiodifusão sonora 

cujo prazo teve seu t:e:1:n0 

final em 21.05.92. 

Pedido ap1:esentado intenpe~ 

tivanente. 

Fegu1.ares a situação técni
ca e a vida societária. 

Pelo defer:ilrento. 

L.A. PEt<EII<A E OLIV:E:I:RA L'lilA. , permissionária do serv_! 

ço de radiodifusão sooora em :EM, na cidade de Santana do Livranento, Estado 

do Rio Grande do Sul, requer ~ do. prazo de vigência de sua pennis -

são, cujo temo f.il'lal ooor:reu em 2.~-~-ta2.. 

I- OS FMDS 

1. Mediante Portaria n9 99, de 19 de maio de 1982, foi 

outorgada permissão a L.A. Pereira e Oliveira Ltda para explorar, por 10 

(dez) anos o serviço de radiodifusão sonora em :EM, na cidade de Santana do 

Livranento, Estado do Rio Grande do Sul.. 

2. A outorga em questão caneçou a vigorar em 21 de maio 

de 1982, data de publicação da portaria de permissão no Diário Oficial. 

3. A outorga em apreço foi deferida à L. Pereira e Santos ./1.1..-1 

que posterio:mente mudou a razão scx:ial para L.A. Pereira e Oliveira Ltda., 

=nfonre autorização da Portaria n9 277 de 04. 08. 87 :.J 

10. A requerente tem seus quadros societário e diretivo ap~ 

vades, respectivanente, pelas Portarias 448 de 09.11..90, Portaria 099 de 

21.05.82 e Portaria 756 de 12.11.82, com a Ség(linte Cí:lltJ:lOsição: 
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OJI'ISTAS 

LUIZ ALBERKLALVES -PEHEIRl\. 

IISA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 

-VAIDR EM CR$ 

50.000.00 

50.000.00 

~--···· 100.000.00 

li. 

liJIZ AIBERlD ALVES PEREIBA 

.IISA MARIA ALVES PEREIRA 

A emissora se en=tra operanào regulanrente, dentro 

das características técnicas que lhe foram atribuÍdas, cx:mfome mencionado 

a fls. 38. 

12. A penn:issionária. está isenta de recolher. o Fundo. de Fis

calização das Tel~- J;ISTEL, consoante infonração de fls. 11 
verso,p:rocedente àD SEPRIV. 

13. a:msultaào o cadastro Nacional de Radiodifusão, verifi -

cou-se que a entiàade, seus SÓCios e dirigentes não ultrapassam ~ limites 

fi:xos pelo artigo l2 e seus parágrafos, àD cecreto-lei n9 236, de 28 de 

fevereiro de 1967. 

14. Finalrrente, observa-se que o prazo de vigência da outorga 

deverá ser renovaCb a partir de 21.05.92, tendo em vista a data de publica

ção da portaria de pennissão, no Diário Oficial. 

Do exposi;O, =cluirros pelo deferinento do pedido, suge -

rinà:> o ~to àos autos à COordenação-Geral de Outorgas, àD DNPV, 

para sul:missão éb assunto ao Senhor Diretor do Departanento Nacional de 5eE 
viços Privados. 

É o parecer "sub-oensura". 

Porto Alegre, 09 de Junllo de 1992. 

~~ 
Maria Tereza _.Fernandes 

Assistente Jurídico 
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Sr. Chefe da Di visão elas O:m.micações: 

Encaminho o Parecer SEJUR n? 200/92, que a=lho, por 

seus juridi=s funàanEntos, sugerindo encami..nhairento à CDT/DNPV para pro.2_ 

segu:Urento. 

Porto Alegre, 15 de jtmho de 1992. 

o (À Comissão de Educação). 

Projeto de Decreto Legislativo no 120, de 1997. 
(N° 457/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
defer;ida à RÁDIO BANDEl:ru\NTE;S"-· DE CA
CHOEIRA PAtJLISTA LTDA. para · . .iixp~orar 
sarv;iço de rad;iod;ifusão sonora em 

·onda trop;ica~ na c;idade de cachoe;ira 
Pau~;ista, Estado da São Paulo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 11 de novembro de 1994, que renova, por dez 



anos, a partir de 28 dé novembro de 1993, a concessão deferida 

à Rádio Bandeirantes de 

explorar, sem direito 

Cachoeira Pau~ista 

de exc~usividade, 

Ltda. 

serviço 

para 

de 

radiodifusão sonora em onda tropica~ na cidade de Cachoeira 

Pau~ista, Estado de São Paulo. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 1.039, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacjonal. 

Nos termos do artigo 49, inciso XD, combinado com o § 1° do artigo 223, da 

Censtituição F:ederal. submeto à apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante ·do Decreto de II de 

novembro de 1994. que "Renova a concessão outorgada à R.!lclio BandeiranteS de Cachoeira 

Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical. na cidade de 

Cachoeira Paulista. Estado de São Paulo". 

BrasOia. 22 de novembro del994. 

Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 166/MC, DE 7 DE NOVEMBRO DE 
1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbl;ca, 

submeto à ap~eciaç6o de vossa Excelénc~a o incluso 
Processo Adminlstrativo nO 50830.001044/93, em Que a R6dio 
Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda., concession4ria do serviço de 
radiodifusio sonora em onda tropical, na.cidade de Cachoeira Paulista, 
Estado de sao Paulo, solicita renovaç!o do prazn de vig6ncia de sua 
concess&o por mais dez anos~ 

2. o pedido de reno~~~ao encontra-se devidamente instrui
do de acordo com a legislaç!o em vig~r e a emissora est6 funcionan~o 
dentro das características t6cnicas.a -ela atr.ibuidas por esteJ~iMat6-
rio .. 

3. Nos termos do§ 3Q do art. 223 da Constituiçfto, o ato 
de renovaçlo somente produzir& efeitos legais após dellberaç~o do 
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Congresso Nacional, para onde deverá ser remetido 
Administrativo pertinente, que esta acompanha. 

o Processo 

Respeitosamente, 

DECRETO OE ll de de 1994. 

Renova a concesaAo outórgada A R4dio 
Bandeirantes de Cachoeira Paulista 
Ltda., para explorar serviço da 
radiodifusio · sonora em~ onda 
tropical, na cidad• de Cachoeira 
Paulista. Estado de SKo Paulo. 

O PRESIDENTE DA REPOBLICA, no uso das atribuiç~es oue lhe 
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituiçlo, • noS termos 
do art. 6Q, ·inciso I, do Decreto nQ 88 .. 056, .da 2G da janeiro de 1983, 
e tendo em vista o que consta do Processo nQ 50830.001044/93, 

O E C R E T A: 

Ar-t. tQ ·Fica renovada, de acordo com o art. 33, S 3S2, 
da Lei nQ 4.117, de· .27 de agosto de 19C52, por mais dez anos, a partir 

de 28 de novembro de' 1993, a concesslo deferida A RAdio Bandeirantes 
de Cachoeira Paulista L'tda. pelo Decreto nQ 88.755. de 2G de setembro 
de 1983, sendo· mantido o'·Qr-azo residual da outorga pelo Decl"ato de 10 
de maio de 1991, para execU~ar-, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusio sono'ra em onda tropical, na cidade de Cachoeira Pau-
lista, Estado da SKo Paulo. · • ·. 

": .. ~-
Par4grafo único. A axecuçAo dc;·~serv+c;o de radiodifuslo. cuja 

outorga 6 renovada por este Decreto, reger-se-A pelo Códig·o Brasileiro 
de Telecomunicações, leis subseqUentes • seus regulamentos. 

Art. 2g Este ato somente produzir6 efeitos 1egais após deli
beraç~o do Congresso Nacional, nos terMOs do 1 3Q do art. 223 da Cons
tituiç~o. 

Art. 3Q Este Decreto entra em vigor na date da sua publica-
çiio. 

Brasil ia, 11 de~ de 199•; 1732 da lndepend•ncia e 1052 
da República. 
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PARECER JURÍDICO N° 123/94 

REFERlõ:NCIA : Processo n9 50830.001044/93 

ORIGEM : DCOM/MC/SPO 

INTERESSADA·,: ~.Jtádio Bandeirantes de Cachoeira Pau 

lista Ltda 

ASSUNTO 

EMENTA 

CONCLUSÃO 

: Renovação de Outorga 

Concessão para executar serviço de 

radiodifusão sonora, cujo prazo te

ve seu termo final em 28/11/93. 

Pelo deferimento. 

A ~JO BANDEIRANTES DE CACHOEIRA PAULISTA LTDA 

concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,na 

cidade de Cachoeira Paulista, Estado de são Paulo, requer renovação 

do prazo de vigência de sua outorga, cujo termo final ocorreu em 

28 de novembro de 1993. 

I - OS FATOS 

1. Mediante Decreto n9 88.755 de 26 de setembro de 1983, .publicado ' 

no Diário Oficial da União de 28 subsequente, foi outorgada con

cessao à Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda, para ex

plorar o serviço de radiodifusão sonora em onda_~~opical, na cida 

de de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo. 

2. A outorga em questão começou a vigorar em 28 de novembro de 1983, 

data de publicação do contrato de concessão no Diário Oficial. 

3. Cumpre ressaltar que, durante o último período de vigência da ou 

torga, a entidade não sofreu nenhuma penalidade, nem tampouco foi 

advertida, conforme se verifica no~:La11do de Vistoria de fl. 19/20 
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e Informação do Setor Juríc1;i,co da __ S'ªç_ã_o _ _9,~ _Fisça),.:h2:ª-ç_ãe>_ g~~-~D,lj:_. 

legacia, constante de fl. 23. 

DO z.u;:RITO 

4. O CÓdigo Brasileiro_ de .T.eLecom:unic;:tçÕes ;i,Qs_t_,itul,dQ_ pel_ª __ Le_i __ n9_ 

4.117,de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de lO (dez) ' 

anos para o serviço de radiodifusão_ sonora e_ 15 __ (quinze) anos pa

ra o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos 

sucessivos e iguais (Art. 3.3_§_3_9_)_, períodos esses mantidos pela 

atual Constituição (Art. 223 §59). 

5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 

pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 1963, declara: 

" Art. 27 

Os prazos de concessão e permissão serao de 10 

(dez) anos para o serviço de radiodifusão sono

ra e 15 (quinze) anos para o de telilvisão " 

6. De acordo com o artigo 49 da Lei n9 5.785, de 23 de junho de 1972, 

as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga,d~ 

verão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compr~ 

endiclo entre o 69 (sexto) e o 39 (terceiro) mes anterior ao térmi 

no do respectivo prazo. 

7. O pedido de renovaç-ão da outorga ora em exame foi protocolizado ~ 
nesta Delegacia no dia 10 de agosto de 1993, dentr~~-pois, do pr~ 

zo legal (fl. 01). 

8. A requerente tem seus quadros societário e dir~tivo aprovados,re~ 

pectivamente, pela Portaria n9 0649 de 27/02/84,. publicada no DOU 

de 07/03/84 e pelo Decreto de Outorga n9 88._75_5 de 26/09/83, DOU 

de 28/09/83, com a seg'uirite-coriiposrção: 
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COTISTAS_ 

Wagner Cintra Chagas 

Epifânio Forte_s Porto 

Luzia de Assis Ribeiro San_tiago 

TOTAL 

CARGO 

Sócia -- Gerente 

NOME 

COTAS 

8.980.300 

2::565.soo 

1.282.900 

l2.829.000 

VALOR Cr$ 

8.980.300,00 

2.565.800,00 

1.282.900,00 

12.829.000,00 

_Luz_ilL_d_e Assis Ribeiro Santiago 

9. Ressalte-se, entretanto, que a entidade requereu através do pro

cesso n9 29100.003016/89, transferência indireta-âa outorga para 

novo grupo de cotistas que passa. a deter o mando da sociedade 

com 90% (noventa por cento) da totalidade das cotas. 

O quadro social resultante da alienação das cotas é o seguinte: 

COTISTAS 

Wellington Silva Jardim 

Maria Izabel Guatura 

Luzia de Assis Ribeiro Santiago 

TOTAL 

COTAS 

45.692 

13.055 

6.528 

_65. 275 

VALOR NCZ$ 

45.692,00 

13.055,00 

6.528,00 

65.275,00 

(sessenta e cinco mil e duzentos e setenta e cinco cruzeiros novos) 

Referido processo, devidamente analisado pelo Setor Jurídico des

ta Delegacia, foi remetido à Secretaria de Fiscalização e Outor-' 

gas deste Ministério em Brasília em 27/05/94 atrªvés da guia n9 

085 para eventual deferimento da autoridade competente para deci 

dir. 

10. A emissora se encontra operando regularmente dentro das caracte

rísticas técnicas que lhe foram atribuídas, conforme laudo de 

vistoria de ;fls.- 19/20 e imormação do Setor de Engenharia à fl. 

22. 

11. g regular a situação da concessionária perante--o-Fundo de Fisca

lização das Telecomunicações - Fistel, consoante informação- 'de 

fl. 23. 
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I2. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá 

ser renovado a partir de 28111193, tendo em vista a manutenção ' 

do prazo da qutorga por Decreto de 10 de maio de 1991. 

CONCLUSÃO 

Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido, 

sugerindo o encaminhamento dos autos à Secretaria de Fiscalização e 

Outorgas para prosseguimento. 

~ o parecer "sub censura". 

Seta r Jurídico, é!fí{ I cn:; I~ 

~~ 
ll De acordo 

2) Encaminhe-se o processo à Secretaria de Fisca

lização e Outorgas para prosseguimento. 

(À Comissão de Educação). 

Projeto de Decreto Legislativo No 121, de 1997. 
(No 459/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
-da RÁDIO CULTURA DE CAMBA:RÁ LTDA. 

para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de 
Cambará, Estado do Paraná. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 27 de dezembro de 1994, que renova, por dez 

anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Rádio 

Cul.tura de Cambará Ltda. para explorar, sem direito de 

excl.usividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na 

cidade de Cambará, Estado do Paraná. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM No 33, DE 1995 

Nos termos do anigo 49. inciso Xll. combinado com o § 1" do anigo 223, da 

Constituição Federal, submeto à apreciaçã~ de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado da$ Comunicações. o ato constante do Decreto de 27 de 

de2embro de 1994, que "Renova .a concessão da !Udio Cultura de Cambará Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Cambará. Estado do Parant". 

' ' 

Brasília. 3 de janeiro 

Fernando Henrique Cardoso 

de 1995. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 238/MC, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Sy.bmeto à apreciação d'e vopsa Excelência o inclu!?o Processo 
Administrativo nQ 5374-0.000282/93, em que a Rádio Cultura de Cambará 
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Cambará, Estado do ·Paraná,_. s.olicita renovação do prazo de 
vigência de sua conces.são por mais 'dêz anos. · 
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2. O pedi<jlo de.renovação encontra-se devidamente instruído de 
acordo com a l~gislação em vigor·e a estação está funcionando dentro 
das características técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Esclareço que , ... a entidade passou à condição de concessionária 
em função de aumento de potênciá. 

4. Nos termos do § 3Q d1 art. 223 da Constituição, o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido o processo 
administrativo pertinente, que esta acompanha. 

Respeitosamente, 

Decreto de 27 de dezemt:ro de 1994 

Renova a concessão da Rádio Cultura 
de Cambará Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em 
onda médià, na cidade de Cambará, 
Estado do Paraná. 

O PRESIDKRTB DA RBPOBLICA, no uso das atribuições que lhe 
conferem os arts. 84, ~nc1so IV, e 223 da Constitu1ção. e nos termos 
do art. 612, inc:1so I, do Decreta n2· 88.066, de 26 de Janeiro de 1983, 
e tendo ea vista o que consta do Processo nQ 53740.000282/93, 

D E C R E T }l.: 

Art. !12 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 32, da Lei 
nl2 4 .117, de 27 de aqo.sto à e ·1962, por mais dez anos , a partir de 
112 de aaiq de 1994, a concessão da Rádio cultura de Cambará Ltda., 
renovada pelo Decreto nQ 89.629, de. 8 de maio de 1984, sendo mantido o 
prazo residual da ou~orga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, alterado 
pelo Decreto de 14 de outubro de 1994, para executar, sem direito de 
exclusividade, ·serv1ço de radiodifusão sonora em onda media, na cidade 
de Caabar,, Estado do Paraná. 
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Parágrafo un~co. A execução do serv~ço de radiodifusão. cu)a 
outor9a é renovada por este Decreto, reger-se-â pele Código Brasile~ro 
de Telecomun~cações. leis subseqüentes e.seus regulamentos. 

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da 
Constituição. 

Art. 3Q Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasilia, 27 de dezembro '·de 1994; 173Q da Independência e 
1062 da República. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇõES 
CONSULTORIA JURíDICA 

INFORMAÇÃO CONJUR/MC N" 577/94. 

Referência Processo nQ 53740.000282/93 

Origem Delegacia do MC no Estado do Paraná 

Interessada:' Rádio Cultura de Cambará Ltda. 

Assunto Renovação de outorga. 

Conclusão Pelo deferimento. 

Reexaminando os presentes autos, ratifico, parcialmen
te, os termos do Parecer SEJUR nQ 033/94, de fls 37 a 39, emitido pelo 
Setor Jurídico da Delegacia do MC no Estado do Paraná. 

Esclareço que a requerente tem seus quadros societário 
e diretivo aprovados, respectivamente, ~elas Portarias de nQs 048, de 
91.06.94 e 047, de 31.05.94, com a seguinte composição: 

cotistas 

Álvaro ÁVila Sanches 
Orlanda Pagani Ávila 
Marly Ávila 
Zeila ÁVila de Lima 

Quadro Diretivo 

Júlio Via! Marques 

Total 

·cotas 

524.700 
25.100 
25.100 
25.100 

600.000 

Gerente 

Valor em Cr$ 

524.700,00 
25.100,00 
25.100,00 
25.100,00 

600.000,00 

Observo ainda que, a concessionária teve seu prazo re
sidual mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, alterado pela 
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nova redação dada pelo parágrafo único do art. 1Q do Decreto de 14 de 
outubro de 1994_ 

Ministr_o 
sidência 

Assim, proponho a subf2.i.ssão do assunto ao ExmQ 
para encaminharoentQ_<,l~_~"U>ro:· e Exposição de Motivos 
da República. 

Senhor 
à Pre-

Posteriormente, r~fEH:ido ato deverá. SE!.r apreciado pelo 
Congresso Nacional, nos termos do§ 3Q do a.:r:t. 223 da Constituição. 

Brasília, 1- de ~'-< --.br,.c:· 

l/à/_~. 
VIVIAN ENCINAS COSTA 

Advogada - OAB 11.699 

cl.e 1994. 

De acordo. Submeto ao Senhor Consultor Jurídico. 

Brasília, -2.3 de ~........Qr....- de 1994. 

MIJOLER 

.-

DESPACHO CONJURIMC No 1.863/94 

Adoto a Informação CONJUR/MC NQ 5*} /94, que propôs o 
deferimento do pedido de renovação de outorga, solicitado pela Rádio 
Cultura de Cambará Ltda. 

Encaminhem-se os autos acompanhados do ato e Exposição 
de Motivos à Presidência da República, que, posteriormente, submeterá 
à apreciação do Congre·sso Nacional. 

Brasilia, OÇ de c:hã.>-.~ de 1994. 

ANTôNIO DOM~B 
Consultor 

TEIXEIRA BEDRAN 
Jurídico 

(A Comissão de Educação). 
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Projeto de Decreto Legislativo No 122, de 1997. 
(N° 461197, na Câmara dos Deputados). 

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO PATRIARCA DE CASSI
LÂNDIA LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Cassilândia, Estado do Mato 
Grosso do Sul. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 16 de maio de 1996, que renova, por dez anos, 

a partir de 26 de fevereiro de 1992', a concessão outorgada à 

Rádio Patriarca de cassilândia Ltda. para explorar, sem 

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 

onda média na cidade de Cassilândia, Estado do Mato Grosso do 

Sul. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEMN" 461, :i:)É.Í996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 49, inciso XTI, combinado com o § 1• do anigo 223, da 

Constiruição Federal. submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 

Moti•:os do Senbor Mirústro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 16 de 

maio de 1996, que "Renova a concessão da Radio Patriarca de Cassilândia Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cassilãndia, Estado do Mat~ Grosso 

do Sul". 

Brasília. 2 2 de maio de 1996. 

J:/~ Fernando Henrique Cardoso 

/·'_.~~.-J--
~ 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 50/MC, DE 7 DE MAIO DE 1996, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Exceleptissimo Senhor Presidente da República. 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n• 
29112.000296191. em que a Rãdio Patriarca de Cassilândia Ltda .. concessionãria do serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cassilãndia. Estado do Mato Grosso do 
Sul, solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por mais dez anos. 

2. A concessão em apreço foi outorgada ã sociedade pelo Decreto n" 86.838, de 12 
de janeiro de 1982, publicado no Diário Oficial do dia 26 de fevereiro de 1982. data em que 
começou a vigorar a referida outorga, devendo sua renovação, caso deferida. ocorrer a partir 
de 26 de fevereiro de 1992. 

3. O pedido de renovação encontra-se inS!fUido de acordo com a legislação em vigor e a 
emissora estã funcionando dentro das cara\:teristicas têcnicas a ela atribuídas por este 
Ministério. 

4. Nos termos do § 3". do art 223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirã efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde deverã Sei 

remetido o processo administrativo pertinente, que esta acompanha. 

Decreto de 16 de ma±e de 1996 

Renova a concessão da Rádio Patriarca de: 
Cassilãndia Ltda.. para explorar serviço de. 
radiodifusão sonora em · onda média, na cidade dec 
Cassilãndia, Estado do Mato Grosso do Sul. 

O PRESIDENTE' DA REPÚBUCA, no uso das. atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e nos termos do art.-
60, inciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que:
consta do Processo Administrativo n° 29112.000296191,- oJ 

OECRErA: 

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art 33, § 3°, da Lei n°.4.117, dEP 
27 de agosto. de.-1962,. por 1 O{ dez) anos, a partir de 26 de fevereiro de 1992; a 
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concessão outorgada à· Rádio .,Patriarca da Cassilãndia· Ltda., pelo Oacrato·n9. 
86.838, da 12 de janeiro de 1982, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo: 
Decreto de 1 O de maio de 1991, para explorar, sem· direito de exclusividadeo 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na .cidade de Cassilãndia,. Estado: 
do Mato Grosso do Sul. 

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja· outorga é· 
renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações; 
leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do:: 
Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição .. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 16 de 
da República. 

maio de 1996; 175° da lndeperidência e 108"· 

MINISTéRIO DAS COHUNICAC5ES 
CONSLJLTORIA JURiDICA 

PARECER CONJURIMC ~ 3.640/95. 

Refed~ncia 

Ol- igem 

Processo nQ 29112.000296/91 

Delegacia do MC no Estado do Mato 
Gl·osso do Sul 

Intere~sada: Rádio Patt·iarca 
Ltda. 

de Cassilândia 

Assunto Renova;ão de outorga. 

Cone l Ltsão Pelo deferimento do pedido. 

Tratam os presentes autos de pedido de 
prazo de vigincia de concesslo para explorar serviço de 

n;·novaç ão do 
1·ad iod i fusão 
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sonOl-;;. em~_ondõ>. média, na cidade de CaJ>sil~ândj.a>_Es_tado do. Mato Gt-osso 
do Sul, formulado pela R~DIO PATRIARCA DE CASSIL!NDIA LTDA. 

2. O õ>.ssctnto i'oi obj~t_çt_Jj~_<>náltse pela Consultaria Jut-í
dica do ext ínt•~ Ministério dos JH,JJSf'oLt.E'P g d-;__;_ c_Q)TI_L~:l_ic?;ç:=Çí_?~,.:__ __ conS:o~ 
;;.nte F'a1-ecec~Cm~-LUR/MTC_tm_J48/92_gue,consideo-ando est<>x a emissora 
OP•21-?.ndo regulai-mente, dentt-o das c~t-acte1-~Ísticas técnicas que lhe fo
•-am at•- ibuíd~.s o:-; ainda, a correta~_tnst.ru:G:iit~- tio ~p__?dj.:_d~.;=;c=:;;_;:,~1úi-u=-iii,; 
~2n c am i n h :~-~.mEn to clDs _autos ii, __ aut_Q_r_i_d-ª-_dj~·- ~ç_Q_mp_e;_t __ ~_n_t ~_E_ arª __Q_§':!:;:_~ ~-ª~ 

3. F:eexamínadas as peças~ que constitue~m os 0\Ltto-s do pro
cesso i11fo1·mo, em aditamento ao Parecer sup1·acitado, que~ face as au
toclz?çÕes •:ont.Jd:=~s-, na _ _f'oJ.·_ta_rla-_n_o__021/'_çl_g___27 de maTr;o dq__ano em ctu·
so, o qr.tad1·o societ:::\rio cla_r:_e_g!.rf:r_~_n_te __ pa?_SO!L__a te,- a seguinte composi_::-_ 

•:;: ?.o . 

.Jo~~o .J\r3.t··-:..·rz~:.() (1la·ot ~:o 
!""\B.nc;•2l t~c f'on :;o 
!.oJ:~ 1 di mi a· D J::)·;;é [:o i:'( :i. m l-io1· E.' i l- ~. 

An~rio Mêr·ia110 FiJ~,o 

TOT ~"L 

\IUAtH COTAS 

--248.559 
248.559 
248 __ 559 
i24.323 

870.000 

VALOR El1 CR$ 

248. 5~3~' ~ 00 
248.559,00 
248_ ._55_9_.! 0_0 
i 24 . :323, ,;H) 

870.000,00 

permanece 
··: ~~>n f Ol" 1n,;.;:· •.:• ap l" o·./:::l..d o p •:-? las F'ol- t ai- ia n !:tS .· i 35, 
f'tQ '-;o""0, d•::: L::~; dE junho de iS'8S1 qual seja: 

de i5 d•:;: ,.,.br i 1 dc;J982 

ft i r •2t ot· --l3o:~T ente 
O i t" €~ to·.- -·Ge-l- ~~n te 

Manoel Afonso 
João Jua\-en~;o Girottif 

4 Com e·::.tas. obs_ETV_a.;.;Q~-~-' E' à vi_?..L~_q_o ____ eg_ç!_i_c!~2 ___ "5l~_a_ --ºQÇt}--:-_ 

ment:ac;:ão e as infol-mac;:Ões consJ~<;<ntg5_do ªl~LcLiJloJ''a_re_~eJ:: EQJ'J-li-!F:_/1-iJ~- nQ 
148/92, concluo pelo deferimento do postulado. 

Estando cttmpridas as praxes proce~suai~, no que se re
f~re a a11~lisE t~cnico-juridica da mat~ria J propooho o encaminhamento 
dos autos, .acompanhadQ_s de _IT1_inut~_s çiQ$ ~i?-tQ_~_pr_C:,P_t-iÜs_ __ Exposiç:ão- de 
l1ot i \/os tz Der.:~- E·t o F'res idenc ~-a 1 __ :..~--à __ -cOnSid€-l~a~ao __ -d9 ~ s_er,-h~i~liiTs~ t~o 
quE.", em ap1·ov;,.ndo, os subm.:::tel-á ao s€nhOl--F~re-s-{d€n-te-dã.~F:E:P,~í.bliCã-P~~ra 
os fins p1·evistos no Reg~ti.:~-~~~r1-tQ-~d_9S-=- -~€:1:-yiços--.de Ri-diodi-fitS:io. ---------

Post e1- ím-ment e.-~ 
c1a~ia pelo Congl-~sso Nacionall 
223, da Co_I17S:.t i t_,,J,i,:;:ão. 

<i_l!IP.J;•hiª __ deyer;i~ ~?,- o!Jje~l:_o de 
ng_s_ termos _d() p~~~~j:ll-af~ _:=:Q __ do 

ap r:_e_:-_ 
<wtígo 
- -- ----- - -
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De acordo. ~ considera~ão da Sra. CoordEnadora. 

, , _'7,o d r-1? . . E _ 
Bras111a, ~- e ~ de i '7"95. 

-4~C<---'Á /~di o u.L:..:. , 
MAR~ DE LO~S DE ouv!ti"RÁ-ALÚITM 

ChEfe de Divis~o 

Aprovo. Submeto ao Senhor Consulto,- Jur~dico 

B • 1 · .1'n d- . ...,_ ~,;.:t;: 1ko de i ·t·Y5 . ·,-c.s 1 1::\ .• ..r...-r....· ~:..·. / _ .... L~c-U.Jt-" 

,, .i' 
/• ,J:?.t:. . .(: C-

ADALZ IRA FRANer>?ir,SóiARES DE LUCCA 

(A Comissão de Educação) 

Projeto de Decreto Legislativo N° 123, de 1997. 
(N° 462/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
da RÁDIO EMISSORA "ABC" LTDA. para 
exp~orar serv.iço de rad.iod.ifusão so
nora em onda média na c.idade de Santo 
André, Estado de São Pau~o. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. F.ica aprovado o ato . a que se refere o 

Decreto s/n°, de 4 de novembro de 1996, que renova, por dez 

anos, a part.ir de 1° de ma.io de 1994, a concessão da Rádio 

Em.issora "ABC" Ltda. para exp~orar, sem dire.ito de 

exc~us.iv.idade, serviço de rad.iod.ifusão sonora em onda média na 

c.idade de Santo André, Estado de São Pa~o. 

Art. 2°. Este Decreto Leg.is~at.ivo entra em v.igor na 

data de sua publ.icação. 
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MENSAGEMN° 1.147, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 49, inciso XJI, combinado com o § 3° do artigo 223, da 

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, Ó ato constante· do Decreto de 4 de 

novembro de 1996, que "Renova a concessão da Rádio Emissora .!ABC"' Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo .. , 

V Brasi.lla, 

~L._,·.~J<....... 

8 de novembro de 1996 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 194/MC, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996, 
DO SR. MINISTRO DE ES""(ADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excclent1~:;smo Senhor Pres1dente da RepUblica, 

Submeto a apreoação de Vossa Excelência o l:'li..I~So Pro,;cs~o Adm1mstrativo n° 
50830 000 101!94, em que a RadJO Emtssora ''Al3C~ L:dn soln.:1:d renova~·ão da concessão para 

(.·-..plorar o scrvtço dz rad1odtfusão sonora em onda m:=dta. na <:tCat,;(' de. Sam o .-\ndre. Estado de SJ.0 
Paulo. t)utorcada onl.!manameme a R.ad10 EmiS!.<lra Santo Andrl· !.;da. co::rOrmc Po:1aria MVOP 
n" 978. d-: :::de no ... :embro de 19SJ, trans!'enda_ pai'ã a rcquere~:e pela Portan~ n° 990. de lO d~ 
novl.:mbro de !C)7~. cuja Ulttma reno,açào, por d~;:- .1nos. a parw :1~ t') ::e ·na1o de 1984, ocorreu 
nos termos do Decreto n° 89 6::7. J~ ô: de máto de 1~18-1. pubhc.-:~..:- rw 1')1,1~:o Ofi<:ml da União d-.· 
dta 9 subscqueme. CUJO prazo restdual da ou10rg.; fo1 !Tldnudo rJelo 0\.'CCIC' ~L" I(: de mato de 1991 

Obser\'o que o ato de outorga wr ~-!l<i:-t!-sc-.:.~'llparado Jl!nd•.:a:":'leme. considerando as 
dispOSII,'.:ic::- C'ontida~ nl\ Lei n° 57&~. de 23 de jvnho de !072 ~no Dt·~ort·•u r.-c: 88 066. de 26 de: 
janem:~ de: I C)~tJ. que a regulamentou, que constderam como dt:fcndos o:. peCtdos de renovação 
rc:quendos na forma devtda e não do!ctdidos ao término ..:lo pralo de ..... :géncta da concessão ou 
permissão. sendo. por isso, admlltdo _o functonamento precano das e:itações. mesmo quando 
exp1radas as respecttva~ outorgas 

Com esti1S observações~ licito e se concluir que a terminação do prazo da outorga ou 
a pendêncta de sua renovação. a curto ou a longo prazo, não ~e~t::-mma. nc.:cessanamente+ a exunçàu 
do servtço prestado. podendo o processo da renovação? ser ulttmaJo 

4 Em St!ndo renovada a outorga em apreço· o ato corrcspot'identc--deverã assm.alar que d 

renovação ocorrera a pan:tr de I o de mato de 1994 

S. :"\'essa confonmdade. c em observância aç que dispõem a Le1 n° 5 785. de 1972, e s<;:u 
Regularn~:no. Decreto n° 88 066. de _ _! 983. submeto o assunto a supenor <:onstderação- de Vo:>.•a 
Exceléncta para dcctsão e submtssão da materia ao Congresso i\:actonal. em _cu_~E:!mento__a() § 3_0 ü.-J 
art1go 223 da ConstitUIÇão. 

RespettO!ia.rnente. 

NOVEMBRO DE 1997 
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DECRETO DE l DE \OI'b'Umu DE 1996. 

Renova a concessão da· RádJo F.m1ssora .. ABC" Ltda . 
para expiorar scmço de radlodlli.Jsào sonora em onda 
media. na cidade de Santo Andre. Estado de São Paulo. 

O PRESIDENTE DA R.EPÚBLlC . .{, no uso das atribuições que lhe conferem os 
arts. 84. inciso IV. e 223 da Constituição. e nos, _tenno_s do_ ai]_. 6°. inc1so I,do Decreto n~ 88.066. de 
.:!6 de J::me1ro de 1983. e tendo em .. ista o que cOnsta -CIO PrOcCS.SO Ádiillr11StfàtlvO n° 
50830 000101/94. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica renovada. de acordo com o art 33, 9 3..a,da Lei n° 4 1! 7. de 27 de agosto 
de !91)2, por dez a~os. a parttr de IQ de mruo de 1994. a concessão da Radio Emissora "ABC' 
Ltda . outorgada ongmanamente a Radio Emissora Santo AndrC Ltdá pela Portana MVOP no 978. 
de 27 de noV':mbro de 1953. transferida para a requerente pela Portaria n° 990. de 10 de novembro 
de 1975,c renovada pelo Deçreto n° 89.627. de 8 de ma10 de !984. sendo man~ido o prazo residual 
da outorga confonne Decreto de lO de maio d~ 1991~ para explorar. sem dlr<!Jto de exclusividade. 
serviço de radiodifusão sonora em onda media. na cidade de Santo AndrC. Estado de São Paulo 

Paragrafo único A exploração do serviço de radiodifusão. cuja outorga e renovada 
por esre Decreto. rcger-se·3 pelo Códtgo Brasileiro de Telecomun.icaçõcs. lcts subsequentes e seus 
regulamentos 

, Art. 2° Este ato somente produzi~a .efeitos lel!:aJs apos deliberação do Congresso 
Nac1onal. nos termos do ~ 3° do art 223 da Consmwção. -

RepUblica 

Art 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

Srasdia. -1 de novembro de 1996. 175° da lndcpcndCncia e l 08° da 

PARECER JURÍDICO No 110/95 

REFE~NCIA Processo n9 50830.000101/94 

ORIGEM : DRMC/SPO_ 

INTERESSADA RÃDIO_EMIS.SORA-ABC LTDA 

ASSUNTO Renovação de Outorga 

EMENTA 

CONCLUSÃO 

Concessão para executar serviço de 

radiodifusão sonora, cujo prazo te 

ve seu termo final em 01/05/94. 

Pedido apresentado tempestivamente. 

Regulares a situação técnica e a vi 

da societária. 

Pelo de·ferimento. 

A RÁDIO EMISSORA ABC LTDA, concessionária do ser

viço de radiodifusão sonora em ondas médias, na cidade de Santo An-
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dré, Estado de são Paulo, requer renovaçao do prazo de vigência 

sua concessão, cujo termo final ocorreu-em 01 de maio de 1994. 

de 

I - DOS FATOS 

1. Mediante Portaria n9 978, de 27/11/53, publicada' 

no Diário Oficial da UniãodeOl de dezembro do mesmo ano, foi outo~ 

gada permissão à Rádio-Emissora ABC Ltda, para executar, na cidade ' 

de Santo André, Estado de são Paulo-;- esEaçao- de radiodifusão sono-rã 

em onda média de âmbito local. 

2. A outorga em questão foi renovada em duas oca-

siões, sendo a primeira pela Portaria h?-990 de lO de novembro de 

1975, publicada no Diário Oficial da União de 18 -Subsequente, e a se 

gunda pelo Decreto n9 89.627 de 08 de maio de 1984, publrcado noDOU 

de 09/05/84, já na condição de concessü,-nária, -por t-er obcido a-umen

to de potência da estação. 

3. 

vigência 

tampouco 

da Seção 

Cumpre ressaltar que, durante o Último período de 

da outorga, a entidade não -sofreuqualqtier penalidade, nem 

advertida, conforme consca--aa ihforriiàÇao-dó s-e for -Jurídico • 

de Fiscalização desTa- Delegacia à fl. 4 7. 

II - DO ~RITO 

4. O Código Brasileiro de Telecomunicações, institu! 

do pela Lei n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos' 

de 10 (dez) anos para o Serviço de Radiodifusão Sonora e 15 (quinze) 

anos para o Serviço de Televisão, que poderão ser renovados por pe

ríodos sucessivos e iguais (Art. 33 § 39),períodos esses mantidos p~ 

la atual Constituição (Art. 223 §59). 

5. De acordo com o artigo 49 da Lei n9 5.785 de 23 

de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de 

suas outorgas deverão dirigir requerimento ao órgão competente,no p~ 

ríodo compreendido entre o 69 (sexto) e o 39 (terceiro) mes anterior 

ao término do respectivo prazo. 
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6. A'outorga originária da concessao em apreço foi 

renovada automaticamente até 01 de maio de 1!;174, ÇQJlfe>rme det_et::rn:inª

do no inciso III do Artigo l'?_ da_ Lei n9 5_.]85 cl.e _2_3_ de junJ:lo de 1972, 

motivo pelo qual o prazo de vigéncia da outorga passou a ser contado 

a partir daquela data, por períodos sucessivos de 11) (_dez) anos. of 
7. Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada, dev~ 

ra ocorrer a~partir de 01 de maio _de 1994, sendo que os_ efeitos jurf 

dicas da outarga foram mantidos pelo prazo residual, conforme dispo~ 

to no Decreto de 10 de maio de JJ')91, _publicado no _[)iário Oficial do 

dia 13 subsequente. 

8. O pedido de renovação da outorga ora em exame,foi 

protocolizado nesta Delegacia_ em J,Q~Q._g~~j.ftiJ.~:kro_ d~ 19~.1_, __ d_<;m.:t:r;:0 , pois, 

do prazo legal (fl. 01). 

9. A requerente tem seus quadros, societário e dire 

tivo aprovados pelo Poder Concedente, com a seguinte composição: 

QUADRO SOCIETÂRIO 

COTISTAS 

ANTONIO CONSTANTINO NETTO 

MARIA APARECIDA AREDES PEREIRA 

CONSTANTINO 

NILTON VIEIRA SPINDOLA 

MARIA IRENE ALVAREZ SPINDOLA 

TOTAL 

'QUADRO D'IRETIVO 

CARGOS NOMES 

COTAS 

80.000 

80.000 

20.00,) 

2o.·ooo 
200.000 

Gerente 

Sub-Gerente 

ANTONIO CONSTAL~TINO NETTO 

_ NILTQN _VIEIJU'.' SPINDOLA 

VALOR cR$ 

80.000,00 

-80.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

200.000,00 

10. A emissora se encontra operando regularmente den-

tro das características técnicas que lhe foram atripuídas, conforme 
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laudo de vistoria de fJ.s ___ 37/40~--'~L~in_f_~u~llla_çã.o~-dg -setQ:r- ªª-~ngenharia' 

constante de fls. 43/46. 

ll. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão ve 

rificou-se que a entidade, seUs sócios e dirigentes não ultrapassam' 

os limites fixados pelo Artigo 12 e seus parágr<tfQS, do Decreto- Lei 

n9 236, de 28 de fevereiro de _1967. 

12. ~ regular a situação qa conces§~onária perante o 

Fundo de Fiscalização das 'l'elecomuniç~ações:;-_FIS]:'EL_, ___ cQn?QE-ll_tg in_fqr_lll<l 

çao de fl. 49. 

13. Finalmente, observa-se que o prazo de vigªncia da 

outorga deverá ser renovado a partir de 01 de maio de 1994. t~ndo em 
vista a manutenção do prazo da outorga por Decreto de lO de maio de 

1991. 

CONCLUSÃO 

Do exposto, concluímos eelo deferimento do pedido, 

sugerindo o encaminhamento dos autos ao Departamento de Outorgas pa

ra prosseguimento. 

~ o parecer "sub-censura" 

l) De acordo 
2) Encaminhe-se o processo ao Departam~nto de Ou 

torgas para prosseguimento. 

são 

(A Comissão de Educação). 
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Projeto de Decreto Legisl:ativo N° 124, de 1997. 
(N° 463/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA 
S .A. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Salvador, Estado da 
Bahia. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o. Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 591, de 31 de maio de 1996, que renova, por dez 

anos, a partir de 1° de maio de 1994, a permissão outorgada à 

Rádio Sociedade da Bahia S.A. para explorar, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 

modulada na cidade de Salvador, Estado da Bahia. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação • 

.MENSAGEM N" 1.325, DE 1996 

Serthóres Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do anigo 49, inciso XII.. combinado com o § 3" do artigo 223, ~ 

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências., acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante~ Ponaria no 591, de 

31 de mai~ de !996, que renoVã a permissãO o'ut~ .t "Rádio Sociedade da Bahia S.A., para 
expio=. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sooora etn freqüência modulada, na 

cidade de Salvador, Estado da Bahia. 

Brasilia.. 17 de dezent:>ro de 1996. 

&~J-
Fernando Henrique Cardoso 
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
GABINETE DO MINISTRO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 225/MC, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1996, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

NOVEMBRO DE 1997 

Submeto à apreCiação de Vossa Excelência a inclusa Portaria n" 
59"1,. de 31 de maio de 1996. ;>ela qual renovei a permissão outorgada à Rádio 
Sociedade da Bahia S .A:, peta Portaria MVOP N" 163, de 17 de fevereiro de 1950, 
renovada por dez anos. a partir de 1!!. de 1!13io de 1984, pela Portaria nJI 242, de 6 de 
novembro de 1984, para explorar serviço de radiodifusão sonora ·em freqüência 
modulada, na cidade de Salvado•. Estado da Bahia. 

2. Os Órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o 
pedido. considerando-<~ instruído de acordo com a legislação apUcàvel, a que me levou a 
deferir o requerimento de renovação.· 

3. Esclareço que, nas termos do § 3° da art. 223 da Constituição, o ato 
de renovação somente produzirá efeitos legais apôs deliberação do Congt'!!sso Nacionah 
para onde· solicito seJa· encaminhado o referido ato. acompanhado' do Processo 
Administrativo n" 53840.000216194, que lhe deu origem. 

Respeitosamente. 
_,.....__ 

~ . c;:;_-i./ (~ (~ 
jséRGiõ M'C:m-A / . -:.:..--_-_· --

Mínistr9' de Estado das Comun~cações 

-· 
Portaria nl 591 , de 31 ele maio ele 1996. 

O MINISTRO OE ESTADO DAS COMUNICAÇÓES, Interino, no uso das 
atribuições, conforme o disposto no art. 6ll ,inciso U,do Decreto rP 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo e viste o que consta do Ptoc:esso n153.640.000216/94, 

RESOLVE! 

Att. 1!! Renovar, de ecordo com o srt..33, § 32,da Lei n14.11i, ~ 27 de agosto de 
1962. por dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a permissão outorgada à Rédio Sociedade 
da Bahía S.A .;:ela Portaria MVOP rP 163, da 17 da f~)191'8iro de 1950, renovada pela Portaria n2 
242, de 6 de novembro da 1984; pai'a explol'ar, sem exclusiVidade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade da Sal\-ador, Estado da Bahia. 

Att. 2" A exploração do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se
à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subSeqüerrtes e seus regulamentoS. 

Att. 3!' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, nos termos do § 3i do art. 223 da Constituição. 

Att. 4!! Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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PARECER CONJURIMC N" :Q..~/96 

Referência: Processo no 53640.000216/94 

Interessada: Rádio Sociedade da Bahia S/A. 

Origem: Delegacia do MC no Estado da 
Bahia. 

Assunto: Renovação de Outorga. 

Conclusão: Pelo deferimento. 

Trata o presente processo de pedido de renovação de permissão 
formulado pela Rádio Sociedade da Bahia S/A, permissionária do serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Salvador, Estado da 
Bahia, conforme Portaria MVOP n° 163 de 17 de fevereiro de 1950, renovada, por 
dez anos, a partir de 1° de maio de 1984, pela Portaria n° 242, de 6 de novembro 
de 1984, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Salvador - BA. 

2. O assunto já foi examinado, através do Parecer n° 62/94 (fi. 48), 
emitido pela Delegacia do MC no Estado da Bahia, opinando pelo deferimento do 
pleito. 

3. Ressalvamos, apenas, que no curso do presente processo de 
renovação de outorga, pela E.M. n° 061, de 6 de outubro de 1995, publicada no 
DOU de 19 subseqüente, cuja cópia anexamos às fls. 51, foi autorizada a 
transferência indireta das outorgas conferidas à Rádio Sociedade da Bahia S/A, 
ficando assim composto· o· seu quadro societário: 

ACIONISTAS 

Edméia Miranda de Carvalho Brito 
Nelson Almeida Taboada 
Angélica Soledade Hanser 
Haroldo Drumond de Carvalho 
Manoel Morgado Cortizo 
Cleóbulo de Oliveira Freitas 
Jaime Meireles da Costa Pinto 
Armando Carneiro da Rocha 
Otávio Santiago 
Ruy Santos 
Edvaldo Simas Pereira 
Luiz Carlos Sá Freire 

AÇÕES 

16.813 
285.541 

24.953 
24.953 
11.619 
11.619 
8.695 
1.133 

278 
278 
278 

1.446 
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Mário Augusto da Rocha 
Florentino D'Anunciação 
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José Diego 8. Lorenzo Lastra 
Gileno Amada {Espólio) 
Odorico M. T. da Silva (Espólio) 
YValdemar Monteiro Angelin 
H~itor da Costa Pinto 
Heliete R I rujo de Almeida Sampaio 
Ferrriin Paulino lrujo Andreza 
Pedro lrujo Yaniz 
Mário Henrique da Silva Filho 
Rodrigo Martins Catarina 
Francisco A C. 8. de Mello {Espólio) 
Irene Rodrigues !rujo 
Luiz Pedro Rodrigues lrujo 

NOVEMBRO DE 1997 

723 
723 

10.000 
58.044 
95.643 

1.133 
14.190 

18.643.649 
10.000 

2.329.208 
723 

8.695 
136.180 

18.644.372 
19.067.637 

4. O quadro diretivo permanece inalterado, conforme Portaria n° 14, de 
03 de fevereiro de 1995, com a seguinte composição: 

Presidente - Heliete R !rujo de Almeida Sampaio 
Diretor - Luiz Pedro Rodrigues !rujo 
Diretora - Irene Rodrigues !rujo 

5. Isto Posto, mantenho o entendimento do citado Parecer, propondo o 
encaminhamento dos presentes autos ao Exm0

• Sr. Ministro das Comunicações, 
autoridade competente para conhecer e decidir do pedido, acompanhados de 
minuta do ato de renovação correspondente. 

6. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso 
Nacional, consoante dispõe o § 3° do art. 223 da Constituição, para que o ato de 
renovação possa produzir seus efeitos legais. 

Brasília,;! (de . 7/f taA.O. de 1996. 
v ' /, 5-<~ ~é ' ./" .<..:~ ~ .. 

ZILDA BEATRIZ SI VA DE CAMPOS ABREU 
/ · Chéfe ds Divisão 

./ '-.___/ 

(À Comissão de Educação) 
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OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 220/97, de 31 de outubro último, comuni
cando a aprovação do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 71, de 1995 (n" 
2.855/92, naquela Casa), que amplia os limites do 
Parque Nacional do Superagui criado pelo Decreto 
n• 97.688, de 25 de abril de 1989. 

(Projeto enviado à sanção em 31-1 0-97) 
- N" 221197, de 3 do corrente, comunicando o 

arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 67, de 
1995 (n" 971/95, naquela Casa), de autoria do Sena
dor Humberto Lucena, que dá nova redação ao art. 
3" da Lei n• 7.377, de 30 de setembro de 1985, que 
dispõe sobre o exercício da profissão de Secretário 
e dá outras providências; 

- N" 222/97, de 3 do corrente, comunicando o 
arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 49, de 
1995 (n" 1.791/96, naquela Casa), de autoria do Se
nador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao 
art. 23 da Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, que 
criou o Programa Nacional de Desestatização; 

- N" 223/97, de 3 do corrente, comunicando o 
arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 176, 
de 1991 (n" 3.874/93, naquela Casa), de autoria do 
Senador Márcio Lacerda, que altera a Lei n• 5.227, 
de 18 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a política 
económica da borracha, regula sua execução e dá 
outras providências; e 

- N" 224/97, de 3 do corrente, comunicando o 
arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 56, de 
1995 (n" 479/95, naquela Casa), de autoria do Sena
dor Pedro Simon, que fixa prazo para restituição do 
Imposto sobre a Renda e Proventos descontado na 
fonte, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

Os Projetas de Decreto Legislativo n•s 1 05 a 
124, de 1997, lidos anteriormente, tramitarão com pra
zo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos 
dos arts. 223, §1", e 64, §§ 2" e 4", da Constituição, 
combinados com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, 11, "b", do Regimento 
Interno, combinado com o art. 4" da Resolução n• 
37, de 1995, do Senado Federal, as matérias pode
rão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, 
perante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência lembra ao Plenário que o tempo destinado 
aos oradores da Hora do Expediente da sessão deli-

beratíva ordinária de amanhã será destinado a co
memorar o "Dia da Cultura e Ciência e o Dia do Ci
nema Brasileiro", nos termos do Requerimento n• 
379, de 1997, de autoria da Senadora Benedita da 
Silva e outros Senadores. 

Esclarece, ainda, que continuam abertas as 
inscrições para a referida comemoração. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência determina o arquivamento do Requerimento 
do Requerimento n• 724, de 1996, por haver perdido 
a oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu Mensagem n• 182, de 1997 
(n" 1.321/97, na origem), de 3 do corrente, pela qual 
o Presidente da República solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com ga
rantia da República Federativa do Brasil, no valor 
equivalente a até nove milhões e seiscentos mil dó
lares norte-americanos, de principal, entre o Gover
no do Estado do Ceará e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada 
ao financiamento parcial do Programa de Gerencia
mento e Integração dos Recursos Hídricos do Esta
do do Pará - PROGERIRH. 

O expediente, anexado ao processado do Ofí
cio n• S/93, de 1997, vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 183, de 1997 (n" 
1.322197, na origem), de 3 do corrente, pela qual o 
Presidente da República solicita seja autorizada a 
contratação de operação crédito externo, com garan
tia da República Federativa do Brasil, no valor de 
cento e quinze milhões de dólares norte-americanos, 
de principal, entre o Governo do Estado do Ceará e 
o Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, 
destinada ao financiamento parcial do Programa Ro
doviário do Estado do Ceará. 

O expediente, anexado ao processado do Ofí
cio n• S/94, de 1997, vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência comunica ao. elenário que recebeu pedido de 
prorrogação da licença concedida, por motivo de 
doença, ao Senador Alexandre Costa, por mais cen
to e oitenta dias, a partir de 3 do corrente. 

O referido pedido foi formulado nos termos do 
disposto no art. 43, I, do Regimento Interno. 

Em votação o pedido da prorrogação da licen
ça solicitada. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovada. 
Fica concedida a prorrogação da licença do 

Senador Alexandre Costa. 
Permanece, portanto, no exercício da Senató

ria o Senador Bello Parga. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer

rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1997 (n" 
1.607/96, na Casa de origem), que revoga o art. 27 
do Decreto-lei n• 3.688, de 3 de outubro de 1941 -
Lei das Contravenções Penais; e 

- Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1997 (n" 
1.124/95, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação da Escola Superior do Ministério Público da 
União e dá outras providências. 

Não tendo recebido emendas, as matérias se
rão incluídas em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 
mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 145, DE 1997-CN 

Regulamenta a Lei n• 506, de 30 de 
outubro de 1997, que "Extingue o Institu
to de Previdência dos Congressistas 
IPC, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1" A liquidação do Instituto de Previdência 

dos Congressistas - IPC, criado pela Lei n• 4.284, 
de 20 de novembro de 1963, e extinto pela Lei n• 
9.506, de 30 de outubro de 1997, terá início com a 
posse do respectivo liquidante e se concluirá em 1" 
de fevereiro de 1999. 

§ 1• O liquidante acumulará o cargo de Diretor
Executivo do IPC. 

§ 2" Durante o processo de liquidação, o liqui
dante exercerá as competências atribuídas ao Presi
dente do IPC, cujo mandato, juntamente com o do 
Vice-Presidente, encerrar-se-à com a sua posse. 

§ 3" Encerrar-se-ão, igualmente, com a posse 
do liquidante, os mandatos dos membros dos Con
selhos Deliberativo e Consultivo do IPC, cujas atri
buições serão exercidas pela Mesa do Congresso 
Nacional. 

§ 4" Fica extinta a Assembléia Geral do IPC. 
§ 5" As funções de consultaria e assessora

menta juridico e técnico do IPC durante o processo 
de liquidação serão exercidas pelos órgãos próprios 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
conforme dispuser a Mesa do Congresso NacionaL 

~Art. 2" C.olllpete ao liquidante, além do previsto 
nos §§ 1" e- 2" do artigo anterior e no § 1" do art. 1• 
da Lei n• 9.506, de 1997: · · 

I - arrecadar, mediante termo próprio, os livros 
e documentos da El_ntidade; 

11 - levantar os contratos e convênios firmados 
pela entidade, para submeter à Mesa do Congresso 
Nacional, uma proposta de rescisão ou aditamento 
daqueles que entender necessários; 

III - efetuar o inventário dos bens móveis, con
frontando-o com os registras pertinentes da funda
ção, encaminhando uma proposta de sua destinação 
final à Mesa do Congresso Nacional; 

IV - efetuar o arrolamento dos bens imóveis e 
encaminhá-lo à Mesa do Congresso Nacional, com 
uma proposta de sua transferência à responsabilida
de da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; 

V - articular-se com a administração da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal, especial
mente com a finalidade de transferir-lhes os direitos 
e obrigações do IPC; 

VI - apresentar à Mesa do Congresso Nacionai 
relatórios mensais de suas atividades; 

VIl - praticar os atas de gestão orçamentária, 
financeira, patrrnonial, contábil e administrativa, in
clusive de pessoal, da entidade extinla, que conser
vará a sua denominação, seguida da expressão "em 
liquidação". 

VIII - restituir à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal os bens desnecessários ao proces
so de liquidação; 

IX - devolver ao órgão de origem os servidores 
não envolvidos no processo de liquidação; 

X - efetuar o levantamento e a atualização das 
contribuições efetuadas pelos segurados do IPC, en
caminhando-os à apreciação da Mesa do Congresso 
Nacional, para os fins do ressarcimento de que trata 
o§ 5° do art.1" da Lei n• 9.506, de 1997; 

XI - exercer outras atribuições que lhe forem 
cometidas pela Mesa do Congresso Nacional para 
ultimar o processo de liquidação. 

§ 1" O liquidante perceberá remuneração idên
tica à devida ao Diretor-Executivo do IPC. 

§ 2" O liquidante será substituído, em suas fal
tas e impedimentos, por servidor designado pela 
Mesa do Congresso Nacional. 

Art. 3° Cederá aos órgãos próprios da Câmara 
dos Deputados e_ d_o Senado Federal promover à de
volução das contribuições dos segurados do IPC, 
prevista no§ 5° do art. 1" da Lei n• 9.506, de 1997. 

§ 1 • Dos valores referentes à devolução das 
contribuições de cada segurado serão descontados 
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os respectivos débitos com q IPC, acrescidos dos 
eventuais encargos contratuais. 

§ 2!' A Câmara dos Deputados e o Senado Fe
deral preverão em suas propostas orçamentárias 
para o exercício financeiro de 1999, dotação especí
fica para fazer face à devolução das contribuições 
de que trata este artigo. 

Art. 4° A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, por intermédio de seus órgãos próprios, as
sumirão progressivamente, a partir da posse do liqui
dante até 1° de fevereiro de 1999, o pagamento dos 
benefícios concedidos e a conceder pelo IPC, de 
conformidade com a Lei n• 9.506, de 1997, que per
manecerão regidos pela Lei n• 7.087, de 1982J ele
gislação complementar. 

§ 1 • o liquidante do IPC se articulará com os 
órgãos próprios da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, com vista a assegurar a transferência 
das obrigações do IPC com seus segurados, de 
modo que não haja descontinuidade. 

§ 2• Com o objetivo de dar cumprimento ao dis
posto neste artigo, as administrações da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal designarão ser
vidores para acompanhar o processo de transferên
cia das obrigações do IPC com os seus segurados. 

Art. 5" Caberá à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal, conforme o caso, por intermédio de 
seus órgãos próprios, conceder e administrar os be
nefícios a serem concedidos dentro do Plano de Se
guridade Social dos congressistas, de conformidade 
com o que dio;põe o art. 2!' e seguintes da Lei n• 
9.506 de 1997. 

Art. 6° Cada Casa do Congresso Nacional pro
moverá a adaptação de sua estrutura administrativa, 
bem como disporá sobre os procedimentos necessá
rios para dar cumprimento ao disposto nos arts. 3", 
4" e s•. 

Art. 7" Ressalvado o previsto na Lei n• 9.506, 
de 1997, fica vedada a concessão, pelo IPC, a partir 
da publicação desta Resolução, de qualquer tipo de 
benefício a seus segurados. 

Art. a• O património do IPC será distribuído en
tre as Casas do Congresso Nacional, na proporção 
de duas terças partes à Câmara dos Deputados e 
uma terça parte para o Senado Federal. 

Art. 9" A Mesa do Congresso Nacional expedi
rá as normas complementares necessárias à aplica
ção desta Resolução. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

= 
Justificação 

Com o intuito de contribuir para que seja ulti
mado com a brevidade desejável o processo de li
quidação do Instituto de Previdência dos Congres
sistas - IPC, estamos encaminhando a Vossa Exce
lência sugestão de minuta do projeto de resolução 
do Congresso Nacional, previsto no Projeto de Lei 
do Senado n• 49, de 1997, que extingue o referido 
Instituto. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997.
Senador Beni V eras - Senador Nabor Júnior- se
nador Osmar Dias. 

(As Comissões de Constituiçtlo, Justi
ça e Cidadania e Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O proje
to será publicado e remetido às Comissões de Cons
tituição, Justiça e Cidadania e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 • Secre
tário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 928, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b 

do Regimento Interno do Senado Federal, urgência 
na tramitação do Projeto de Lei da Câmara n• 89/96 
que autoriza o Governo Federal a conceder apoio fi
nanceiro ao Distrito Federal e aos Municípios que 
instituírem Programa de Garantia de Renda Mínima 
associado a ações sócio-educativas. 

Sala das Sessões, 4 de novembro. -José Ro
berto Arruda- Senador, Elcio Alvares (Gov.-01)
Edison L.obão (PFL-23)- Sérgio Machado (PSDB-
14)- José Eduardo Outra (Bioco-12)- Ramez Te
bet (PMDB-21). 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esse 
requerimento será votado após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art. 340, 11, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa
se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, por vinte minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Sr«s e 
Srs. Senadores, a crise financeira da semana passa
da está longe de ter sido superada. como admite o 
próprio Governo. Mesmo que os mercados acioná
rios e cambiais continuem relativamente calmos, nos 
próximos dias e semanas, a drástica subida das ta-
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xas de juros trouxe e trará conseqüências negativas 
para a economia e a sociedade brasileiras. 

O Banco Central poderá até conseguir denubar 
o ataque especulativo contra o real - e todos nós al
mejamos que consiga fazê-lo -. mas os aconteci
mentos dos últimos dias modificaram substancial
mente, e para pior, o panorama econômico para o 
Brasil. 

Não se pode perder de \ista que as taxas de ju
ros já eram bastante altas mesmo antes do choque 
brutal aplicado na sexta-feira passada e anunciado na 
quinta-feira, no final do dia. A economia já vinha cre
scendo a taxas medíocres, insuficientes para impedir o 
agravamento do desemprego e do subemprego. Em 
algumas regiões importantes do País, como lá onde 
vivo, Sr. Presidente, na Grande São Paulo, o desem
prego já estava batendo recordes históricos. 

Como ficará agora a questão do emprego dian
te da violenta elevação dos juros? SObre esse ponto, 
as explicações do Governo têm sido estranhas, para 
dizer o mínimo. O Presidente da República e o Ministro 
da Fazenda garantiram que não haverá recessão no 
Brasil. Ao mesmo tempo, contraditoriamente, o Presi
dente Fernando Henrique declarou que só Deus sabe 
quando as taxas de juros poderão baixar. Ora, se as 
taxas de juros estabelecidas pelo Banco Central, na 
sexta-feira passada, forem mantidas por muito tempo, 
não hã como evitar a recessão. Claro que os econo
mistas Pedro Malan, Gustavo Franco, agora André 
Lara Resende - que assessora o Presidente -. Fran
cisco Lopes, um dos mais respeitáveis economistas do 
País, obviamente estão diagnosticando isso. 

A verdade é que, desde a semana passada, o 
Governo não tem mais como garantir que não have
rá recessão. O mínimo que acontecerá, se a calma 
se restabelecer com uma certa rapidez nos merca
dos financeiro e cambial, é uma desaceleração do 
nível da atividade. Mesmo nessa hipótese mais favo
rável, um aumento do desemprego e do subemprego 
será muito provável nos próximos meses, a não ser 
que o Governo, o Congresso e a sociedade brasilei
ra saibam criar instrumentos que viabilizem a criação 
de empregos em larga escala, em que pese as difi
culdades por que passará a economia. 

Não é só o mercado de trabalho que sofrerá com 
os juros altos. As contas públicas serão prejudicadas 
pela alta do custo financeiro da dívida pública interna, 
a maior parte da qual é de curto prazo. Além disso, a 
desaceleração do nível de atividade econômica afetará 
negativamente as receitas governamentais. 

A alta brutal dos juros também coloca em risco 
a estabilidade das instituições financeiras. Isso ocor-

re de várias maneiras. Por exemplo, a desacelera
ção da economia e a alta dos custos financeiros po
dem aumentar a inadimplência das pessoas físicas e 
das empresas, provocando um apodrecimento das 
carteiras dos intermediários financeiros. E já dão 
conta os diversos levantamentos feitos que essa ina
dimplência está aumentando nos grandes centros fi. 
nanceiros. 

Se o período de juros extraordinariamente alto 
se prolongar muito, pode haver insolvência de ban
cos e outras instituições, a exemplo do que ocorreu 
na última vez em que o Banco Central aplicou um 
choque de juros em resposta aos efeitos do colapso 
do México, em 1995. Podemos recordar bem esses 
fatos, até porque, depois desses eventos, o Governo 
se viu obrigado a criar um mecanismo para restabe
lecer, reestruturar a saúde das instituições financei
ras, ainda que isso tenha custado muito caro para a 
sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, a ninguém escapa a gravidade 
do quadro econõmico brasileiro. O próprio Governo 
já não pode mais negá-la: Nos últimos anos, o Go
verno tem sido omisso em lidar com vários proble
mas econõmicos, alguns dos quais foram criados 
pela maneira como se alcançou a queda da inflação. 
Refiro-me, em especial, à subst.<~ncial e persistente 
valorização cambial, acompanhada de uma política 
de abertura às importações. Isso produziu o aumen
to da wlnerabilidade externa do País e da sua de
pendência financeira externa. Os riscos resultantes 
da política econõmica brasileira agora se materiali
zaram. As conseqüências serão sentidas na forma 
de instabilidade, juros absurdos, desaceleração eco
nõmica, desequilíbrios fiscais e desemprego. Esses 
fenômenos tenderão a se agravar. 

Não se pode dizer que tenha sido por falta de 
aviso. Economistas das mais variadas tendências 
teóricas e ideológicas advertiram durante anos para 
os riscos a que estava sendo submetido o País, haja 
vista as observações da Deputada Maria da Concei
ção Tavares, de seu colega, também economista, An
tonio Delfim Netto e os artigos que insistentemente 
Paulo Nogueira Batista Júnior tem escrito no jornal Fo
lha de S. Paulo. Poderia ainda citar tantos outros. 

Aqui no Congresso Nacional, diversos Parlamen
tares levantaram a sua voz para alertar a Nação quan
to aos problemas provocados pela política cambial e 
de liberalidade nas importações. Já perdi a conta de 
quantas vezes subi a esta tribuna - e muitos foram os 
Senadores que o fizeram - nos úHimos três anos, para 
manifestar a minha preocupação com os rumos da 
política cambial e econômica como um todo. 
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Por esses e outros motivos, o Governo Fernan
do Henrique Cardoso não tem credibilidade para fu
gir da sua responsabilidade pela situação crítica que 
estamos \.ivendo desde a semana passada. Não 
adianta, por exemplo, tentar colocar a culpa na glo
balização. Como ressalta o editorial de hoje da Fo
lha de S.Paulo: 

"Embora muitos atribuam a crise a uma 
globalização etérea e externa, os observa
dores mais responsáveis apontam para um 
fato inegável: o Governo não fez a sua par
te, não fez o seu dever de casa adequada
mente, preferiu uma negligência otimista 
diante dos desajustes fundamentais nas 
contas externas e nas contas públicas." 

Aliás, interessante é a observação do Profes
sor John Kenneth Galbraith de que não costuma 
usar o termo globalização nas suas análises, acen
tuando que essa expressão tem sido mais utilizada 
como que para justificar o ingresso de movimentos 
de capitais, de mercadorias e de presença econômi
ca das grandes empresas norte-americanas - de 
seu próprio País pOrtanto - nos diver-Sos países, so
bretudo nas economias em desenvolvimento. O Go
verno não tem como transferir a responsabilidade 
para o Congresso, muito menos para os partidos de 
oposição. A vulnerabilidade do Plano Real não pode 
ser debitada à lenta tramitação das reformas consti
tucionais que estão perante o Congresso. A vulnera
bilidade do Brasil tem a ver fundamentalmente com 
o elevado desequilíbrio externo e a sobrevalorização 
cambial. 

As reformas constitucionais, que alguns tentam 
apresentar como a salvação da lavoura, não têm in
cidência direta sobre essas questões. Mesmo no 
que diz respeito ao déficit fiscal, as reformas têm 
pouco ou nenhum efeito no curto e médio prazos. 

É preciso deixar claro perante a opinião pública 
que a correção dos desequilíbrios das contas exter
nas e das contas públicas depende essencialmente 
de medidas infraconstitucionais e sobretudo da ini
ciativa do próprio Executivo. 

Foi o que disse o Presidente da República, em 
entrevista publicada nas páginas amarelas da revista 
Veja, em 9 de abril deste ano. Vou citar as palavras 
do Presidente Fernando Henrique: "Desde o começo 
me bati com a equipe econômica para não dar tanta 
ênfase à necessidade das reformas constitucionais. 
Elas são importantes, mas dizer que o real depende 
delas é mentira." Vejam bem o que disse o Presi
dente hã apenas sete meses: dizer que o real de
pende das reformas constitucionais é mentira. ·o 

Presidente ainda acrescentou: "As reformas não rep
resentam solução a curto prazo. O real não depende 
delas. As reformas são importantes do ponto de vis
ta da organização do Estado ao longo do tempo, 
mas, por motivação ideológica, a equipe econõmica 
quelia as reformas e insistia no assunto". 

Com que credibilidade pode o Presidente ago
ra insistir na aceleração das reformas sob o argu
mento de que isso sena indispensável para enfrentar 
a crise financeira? 

Seja como for, o Governo não pode atribuir ao 
Congresso, e muito menos aos partidos de Oposi
ção, a exclusiva responsabilidade pela lenta tramita
ção das reformas constitucionais. Por exemplo, a re
forma tributália, encaminhada pelo Executivo em 
1995, fi_CO!J_parada no Congresso sem que o Execu
tiw se empenhasse em acelerar a sua tramitação. 

Todos sabemos que, quando o Governo quer 
realmente fazer passar algo no Congresso e se em
penha para isso, acaba conseguindo o que quer. 
Terá feito isso no que diz respeito à reforma tributá
ria? Quando o Presidente encaminhou a proposta de 
reforma tributãlia à Constituição, nós da Oposição 
nos sentimos também com a responsabilidade de 
apresentar uma proposição, e o Partido dos Traba
lhadores reuniu seus principais economistas e pes
soas de todas as áreas para discutir o assunto. Ou
vimos na ocasião, indusive, especialistas inde
pendentes, como, por exemplo, o ex-Secretário da 
Receita Federal Osilis Lopes. Ouvimos muitos eco
nomistas. E na Cãmara dos Deputados bem como 
no Senado, resolvemos dar entrada à proposta de 
emenda constitucional que trata da reforma tributá
lia, alertando para o fato - e isto estava no conteúdo 
da nossa proposição - de que grande parte das me
didas eram de natureza infraconstitucional, referiam
se a projetes de lei, inclusive a medidas administrati
vas, como, por exemplo, aquelas que visam evitar a 
evasão fiscal. Mas terá o Governo visto isso com 
bons olhos? Terão as lideranças governamentais 
dito que era aquela a boa oportunidade para o Go
verno e a Oposição dialogarem, para construírem 
algo no interesse do País? Não foi o que vimos. 
Nessas horas, o Governo não se senta com a Opo
sição para partilhar preocupações, para ver quais 
são as diferenças e propor um caminho que real
mente seja a superação de obstáculos que a Nação 
e que a economia brasileira estão a enfrentar. 

Mas é preciso recordar que noutro caso, por 
exemplo, o da emenda da reeleição. comovente foi o 
empenho do Governo para acelerar a tramitação da 
matéria. Se o Governo tivesse se esforçado da mes-
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ma fonna para fazer passar as retonnas, o quadro 
seria outro. De qualquer maneira, é na própria base 
governista que muitas vezes se localizam as resis
tências mais significativas à aprovação das refonnas 
que o Executivo deseja ou diz desejar. 

Chega de evasivas e de escapismo. Está mais 
do que na hora de o Governo Federal assumir as 
suas responsabilidades e tomar providências para ti
rar o País da difíCil situação criada pelas políticas 
econõmicas dos últimos anos. 

Sr. Presidente, o Governo está anunciando que 
vai encaminhar medidas ao Congresso ou que vai 
tomar medidas ainda mais drásticas no que diz res
peito ao conteúdo dos gastos governamentais. O 
Governo está anunciando, ainda sem detalhar, que 
poderá fazer vultosos cortes, ou cortes em larga es
cala. É preciso, então, pensar que tipo de corte será 
realizado. O que, para o Governo, é realmente es
sencial e prioritário? O que pode ser cortado? 

Sr. Presidente, na mensagem orçamentária de 
1998 há, por exemplo, a previsão de gastos com pu
blicidade, só da administração direta, da ordem de 
R$420 milhões. Será que, cortando-se R$420 milhõ
es a serem usados em publicidade, ou boa parte dis
so, deixando-se recursos somente para as informa
ções essenciais de utilidade pública, o corte viria a 
prejudicar o bem-estar da população brasileira? Sr. 
Presidente, na minha avaliação isso é algo perfeita
mente possível de ser cortado. 

Por outro lado, há cortes que poderão significar 
desemprego em larga escala e há cortes em progra
mas sociais que poderão acarretar dificuldades mui
to significativas para o Brasil a médio e longo pra
zos. Há que se ter responsabilidade sobre a escolha 
a ser feita. Espero que, no momento da escolha de 
prioridades, o Presidente Fernando Henrique Cardo
so e seu Ministério estejam dispostos a dialogar efe
tivamente com a Oposição. o nosso interesse é o de 
mostrar quais são os responsáveis em cada decisão e 
em cada caso: mas também temos a responsabilidade 
de propor o caminho para melhorar a situação da eco
nomia brasileira diante desse fenômeno que a atinge 
mais acentuadamente, porque ela está em situação 
mais vulnerável, relativamente, do que outras. 

Há poucos dias, o Presidente Bill Clinton disse, 
em meio ao furacão, que os norte-americanos po
diam ficar tranqüilos, porque os dados da economia 
norte-americana eram relativamente bons e mostra
vam uma evolução mais saudável do ponto de vista 
do equilíbrio das contas domésticas, da diminuição 
do déficit fiscal, da diminuição do déficit de balança 
corrente, e assim por diante. 

Não é o mesmo caso da economia brasileira. 
Se lá o President.e Bill Clinton ressaltou que, há sete 
anos, a economia norte-americana vem crescendo e 
a taxa de desemprego vem diminuindo, no Brasil nós 
temos déficit fiscal ainda acentuado, déficit em con
ta-corrente crescendo - e muito maior em 1997 do 
que em 1996 e 1995 -,taxas de desemprego relati
vamente altas, a questão social não resolvida. 

E é preciso aqui fazer um alerta: no México, a 
crise do final de H!94 esteve relacionada não ape
nas ao desequilíbrio externo, mas também à questão 
do desequilíbrio social. Lembremo-nos de que foram 
os episódios de Chiapas que levaram à falta de con
fiança dos investidores em geral nas ações da Bolsa 
no México, e que isso levou a dificuldades imensas 
para a economia desse país. 

Portanto, ao se tentar resolver os problemas da 
economia brasileira, há que pensar na necessidade 
do não-agravamento dos graves problemas sociais 
brasileiros. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Ai
cântara. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vou me basear 
no que disse o Senador Eduardo Suplicy. A impren
sa me perguntava hoje o que eu achava, primeiro, 
da afinnativa do ilustre Presidente do Senado de que 
está nos convocando para trabalhar até o final do 
ano, provavelmente inclusive aos sábados e domin
gos; segundo, sobre a reunião que o Presidente teria 
feito ou estava fazendo à época - hoje, pela manhã 
- com os líderes da sua base parlamentar. 

Com relação ao pronunciamento do Presid:mte 
do Senado, eu disse que era totalmente favorável. 
Não vim de Nova Iorque, não pretendo passar o Na
tal em Nova Iorque. Então, para mim, não há ne
nhum problema em passar o fim-de-semana traba
lhando ou não. É verdade que, se fosse aprovada a 
minha pmposta, no sen~ido de que deveríamos ter 
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uma pauta. de trabalho, pod~ríamos trabalhar aos 
sábados e domingos, se necessário; mas sempre 
dentro dessa pauta. 

. Vamos trabalhar aos sábados e domingos até 
o fim do ano? ótimo! Vamos votar as matérias? óti
mo também! Mas concordo com o Presidente da Câ
mara: É importante votar a reforma da previdência? 
É. É importante votar a reforma administrativa? É. É 
importante wtar tudo o que está no Congresso? É. 
Mas dizer que se tem que votar correndo por causa 
da questão da Bolsa é fugir da realidade. O proble
ma da Bolsa é importante, é um problema sério, mas 
deve ser analisado como tal. De repente, dá a enten
der que, direta ou indiretamente, a falta de votação 
das medidas no Congresso Nacional ocasionou o 
que aconteceu, como diz o Presidente da Câmara 
dos Deputados. 

A pergunta de S. Ex" me parece muito óbvia: 
eu gostaria de saber o que tem a wtação da reforma 
da previdência e da reforma da administração com o 
que houve na Bolsa em Hong Kong ou em São Pau
lo. 

Creio que é muito importante votarmos as ma
térias. Se o Sr. Presidente do Senado quer votar 
sexta-feira, sábado ou domingo, a meu ver, é muito 
importante. Alguns querem wtar correndo para libe
rar o Natal. O meu caso não é esse, posso votar 
agora, no Natal, ou quando bem entender. Nesta 
Casa, muitas vezes já votamos até no dia 24 de de
zembro pela manhã. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que aconte
ceu na crise da economia foi um problema sério. 
Nessa questão, não cabe aqui cobrar a responsabili
dade na hora da crise, pois temos a obrigação de 
encontrar uma solução, de ajudar, de colaborar. 

Gostei da atitude do Sr. Samey, que, de Nova 
Iorque, mandou um fax ao Senhor Presidente da Re
pública, colocando-se à disposição, manifestando a 
sua solidariedade. o mesmo também fez o ex-Presi
dente Itamar Franco. 

De nossa parte, seria ridículo faturar em cima 
da crise, até porque as consequências virão depois. 
Não cabe nem à Oposição, nem ao Governo dizer o 
que vai acontecer. Rezo para que não aconteça 
nada, para que seja superada essa crise. Vai ser? 
Não vai ser? Não sei. 

Eu me atreveria a sugerir que o Presidente da 
República, assim como convocou - e convocou bem 
- as lideranças da sua base para debater a matéria, 
em uma hora como essa e em se tratando de um 
tema dessa importância, também convocasse as li
deranças de oposição ou até os presidentes de parti-

dos de oposição para que aceitassem debater a ma
téria; o Presidente poderia e deveria fazê-lo. o· assun
to é sério, a matéria é importante, e o Presidente da 
República, é candidato nato à reeleição. A meu ver, 
em se tratando de matéria dessa natureza, o Presiden
te da República deveria conwcar os dirigentes, inclusi
ve dos partidos de oposição, para discutir, analisar e 
debater o assunto. Essa atitude seria positiva. 

O Sr. carlos Bezerra (PMDB-MT) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Ouço 
com muito prazer V. Ex". 

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB-MT) - Ouço com 
atenção o discurso de V. Ex". De fato, essa crise 
com as Bolsas afeta enormemente a nossa econo
mia, e hoje estamos transformando esse fato em um 
cavalo de batalha. Para algumas pessoas, o ocorrido 
é o único responsável pela nossa crise, pela nossa 
dificuldade, é o único pai da criança! Mas quero re
lembrar, Senador Pedro Simon, que o assunto prin
cipal que nos aflige é muito pouco debatido no Sena
do e na Câmara, e, enquanto o Brasil não resolvê-lo, 
não resolverá os demais: trata-se da política econõ
mico-financeira sob a qual vivemos; política essa 
instalada pelos militares, que deram o Golpe de 64. 
De lá para cá, pouco ou nada mudou. Ainda vivemos 
mais ou menos no estilo da política do Sr. Delfim 
Netto, de aumentar o bolo para depois distribuí-lo. É 
triste ver, no Orçamento da União, o enorme volume 
de recursos para pagamento de serviço da divida, 
enquanto não se tem recurso algum para investi
mento. O País tem que enfrentar essa crise imedia
tamente, porque senão a crise vai só se aprofundar. 
Um País que precisa gerar dois milhões de empre
gos por ano está gerando desemprego. Portanto, a 
tendência da crise é se aprofundar. Creio que esse é 
o âmago da questão, esse é o X da questão. O pro
blema da Bolsa é grave, é sério. Mas muito mais sé
rio que o problema da Bolsa é essa política econõmi
co-financeira, com a qual convivemos. Temos, ago
ra, novamente, o aumento da taxa de juros em cerca 
de 30%, numa economia quase que sem inflação. É 
um contra-senso ficarmos presos a esse modelo. 
Estamos em uma redoma. O Brasil tem que romper 
essa redoma, tem que peilar isso. Nesse caso, sim, 
acredito que poderá haver uma unanimidade nacio
nal. Penso que podem sentar à mesa Situação e 
Oposição para romper isso, se o Presidente chamar. 
Essa atitude terá o apoio de toda a Nação, terá o 
apoio de todo o País. Que se sacrifiquem um pou
quinho os banqueiros em favor do Pais como um 
todo. Senador Pedro Simon, para mim, em toda 



190 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

essa questão, o realmente importante, o mais grave, 
o mais sério é essa questão da politica económico-fi
nanceira vigente no Pais. Sou da opinião de que ela 
deve ser mudada com urgência. Por fim, quero para
benizá-lo pelo seu discurso, pela propriedade do seu 
discurso neste instante. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Muito ob
rigado. 

Sr. Presidente, na minha opinião, seria um 
grande gesto do Presidente Fernando Henrique Car
doso fazer essa convocação. O ideal seria, pela sua 
importância, uma reunião com os presidentes de to
dos os partidos, para uma reunião no Palácio do Pla
nalto ou no Palácio Alvorada, onde o Presidente fa
ria a exposição da situação. Com isso, talvez não se 
chegasse a um entendimento; isso é muito difícil, 
principalmente com o Presidente da República can
didato. Se houver uma convoca~o corno essa, es
tará o Lula de um lado e o Presidente de outro. Ima
ginar que os dois vão se entender, em carãter defini
tivo, é evidente que não; mas que se entendam em 
termos da crise que estamos vivendo. 

Sr. Presidente, levei essa proposta à época 
para o Presidente Itamar Franco, quando iniciáva
mos o Governo e quando havia - até certa fonna -
uma interrogação com relação ao Presidente que 
chegava após o impeachment. A proposta foi feita, 
convidamos todos os presidentes de todos os parti
dos a comparecerem ao Palácio da Alvorada. Foi 
uma reunião em mesa redonda - aliás, a mesa era 
quadrada. Não sei, Sr. Presidente, se existiu algum 
antecedente, não sei se houve algum fato posterior, 
mas lã estavam todos os presidentes de partidos, 
debatendo, apresentando propostas, analisando a 
situação do Brasil, que entrava no pós-impeach
ment, razão pela qual se esperava o diálogo. 

Vibrei com aquela reunião também por ter sido 
autor da iniciativa. O Presidente Itamar Franco, que 
abriu a reunião, concedeu-me a honra de coordená
la ao seu lado. Estabeleceu-se um pacto: se o Presi
dente da República em algum momento tivesse dúvi
das, problemas, ou seja, se houvesse alguma situação 
grave que envoivesse a Nação, os presidentes de par
tidos seriam convocados. E a recíproca era verdadeira: 
se os presidentes que ali estavam chegassem à con
clusão de que havia um fato, um acontecimento que 
exigisse nova reunião, eles a solicitariam. 

Graças a Deus, Sr. Presidente, que nos dois anos 
de Governo Itamar Franco isso não foi necessário. Não 
houve crises, não houve nenhuma interrogação, ne
nhum drama que ensejasse a convocação dos presi
dentes de partidos pelo Presidente da República. 

Acho que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, assim como fez hoje na reunião com a sua 
base partamentar ..;;·e fez bem, repito -, faria muito 
bem se repetisse essa medida. Seria um gesto de 
grandeza - mais do que isso, um gesto que se so
maria às atitudes do Governo - se Sua Excelência 
convidasse os dirigentes partidários para uma reu
nião que se poderia realizar tanto no Palácio da Al
vorada quanto no Palácio do Planalto. A exemplo do 
que se fez no Governo Itamar, parte da reunião po
deria ser aberta, parte poderia realizar-se a portas 
fechadas. Essa é uma saída. O que fica ruim, Sr. 
Presidente, é preencher um espaço com outro. To
dos nós compreendemos. A mídia ocupou-se do 
problema de Hong Kong desde que o mesmo come
çou. O Presidente fez uma declaração bombástica, 
com a qual vibrei, achei fantástica. Fazia tempo que 
eu não dormia tão bem. Disse Sua Excelência: "Uma 
muralha cerca o real; não hã problema que o abale. 
Mas no dia seguinte jâ não era bem assim. As em
presas já falavam em cinco, seis, sete, nove bilhões. 
Não sei quanto foi. O que sei é que o problema é im
portante. E o que se faz sobre isso? As manchetes es
queceram-se da Bolsa e passaram a falar em esforço 
concentrado. A Câmara e este Senado têm que traba
lhar. Assim não dá, as reformas não saem. Então, vem 
de Nova Yorl< o Presidente Antonio Canos Magalhães 
e diz que, a partir de agora, teremos reuniões aos sá
bados e domingos, e que temos que votar. 

Portanto, essa tentativa de ocupar um espaço 
com outro espaço não é boa. Cumprimento o Pre
sidente da Câmara, Michel Temer. S. Ex- disse: A 
Câmara tem que votar? Vamos votar. A matéria é 
urgente? É urgente, vamos votar. Mas o que a vo
tação dessa matéria tem a ver com a Bolsa de 
Hong Kong e com a Bolsa de São Paulo? O Con
gresso vai trabalhar? Sim, o Congresso vai traba
lhar. o fato de o Presidente da República reunir 
suas bases para discutir a pauta é razoável. Tudo 
bem! Se eu fizesse parte das lideranças do Go
verno, perguntaria nessa reunião: Senhor Pre
sidente, como está a Bolsa? O que aconteceu? 
Quais são as perspectivas? Se eu fosse líder e 
não perguntasse, seria estranho, seria engraça
do, porque a imprensa - por exemplo, o repórter 
da CBN - perguntaria o que houve na reunião e 
eu teria que responder que nos reunimos para 
discutir a pauta de votações, que vamos traba
lhar aos sábados e domingos até o final do ano. 
Foi só isso a reunião? Parece que sim, que a 
reunião foi só isso. E não discutira'm sobre a Bol
sa? Ficaria até mal dizer que não. 
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O Sr. Gerson Camata (PMDB-ES) - Prende
ram a Jorgina, e está tudo resolvido. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Volto a 
dizer que não se brinca, Sr. Presidente, com assunto 
dessa natureza. Há pessoas muito competentes na 
televisão, em marketing também, mas a matéria 
exige uma resposta mais séria. Não vou dizer o que 
penso, Sr. Presidente, exatamente porque quero 
fundamentar a minha proposta em relação a essa 
matéria. Que o Presidente Fernando Henrique Car
doso convoque uma reunião, que conclame os presi
dentes de partidos. Se não os quiser convidar, que 
chame os líderes das Bancadas. Penso que o mais 
adequado seria o convite aos presidentes de parti
dos. O Chico Pinheiro, jornalista, diria que algum 
presidente de partido levantaria o tema da privatiza
ção. Não é essa a n;~atéria em discussão. Ninguém 
vai discutir a política do Governo; outros diriam que 
Deputados e Senadores, muito preocupados com as 
suas campanhas eleitorais, não teriam condições de 
debater essa matéria. Ora, mas o Presidente da Re
pública também está preocupado com a sua campa
nha eleitoral, e eu devolveria a pergunta: Sua Exce
lência vai ter condições de discutir sobre esse pro
blema? Penso que o Presidente da República, os 
Parlamentares, os presidentes de partido precisam 
ter grandeza, porque a matéria exige. 

Olha, Sr. Presidente, quando vejo a choradeira 
para se conse(lu!rem verbas orçamentárias, quando 
vejo o choro para inserir uma emenda aqui, outra ali, 
compreendo o que significa o prejuízo da Bolsa e 
como foi import:mte; entendo sua importáncia e o 
fato de ter tido signífir.ado até na credibilidade da 
campanha do Presidente da República para sua ree
leição. 

É por isso que com muita singeleza faço o '71eU 

apelo. Está aí um grande gesto: convocar os presi
dentes de todos os partidos para debater a situação 
do momento em que vivemos. Pode-se até, depois, 
discutir e eleger as matérias a serem aprovadas, os 
itens mais urgentes. Dessa forma, chegaríamos a 
um entendimento. 

Er:: : que t!r:~:! a dizer. Mu!!:: obrigado a V. 
Ex", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 
palavra o Senador Ademir Anr.lmde. (Pausa.) 

Conceoo a palavra ao Senarior Em andes Amo
rim. S. Ex" dispõe oe 20 minutos p<Jra proferir o seu 
discurso. 

O SR. ERNANDES AMOHlM (f·'P'3-t~O. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, estamos 

assistindo ao ajustamento do valor das ações nego
ciadas nas Bolsas de Valores e a conseqüente movi
mentação de capitais entre os diferentes mercados. 

Os capitais procuram mercado seguros, de 
economia estável e bem estruturada. 

Esse não é o caso do Brasil. 
No Brasil a estabilidade da moeda depende de 

reservas de dólares mantidas com o pagamento de 
juros altos aos credores da dívida pública. 

Para tentar impedir que estes capitais deixem o 
País, as autoridades monetárias aumentaram os ju
ros que remuneram essa dívida, que já está em 
US$280 bilhões. Este aumento de 1 ,58%, três vezes 
mais do que se pratica no mercado intemacio~al, 
para 3,05%, seis vezes mais que as taxas pagas por 
países seguros, representa um aumento de US$2 bi
lhões mensais na despesa pública. Este dinheiro 
será retirado dos investimentos públicos e do funcio
namento da máquina pública. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, para 
não sacrificar totalmente os.investimentos públicos, 
o Governo também exige a aprovação imediata das 
reformas Administrativa e da Previdência, colocando 
o Congresso Nacional como bode expiatório. 

Na verdade, essa crise independe das refor
mas. 

A necessidade dessas reformas existe desde a 
queda do Muro de Berlim, desde o fim da guerra fria, 
desde a modernidade anunciada no Governo Collor, 
que caiu porque tentou realizá-las. 

Essa crise atual, na verdade, resulta do modelo 
que fundamenta a estabilidade do real. 

Esse modelo não se baseia em reservas de 
dólares por meio do aumento da produção, do au
mento da produtividade, do aumento da competitivi
dade, mas. em reserva_J;Qbticlas_pormeio da permis
são à agiotagem internacional. 

Sr. Presidente, não há como não haver crise 
sem comprarmos mais do que vendemos e cobrir
mos a diferença com o dinheiro atraído pelos juros 
altos. Estes mesmos juros impedem a solução certa, 
que é a maior produtividade e a maior competitividade. 

Mas, para vencer a crise, o Governo Federal 
alega que é necessário a agilidade nas reformas 
previdenciária e administrativa. Para mim, é claro 
que se deva aprovar com urgência essas reformas, 
e também as reformas tributária e politica. não para 
vencer a crise, porque as reformas não vencem 
essa crise, quea_p_e_n_a_s se-rá-debelada com mudan
ças na estrutura econômica do Brasü, rnas porque 
essas reformas são ·necessárias à modernidade e a 
aprovação deixará claro o real motivo da crise: a 
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submissão da política económica aos interesses do 
capital especulativo. Até lá, teremos que conviver 
com a transferência do dinheiro dos impostos pagos 
pelo povo para a agiotagem do mercado financeiro, 
com o aumento dessa transferência e, para esse au
mento, com cortes em gastos com investimentos e 
funcionamento da máquina pública. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já que o 
caminho é cortar gastos para pagar a agiotagem, 
penso que estes cortes devem ser feitos onde há 
desperdícios, ou seja, nas despesas com publicida
de, por exemplo. 

Também na transferência de dinheiro público 
há Governadores comprovadamente desonestos. 

Governadores que roubam, ou permitem que 
roubem. 

Este é o caso de Rondônia, conforme o Tribu
nal de Contas da União já constatou. Já denunciei 
repetidas vezes, e disse pessoalmente ao Presiden
te da República. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta 
não é uma questão paroquial, é uma questão nacio
nal. Ainda esta semana se anuncia a traosferência 
ilegal de dinheiro da Eletrobrás para o Governo de 
Rondônia, através das Centrais Elétricas de Rondô
nia. 

Embora o Presidente da República tenha edita
do a Medida Provisória 1.580-3, em 17 de outubro, 
determinando à Eletrobrás o controle acionário da 
Ceron, através da compra das ações do Estado, on
tem realizou-se uma Assembléia-Geral convocada 
para aumento de capital da Empresa, a ser apartado 
pela Eletrobrás. 

Este expediente que confronta a Medida Provi
sória foi planejado para permitir transferência de re
cursos da Ceron ao Governo do Estado, em paga
mento de ICMS atrasado, sem que o Governo cum
pra compromisso contratual de pagar o que deve à 
Ceron com o dinheiro recebido pela venda de suas 
ações. 

Não adianta reformas, não adianta juros altos, 
se não houver honestidade e seriedade. 

Ficaram bravos porque os americanos disse
ram que a corrupção é endêmica no Brasil, mas 
nada fazem para provar o contrário. 

Desta forma, quero deixar claro que, se não 
houver um mínimo de esforço para evitar a corrup
ção, quando nada impede o encaminhamento de di
nheiro para governadores corruptoa, qÜe confessam 
querer gastá-lo em campanha eleitoral, de nada 
adianta todo o sacrifício imposto ao povo brasileiro 
com o aumento da despesa com juros. 

Não se pode fechar a torneira do dinheiro aos 
investimentos em saúde, educação, infra-estrutura, e 
ao funcionamento da máquina pública, que efetiva
mente presta serviços públicos, para pagar juros al
tos e permitir que o dinheiro também saia para o bol
so de governadores corruptos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cada 
momento que se liga a televisão, ouve-se falar des
sa crise do Brasil. Não há outra pessoa ou setor que 
não seja o político, que não seja o Congresso Nacio
nal, culpado por esses desacertos, por esses juros 
altos, por esses descaminhos. 

Sr. Presidente, quero deixar claro que não 
acredito serem os Par1amentares os culpados pelo 
que acontece e sim a área económica, que não tem 
tido o cuid_ado de corrigir. A todo momento, ouve-se, 
desdenhosamente, a -imprensa Culpando-nos pelos 
desacertos na área do Governo, principalmente na 
econõmica. Isso não é mais aceitável. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi

dência apela para os Srs. Senadores que se encon
tram em seus gabinetes ou em outras dependências 
da Casa, para que compareçam ao plenário a fim de 
iniciarmos a Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher
me Palmeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o último sábado, 
dia 1" de novembro, foi um dia marcante em nossa 
história, na história da inteligência brasileira. 

A exemplo de milhões de brasileiros, acompa
nhei com emoção os preparativos para o lançamento 
do primeiro foguete brasileiro em condições de colocar 
um satéfrte em órbita, conhecido pelo nome de VLS. 

Lamentavelmente, o lançamento teve que ser 
abortado porque um dos motores não funcionou, 
mas isso, em hipótese alguma, reduz a importãncia 
do evento ou diminui o mérito dos técnicos envolvi
dos no projeto. 

Colocar um satélite em órbita não é uma tarefa 
banal, o que explica, por certo, o fato de apenas oito 
países (EUA, Rússia, Ucrânia, França, Israel, Ingla
terra e Japão) integrarem o seleto clube de países 
possuidores de tal tecnologia. O Brasil sofreu toda a 
espécie de pressão para poder ter acesso a algum 
tipo de tecnologia que nos permitisse acelerar a 
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construção do VLS. Mas isso foi impossível e o VLS 
só ficou pronto quase 20 anos depois de iniciado o 
seu projeto. 

Muitos foram os percalços enfrentados pelos 
técnicos brasileiros, civis e militares, para tentar do
taro País de uma sofisticada tecnologia, que nos re
meterá a esse fechado e milionário comércio de sa
télites. 

O VLS não chega a ter o porte dos foguetes 
que transportam ao espaço os astronautas norte
americanos ou russos, mas também não é um bus
ca-pé gigante. Suas caraderísticas não são nada 
desprezíveis para um país emergentP., como o nos
so, que lutou contra dificuldades de todos os tipos 
para poder ter acesso à tecnologia aeroespacial. 

O VLS acomoda oito quilómetros de fios, 70 mil 
componentes eletrõnicos, mede 19,5 metros de altu
ra e pesa 50 toneladas. Quando seu lançamento, a 
partir da Base de Alcântara, for uma rotina, o VLS se 
tomará o veículo ideal para a colocação de satélites 
nas chamadas órbitas baixas, de até 700 quilóme
tros, e com peso máximo de 300 quilos. 

Trata-se de um mercado orçado hoje em 
US$1 ,5 bilhão e que não pára de crescer. Segundo 
o Coronel Tiago Ribeiro, do Instituto de Atividades 
Espaciais, o foguete VLS tem um preço extrema
mente competitivo. O seu custo está orçado em 
US$6,5 milhões, enquanto seu concorrente mais 
próximo, o Pegasus, de fabricação norte-americana, 
custa US$15 milhões. 

Portanto, a entrada brasileira nesse restrito 
mercado deve incomodar muita gente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Romeu Tuma, desculpe-me interrompê-lo, mas o 
faço para prorrogar a Hora do Expediente pelo tem
po permitido pelo Regimento lntemo, a fim de que V. 
Ex- possa concluir o seu discurso e possamos con
cluir também o exame do expediente. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-5P)- Obrigado. 
Além disso, precisamos aproveitar a privilegia

da localização de Alcântara, que está a apenas dois 
graus do Equador, garantindo uma aceleração extra 
aos foguetes lançados dali. 

Vejam o exemplo da Embraer. Quando come
çamos a fabricar o Bandeirante, numa época em que 
só se falava em aparelhos a jato, o projeto da Em
braer era motivo de galhofa. O Bandeirante acabou 
se tomando um sucesso de vendas e continua voan
do em vários países do mundo. 

Hoje, já temos tecnologia para desenvolver 
aeronaves a jato puro, voltadas para a chamada 
aviação regional ou comuter, incomodando 'alguns 

gigantes do setor, que não acreditavam na abnega
ção e inteligência dos brasileiros. As restrições à 
construção do VLS partiram do G-7, que reúne as 
sete nações mais ricas do mundo, sob a alegação 
de que o Brasil poderia se utilizar da tecnologia para 
construir mísseis balísticos. 

O Governo brasileiro procurou demonstrar que 
-seus objetivos eram puramente económicos e, por
tanto, pacíficos. Para tanto, tirou o projeto da área 
militar e o transferiu, em 1994, para a Agência Espa
cial Brasileira, órgão civil ligado à Presidência da Re
pública. 

Além disso, passou a ser signatário do MTCR, 
que, em português, q-uer dizer: Regime de Controle 
de Tecnologia de Mísseis. Pelo tratado, o Brasil se 
comprom!!te a não exportar tecnologia sensível sem 
o conhecimento do grupo G-7. Passamos a ser tam
bém signatários do acordo de Não-Proliferação de 
Armas Nucleares. 

Derrubamos, portanto, os argumentos utiliza
dos para impedir o acesso brasileiro à tecnologia 
para a fabricação de ligas especiais, materiais com
postos de última geração e supercomputadores. O 
nosso foguete já poderia ter sido lançado há muitos 
anos não fossem as dificuldades impostas por paí
ses mais desenvolvidos. Para chegar ao VLS, técni
cos brasileiros passaram por alguns constrangimen
tos, como o de serem taxados de contrabandistas. 
São fatos que merecem ser relembrados até corno 
demonstração da abnegação e do espírito empreen
dedor de um punhado de brasileiros, que não que
rem ver o nosso País a reboque das nações mais ri
cas. 

Os técnicos brasileiros, envolvidos no projeto, 
recordam que, em 1986, mandamos para os Esta
dos Unidos 12 tubos sem costura para que recebes
sem tratamento térmico especial, destinado a resistir 
às altas temperaturas dos motores. 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB-CE.) - V. Ex
me permite um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP.) - Pois não, 
Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB-CE.) - Pratica
mente no início do pronunciamento de V. Ex", mas 
pressentindo a tendência do enfoque que está dan
do a seu discurso, quero aproveitar para dizer da ne
cessidade que o País tem de mobilizar os seus cére
bros, os seus recursos e a sua ação política para as
s.egurar o nosso desenvolvimento científico. os nos
sos interesses comerciais. Agora mesmo, a propósi
to de um chamado Relatório Gartner, a imprensa 
está dando ampla -Cóoelfura · a-6 que teria sido uma 
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espécie de capitulação do Brasil diante do Projeto 
Sivam, quando o Presidente dos Estados Unidos, 
para defender 15 mil empregos - e empregos bem 
pagos - teria obtido do Governo brasileiro, do então 
Presidente Itamar Franco, uma aceitação com o Pro
jeto Sivam. Os jamais estão cheios de declarações 
atribuídas a militares brasileiros, nas quais eles se in
surgem contra a passividade do nosso Governo na de
fesa desses interesses, que poderão levar, de um 
lado, a grandes prejuízos na nossa balança comercial, 
na nossa capacidade de gerar empregos e de produ
zir, mas também na parte do desenvolvimento científi
co e tecnológico. V. Ex" está dando aí todo o percurso 
de vicissitudes que um grupo de cientistas e militares 
da Aeronáutica tiveram há cerca de 20 anos para que 
o Brasil pudesse ingressar nesse clube de lançadores 
de satélites, que é um negócio milionário. 

No entanto, estamos enfrentando muitas difi
culdades, às vezes, talvez, por falta de uma posição 
mais detenninada do nosso Governo. Não temos 
que, sob o pretexto da globalização, da integração 
das economias, abdicar daquilo que é da nossa so
berania e do nosso interesse. 

Faço uma vinculação entre o pronunciamento 
de V. Ex", os fatos relacionados ao Projeto Sivam, 
que agora estão sendo trazidos à luz pela imprensa 
- e talvez haja até uma certa pusilanimidade do Go
verno brasileiro nessas negociações -, que nos levou 
-V. Ex" falava na Embraer- a perder, por exemplo, 
a venda do nosso Tucano para o outro consórcio, o 
Pilatos. Quer dizer, o Brasil deu o Sivam, mas não 
levou nada em troca. 

O SR. ROMEU TUMA (PFUSP) -Agradeço o 
aparte inteligente de V. Ex", que só vem engrande
cer o nosso pronunciamento. 

Na hora do embarque desses doze tubos que 
para lá foram receber o tratamento térmico, Senador 
Lúcio Alcântara, o Departamento de Estado reteve a 
carga sob a alegação de que se tratava de contraban
do de material estratégico. Foram dois anos de disputa 
judicial para conseguir a liberação da carga. Mas, teria 
sido melhor que tivessem ficado por lã, pois quando 
chegaram ao Brasil, os tubos foram usados na estrutu
ra externa dos motores. Nos dois primeiros testes em 
solo, explodiram, destruindo equipamentos caros e in
substituíveis. Os tubos restantes, levados a um teste 
de raios, apresentavam defeitos de estrutura, que não 
existiam quando os tubos saíram do Brasil. 

Veja que V. Ex" tem razão no seu aparte. É a 
concorrência desleal para evitar que um pais emer
gente possa entrar num campo de sofisticada tecnolo
gia e disputar provavelmente com um preço melhor. 

Tudo isso agora faz parte da história aeroespa
cial brasileira. Afinal, conseguimos construir o fogue
te, colocá-lo na plataforma de lançamento e por al
guns segundos milhões de brasileiros vibraram com 
o rastro de fogo deixado nos céus de Alcântara pe
los poderosos motores do VLS. 

Foram momentos de grande emoção, que an
tecederam a frustração de saber que um dos moto
res havia falhado, obrigando a sua autodestruição. 

Junto-me à Folha de S.Paulo, que, em edito
rial da edição de hoje, adverte que •o fracasso da 
primeira missão espacial brasileira, apesar de frus
trante, não pode ser tomado como um desastre defi
nitivo, nem é prova de incompetência ou motivo de 
condenação do programa•. 

Lembra a Folha ainda que "todos os progra
mas espaciais - americano, russo, chinês ou fran
cês, que seja - sofreram reveses consideráveis tan
to em seu início como na sua fase mais avançada. O 
programa europeu Ariane, por exemplo, perdeu o 
seu mais avançado foguete em 1996, depois de 15 
anos de experiência e de mais de 80 lançamentos". 

São palavras de encorajamento para que nos
sos técnicos não se deixem levar pelo desânimo. Ago
ra, mais do que nunca, é preciso redobrar o ílnirno e 
os esforços para que o próximo lançamento se tome 
realidade e motivo de orgulho para os brasileiros. 

•senta a Pua"! Diriam os valorosos pilotos da 
Força Aérea Brasileira, que integravam o 1 • Grupo 
de Aviação de Caça, na 11 Guerra Mundial, aos seus 
colegas de farda que hoje colaboram com os civis 
encarregados do projeto de construção do primeiro 
Veículo Lançador de Satélites brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota

do o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 138, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 907, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 138, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
corno conclusão de seu Parecer n• 664, de 
1997, Relator: Senador Vilson Kleinubing), 
que autoriza a União a contratar operação 
de crédito externo. no valor equivalente a 
trezentos milhões de dólares americanos, de 
principal, junto ao Banco Internacional parR 
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Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
·destinada ao finaóciamento parcial do Proje
to de Restruturação e Descentralização de 
Rodovias Federais, a ser executado pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem- DNER. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos regimentais. 

Discussão do projeto, em turno único. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENlE (Geraldo Melo) - Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para discutir. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco\PT-SP. 
Para discutir.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado
res, os últimos acontecimentos ocorridos nas bolsas 
de valores de todo o mundo tiveram forte repercus
são na economia brasileira. Desde a primeira queda 
na Bolsa de Hong Kong, pudemos notar os efeitos 
particularmente graves sobre nossa economia, já 
que as Bolsas de São Paulo e Rio de Janeiro apre
sentavam os maiores índices de queda em todo o 
mundo. O fenômeno qualificado como El Nino, pela 
economista Maria da Conceição Tavares, acabou se 
espalhando das águas do Pacífico para as do Atlân
tico e para o Continente Americano. Na quinta-feira, 
a crise no mercado de ações expandiu-se com inten
sidade sobre o mercado de divisas, levando o Banco 
Central a "queimar" quantidade significativa de re
servas, para segurar a cotação do real e, em urna 
atitude limite, dobrar as taxas de juros. 

Algumas conseqüências dessa crise já podem 
ser identificadas, principalmente no que se refere ao 
impacto fiscal da elevação dos juros. De janeiro a 
setembro deste ano, o Tesouro Nacional apresentou 
um superávit primário superior ao observado no 
mesmo período do ano passado (R$5,44 bilhões), 
resultado de um crescimento de receitas superior ao 
crescimento das despesas. No entanto, Sr. Presi
dente, tivemos um déficit nominal de maior propor
ção em decorrência da elevação dos gastos com ju~ 
ros reais e correção monetária da dívida, que saltou 
de R$16,83 bilhões (valor já bastante elevado) para 
R$18,68 bilhões. A elevação das taxas de juros am
pliará o déficit nominal do Tesouro Nacional, cor
roendo ainda mais a base fiscal da estabilidade mo
netária. A necessidade de conter o déficit fiscal, so
mada às restrições creditícias impostas pela eleva
ção dos juros, apontam para urna severa redução do 
(já baixo) ritmo de crescimento da atividade econõ
mica, aquém da nossa potencialidade. 

Não são totalmente conhecidos os impactos da 
crise sobre o mercado cambial. Num primeiro mo
mento, o Banco Central perdeu volume e'=oressivo 
de divisas, que só não chegou a um ponto extremo 
devido à intervenção do Banco Central nas taxas de 
juros. Mas os estragos feitos até o momento são su
ficientes para sabermos que a sensibilidade dos 
agentes econômicos aos déficits no balanço da con-

--ta corrente-bras;leiro passamásefcríticos. Enquan
to não conseguirmos reduzir esse déficit, a taxa de 
juros continuará extremamente alta, obviamente in
fluenciando o nível de desemprego. 

Só existem duas maneiras de reduzir o déficit 
de conta corrente: melhorar o desempenho da ba
lança comercial e reduzir os compromissos externos 
com juros e encargos da dívida. O grau de descon
fiança do mercado internacional sobre o desequilí
brio externo da economia brasileira impõe que atue
mos com maior energia para favorecer o aumento 
das exportações e, no mínimo, não assumamos no
vos compromissos externos que não aqueles im
prescindíveis. 

A presente operação destina-se a· financiar par~ 
te do projeto de restauração e descentralização de 
rodovias federais, que consumirão R$1.2SO bilhão, 
sendo R$ SOO milhões do BIRD, outros R$ SOO mi
lhões do BID e R$ 2SO milhões de recursos próprios. 
Aproximadamente 70% dos recursos (R$ 873,8 mi
lhões) serão destinados à restauração de rodovias e 
outros R$ 244,3 milhões à obras civis e estudos, vi
sando a descentralização da gestão das mesmas 
para os Governos Estaduais. Está incluída, também, 
uma parcela relativa à contratação de assistência 
técnica para a preparação do processo de conces
são da operação e manutenção das estradas pela 
iniciativa privada. O contrato não especifica quais 
estradas serão recuperadas, descentralizadas ou 
gerenciadas pela iniciativa privada através de con
cessões, mas é possível (e prollável) que haja su
perposição entre os dois primeiros objetivos e o últi
mo. É de todo desejável que o Governo brasileiro 
implemente um ambicioso programa de restauração 
e manutenção das rodo~as, mas não é razoável que 
agravemos o comprometimento externo para implan
tação de atividades de manutenção da infra-estrutu
ra existente, principalmente quando parte dessa in
fra-estrutura será explorada economicamente pela 
iniciativa privada. 

Para eonter a crise especulaliva no mereado fi
nanceiro, o Governo adotou uma medida de emer
gência de cõnseqliênCias nefastas sobre aàtivídade 
econômica, gerando mais desemprego. A extensão 
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clessa !mo<::::to poderá ser reduzido com iniciativas 
ooucc populares, mas absolutamente necessárias, 
no campo iiscai e no setor externo. O pior, no mo
mento, seria deixarmos de adotar essas medidas em 
função do calendário eleitoral e não da realidade 
económica e social. 

Por essas razões, Sr. Presidente, queremos fa
zer um alerta em relação a este Projeto de Resolu
ção, recomendando que, antes de sua apreciação e 
votação, se pense se não seria o caso de reexame 
da matéria pela Comissão de Assuntos Económicos. 

É a reflexão que deixo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conti
nua em discussão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
À Comissão Diretora para redação final (Pausa.). 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a 
redação final, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em 
exercício, Senador Romeu Turna. 

É lido o seguinte: 

PARECER N.• 693, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 138, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.• 138, de 1997, que auto
riza a União a contratar operação de crédito externo, 
no valor equivalente a US$300.000.000,00 (trezen
tos milhões de dólares norte-americanos), de princi
pal, junto ao Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento - BIRD, destinada ao financia
mento parcial do Projeto de Restauração e Descen
tralização de Rodovias Federais, a ser executado 
pelo Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem-DNER. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de novem
bro de 1997. - Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo 
Cunha Lima, Relator - Lúdio Coelho - Joel de 
Hollanda. 

ANEXO AO PARECER N.• 693, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.• , DE 1997 

Autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo, no valor equiva
lente a US$300.000.000,00 (trezentos mi
lhões de dólares norte-americanos), de 
principal, junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, destinada ao financiamento parcial 
do Projeto de Restauração e Descentrali
zação de Rodovias Federais, a ser execu
tado pelo Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem - DNER. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a União autorizada a contratar operação 

de crédito externo, no valor equivalente a 
US$300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares nor
te-americanos), de principal, junto ao Banco Internacio
nal para Reconstrução e DesenvoMmento- BIRD. 

Parágrc.JfO _único. Os re<;Ur.;os referidos neste 
artigo serão utilizaâ-os no financiamento parcial do 
Projeto de Restauração e Descentralização de Ro
dovias Federais, a ser executado pelo DepartamPnto 
Nacional de Estradªs de Rodagem- DNER. 

Art. 2. • A operação de crédito deverá apresen
tar as seguintes características financeiras: 

a) valor. US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões 
de dólares norte americanos); 

b) juros: no início de cada período, o devedor 
pagará sobre o saldo devedor e a partir de cada de
sembolso, juros com base na LIBOR acrescida de 
0,5% a.a (cinco décimos por cento ao ano); e menos 
(ou mais) a média ponderada para cada período de 
juros, abaixo (ou acima) das taxas interbancárias 
ofertadas em Londres ou de outras taxas de referên
cia para depósitos de seis meses, relativas aos em
préstimos pendentes do BIRD, ou às parcelas dos 
mesmos alocadas pelo Banco para proporcionar re
cursos a empréstimos em moeda única ou parcelas 
dos mesmos por ele concedidos e que incluam a 
quantia desembolsada para o referido período de ju
ros, expressa como urna porcentagem anual; 

e) comissão de compromisso: 0,75% a.a (se
tenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o 
montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta dias após a data da assinatura do contrato; 

d) condiÇ(Jes de pagamento: 
-do principal: em vinte parcelas semestrais, con

secutivas e iguais no valor de US$ 15.000.000,00 
(quinze milhões dê dólares norte-americanos) cada 
urna, vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 
2002, e a última em 15 de março de 2012; 
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- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de março e 15 de setembro de cada ano; 

-da commitment ree: semestralmente vencida, 
em 15 de março e 15 de setembro de cada ano; 

Parágrafo único. As datas estipuladas para pa
gamento poderão ser prorrogadas para manter cor
relação com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 3." A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 4.0 Esta Resolução entra enl vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enrerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 110, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 110, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos EconOmicos 
como condusão do seu Parecer n• 460, de 
1997, Relator: Senador Roberto Requião, com 
voto vencido, em separado, do Senador José 
Eduardo Vieira), que denega autorização ao 
Município de Goioerê para contratar operação 
de a-édito junto ao Banco do Estado do Para
ná SA no valor de um milhão, quatrocentos e 
sessenta mil e duzentos reais, cujos recursos 
seriam destinados a o!Jr.:ls de in1ia-estrutura 
urbana, bem como a aquisição de terrenos 
que seriam doados à Companhia de Habita
ção do Paraná - COHAPAR. 

A matéria constou da sessão deliberativa ordi
nária de 29 de outubro último, quando teve sua apre
ciação sobrestada em virtude do levantamento da 
sessão. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

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

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°110, DE 1997 

Denega autorização ao MuniCípio de 
Goioerê para contratar operação de crédi
to junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A., no valor de R$1.460.200,00, cujos 
recursos seriam destinados a obras de 
infra-estrutura urbana, bem como a aqui
sição de terrenos que seriam doados à 
Companhia de Habitação do Paraná -
COHAPAR. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É denegado autorização para a Prefeitu

ra do Município de Goioerê para contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., 
no valor de R$1.460.200,00, cujos recursos seriam 
destinados a obras de inrra-estrutura urbana, bem 
como a aquisição de terrenos que seriam doados à 
Companhia de Habitação do Paraná- COHAPAR. 

· Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 137, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econõmicos, 
como condusão de seu Parecer n• 623, de 
1997, Relator: Senador W31deck Omelas), 
que autoriza o Estado da Bahia a conceder 
garantias às operações de crédito a serem 
contratadas no âmbito do Programa de Re
cuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, 
junto às instituições de crédito oficiais. 

A matéria constou da sessão detiberativa ordinária 
de 29 de outubro último, quando teve sua apreciação 
sobrestada em virtude do levantamento da sessão. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos regimentais. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 929, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 300, X:V, combinado com o 

art. 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para votação em separado, do art. 3.0 do 
Projeto de Resolução n.• 137, de 1997. 
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Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997. -
SenadorWaldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Aprova
do o requerimento, a matéria destacada será apre
ciada oportunamente. 

Passa-se à votação do projeto, ressalvado o 
destaque. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA}- Sr. Pre
siiente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Conce
do a palavra ao nobre Senador Waldeck Omelas 
para encaminhar a votação. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.}- Sr. 
Presidente, eu gostaria de esclarecer que relatei a 
matéria na Comissão de Assuntos Económicos e es
tou propondo a supressão do art. 3° porque, na Co
missão, haviamos concordado que só se excluiria do 
comprometimento da capacidade de endividamento do 
Estado caso o Banco Central se manifestasse comple
mentannente favorável a isso. Como não houve a ma
nifestação para atender ao compromisso assumido na 
Comissão de Assuntos Económicos, es!Ol! suprimindo 
esse dispositivo. Quer dizer, aprovando o destaque, 
estaremos incluindo na capacidade de endividamento 
do Estado o valor correspondente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} -Votação 
do projeto, ressalvado o destaque. 

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

Aprovado. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 137, DE 1997 

Autoriza o Estado da Bahia a conce
der garantias às operações de crédito a 
serem contratadas no âmbito do Progra
ma de Recuperação da Lavoura Cacauei
ra Baiana, junte. às instituições de crédito 
oficiais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1." É o Estado da Bahia autorizado a con

ceder garantias, no valor de até R$14.400.000,00 
(quatorze milhões e quatrocentos mil reais), às ope
rações de crédito a serem contratadas no âmbito do 
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira 
Baiana, junto às instituições de crédito oficiais. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put deste artigo serão destinados ..ao financiamento 
do controle da doença Vassoura de Bruxa e à recu
peração da produtividade e da competitividade da la
voura cacaueira baiana. 

Art. 2:.0 As operações de crédito referidas no ar
tigo anterior deverão observar as seguintes condições 
financeiras: 

a) volume de recursos: R$120.000.000,00 
(cento e vinte milhões de reais), para o ano de 1997, 
deduzido o valor das contratações referentes ao 

-_-exercício de 1996, confonne Resolução n.• 2.363, de 
1997, do Conselho Monetário Nacional. 

b) Encargos financeiros: 
- taxa de juros: as usuais do Fundo Constitu

cional de Financiamento do Nordeste, quando se tra
-- c tar de miniprodutores; taxa efetiva de juros de 4% e 

de 6% para os pequenos produtores e os médios e 
grandes produtores, respectivamente; 

-indexador: Taxa de Juros de Longo Prazo - T JLP 
c) co.1dições de Pagamentos: 
- do principal: em até 8 anos de prazo total, 

em amortizações semestrais, com prazo de carência 
de até 3 anos; 

- dos juros: exigiveis semestralmente, sem pe
ríodo de carência; 

d) garantia: vinculação de quotas do Fundo de 
Participação do Estado - FPE e de recursos do Fun
decon, limitadas élo valor de R$14:400.000,00 (qua
torze milhões e quatrocentos mil reais). 

Art. 4.0 A presente autorização deverá ser 
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. s.• Esta Resolução .:ntra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Em vo
tação a exclusão do art. 3° do texto do projeto, nos 
termos do requerimento recém-aprovado do Sena
dor Waldeck Omelas. 

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

Aprovada a exclusão e, portanto, rejeitado o art. 3°. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o artigo rejeitado: 

Art. 3" A concessão de garantia referida no art. 1" 
não será compUtaâa para efeito de ·apuração dos limi
tes fixados no art. 4" da Resolução n• 69, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 4: 
Votação, em turno suplementar, do Subs

titutivo ào Projeto de Lei do Senado n• 348, de 
1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que dá nova redação ao art. 9" do Decreto-lei 
n• 3, de 27 de janeiro de 1966, que disciplina as 
relações jurídicas do pessoal que integra o sis
tema de atividades portuárias, tendo 

Pareceres sob n•s 
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- 209, de 1996, da Comissão Diretora, 
Relator. Senador Ney Suassuna, oferecendo 
a redação do vencido; 

- 673, de 1996, e 283, de 1997, das 
Comissões de Constituição, Justiça e Cida
dania e de Serviços de Infra-Estrutura, res
pectivamente, Relatores: Senadores Ney 
Suassuna e Romero Jucá, favoráveis à 
Emenda n• 1, de Plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na ses
são de 14 de maio de 1996. 

Votação do Substitutivo, sem prejuízo da 
Emenda n• 1, de Plenárto. 

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

Aprovado. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N.• 348, DE 1991 

Dá nova redação ao art. 9. • do De
creto-Lei n.• 3, de 27 de janeiro de 1966, 
que disciplina as relações juridicas do 
pessoal que integra o sistema de ativida
des portuárias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O art. 9.0 do Decreto-lei n.• 3, de 27 de ja

neiro de 1966 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 9.0 É o Poder Executivo autoriza

do a subordinar a Polícia Portuária, como 
força de poüciamento, ao Departamento de 
Polícia Federal. 

Parágrafo único. o quadro da Polícia 
Portuárta terá seus cargos de provimento 
efetivo preenchidos de acordo com o que 
dispõe o art. 37 da Constituição Federal. • 

Art. 2.• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa

• e à votação da Emenda n."1, de Plenário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N° 1-PLEN 

1. Dê-se ao art. 1• do Substitutivo do PLS n• 
348, de 1991, a seguinte redação: 

"Ar . 1" É o Poder E:.xecuti\io autorizado a 
subordinar a Polícia Portuána, como força de poft
ciamento, ao Departamento de Polícia Federal. 

Parágrafo único. O quadro da Polícia 
Portuárta terá seus cargos de provimento 
efetivo preenchidos de acordo com o que 
dispõe o art. 37 da Constituição Federal." 

2. Em decorrência da aHeração proposta no 
item 1 e consoante o disposto no art. 230, c, do Re
gimento Interno, dê-se à emenda do Substitutivo a 
seguinte redação: 

"Autoriza o·Poder Executivo a subordi
·nar a Polícia Portuária ao Departamento de 
Polícia Federal." 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} -Item 5: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 856, de 1997, do Senador Vilson 
Kleinübing, solicitando, nos termos regimen
tais, a retirada, em caráter definitivo, do Pro
jeto de Resolução n• 50, de 1996, de sua 
autoria, que aHera a Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, que dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni
clpios e de suas respectivas autarquias, in
clusive concessão de garantias, seus limites 
e condições de autorização, e dá outras pro
vidências. 

A matéria constou da sessão deliberativa ordi
nária do úHimo dia 29 de outubro, deixando de ser 
apreciada em virtude do sobrestamento da sessão. 

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

permanecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Resolu

ção n• 50, de 1996, será definitivamente arquivado. 
As demais matérias que com ele tramitavam 

em conjunto retomam à Comissão de Assuntos Eco
nOmicos. (Pausa.) . 

O Sr. Geraldo Melo, 1° Vire-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães}: 
-Item 6: 

Votação, em turno único, do Requert
mento n• 857, de 1997, do Senador Vil.son 
Kleinübing, solicitando, nos termos regimen
tais, a retirada, em caráter definitivo, do Pro-
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jeto de Resolução n• 80, de 1996, de sua 
autoria, que altera a Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, que dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni
cípios e de suas respectivas autarquias, in
clusive concessão de garantias, seus limites 
e condições de autorização, e dá outras pro
vidências. 

A matélia constou da sessão deliberativa ordi
nária do último dia 29 de outubro, quando teve sua 
apreciação sobrestada, em virtude do levantamento 
da sessão. _ 

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

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Resolução n• 80, de 1996, será 

definitivamente arquivado. -
As demais matérias, que com ele tramitavam 

em conjunto, retomam à Comissão de Assuntos -
Económicos. 

O SR. PRESIDENlE (Antonio canos Magalhães) 
-Item 7: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 858, de 1997, do Senador Vilson 
Kleinübíng, solicitando, nos termos regimen
tais, a retirada, e_m caráter definitivo, do Pro
jeto de Resolução n• 115, de 1996, de sua 
autoria, que altera a Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, que dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni
cípios e de suas respectivas autarquias, in
clusive concessão de garantias, seus limites 
e condições de autorização, e dá outras pro
vidências. 

A matéria constou da sessão delíberativa ordi
nária do último dia 29 de outubro último, quando 
teve sua apreciação sobrestada, em virtude do le
vantamento da sessão. 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Resolução n• 115, de 1996, será 

definitivamente arquivado. 
As demais matérias, que com ele tramitavam 

em conjunto, retomam à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENlE (Antonio canos Magalhães) 
-Item 8: 

Discussão, em turno sup1..!mentar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Cãmara n• 22, de 1996 (n• 177195, na Casa 
de origem), que altera o art. 2• da Lei n• 
8.501, de 30 de novembro de 1992, que dis
põe sobre a utilização de cadáver não recla
mado, para fins de estudo ou pesquisas 
científicas e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n• 539, de 1997, da Co
missão 

- Diretora, Relator: Senador Carlos Pa-
1roc1ffio, oterllcendo ;r reâação do vencido. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Discussão do substitutivo, em turno suplementar. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de 

emendas, o substitutivo i§'Ciãdo corno definitivamente 
adotado, nos termos do art. 284 do Regimento Interno. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo adotado: 

SUBST1TUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 22, DE 1996 

(n"177/95, na Casa de origem) 

Altera o art. 2" da Lei n" 8.501, de 30 
de novembro de 1992, que dispõe sobre a 
utilização de cadáver não reclamado, 
para fins de estudos ou pesquisas cientí
ficas e dá outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" o art. 2" da Lei n• 8.501, de 30 de novem

bro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2" O cadáver não reclamado junto 
às autoridades públicas, pelo prazo de trinta 
dias, encontrado em hospitais, asilos, institu
tos médico-legais, serviços de verificação de 
óbito e outras instituições congéneres, será 
encaminhado às instituições de ensino supe
rior situadas na respectiva região e que 
mantenham um ou mais cursos de ciências 
da saúde, mediante guia assinada pelo dire
tor ou responsável. 

§ 1• Na hipótese de haver mais de 
uma instituição de ensino superior ou mais 
de um curso de ciências da saúde no Muni
círio ou na região, a distribuição entre eles, 
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de cadáver não redamado, será regulada 
pela Secretaria de Saúde da unidade fede
rada onde se situêm. 

§ 2" apenas poderão receber cadáver 
para ensino e pesquisa instituições de ensi
no e cursos previamente inscritos e creden
ciados para tanto pela Secretaria de Estado 
da Saúde da unidade federada em que se 
localizem e que atendam os requisitos deter
minados por aquela autoridade sanitária. 

§ 3° A distribuição a que se referem os 
parágrafos anteriores, levará em conta os 
cursos de ciências da saúde oferecidos, o 
número de alunos de cada um deles e a re
levância dos estudos e pesquisas efetuados 
pelos cursos e. sempre que possível, obser
vará a alternância entre esses cursos. 

§ 4° É vedada a percepção de quais
quer vantagens financeiras na entrega e uti
lização de cadáver." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENlC (Antonio canos Magalhães) 

-Item 9: 
Discussão, em turno suplementar, do 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 76, de 1996 (n• 465/95, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a obrigatorie
dade de indicação do número telefónico e do 
endereço do PROCON, por parte dos esta
belecimentos comerciais e de prestação de 
serviços, tendo 

Parecer sob nOS30, de 1997, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido, Relator. Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
JãO ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Discussão do substitutivo em turno suplemen
tar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão, sem apresentação de 
emendas, o substitutivo é dado como definitivamente 
adotado, nos termos do art. 284, do Regimento Interno. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo adotado: 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETODE LEI~CJ.NIA~ N" !§, DE 1996 

(n• 465/95, na casa de origem) 

Acrescenta artigo à Lei n" 8.078, de 11 
de setembro de 1990 -Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor, para determinar 
a afixação, no estabelecimento, do respec
tivo endereço e número de telefone. 

o Congresso Nacional decreta: 
M 1° A Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990 

- Código de Proteção e Defesa do Consumidor- passa 
a vigor acrescida, após o art. 29, do seguinte artgo: 

"Art. 29 A. Todo fornecedor deve afixar, 
em lugar visível e de fácil leitura, nos postos 
de atendimento do estabelecimento comercial 
e de prestação de serviços, em caracteres le
gíveis, o número de telefone e endereço do 
órgão local de defesa do consumidor. 

Parágrafo único. Nos Municípios em 
que não haja órgão de defesa do consumi
dor, devem ser afixados, na forma deste arti
go, o número de telefone e o endereço do 
órgão estadual de defesa do consumidor." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães) 

-Item 10: 

Discussão, em turno único, da Reda
ção Final (apresentada pela Comissão Direto
ra como condusão de seu Parecer n• 609, de 
1997, Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima), 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n" 25, de 1995 (n• 2.331/91, na Casa 
dle origem}, que dispõe sobre a criação de 
Área de Proteção Ambiental - APA no Distrito 
de Joaquim Egídio, Município de Campinas, 
Estado de São Paulo. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, até o 
encerramento da discussão, poderão ser oferecidas 
emendas à proposição que não envolvam o mérito. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão sem a apresentação de 

emendas, a redação final é considerada definitiva
mente aprovada, sem votação, nos termos do art. 
324, do Regimento Interno. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 
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REDAÇÃO FINAL DAS EMENDAS DO SENADO 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 25, 

DE 1995 
(N2 2.331, DE 1991, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação de Área de 
Proteção Ambiental - APA no Distrito de 
Joaquim Egídio, Município de Campinas, 
Estado de São Paulo. 

EMENDAN2 1 
(Corresponde à Emenda n2 1 - CAS) 

Acrescente-se ao final do art. 3º a seguinte ex
pressão: "e melhorar a qualidade de vida da popula
ção local". 

EMENDAN2 2 
{Corresponde à Emenda n2 2 - CAS) 

Dê-se ao art. 42 a seguinte redação: 

"Art. 4° A APA de Joaquim Egídio terá 
um zonearnento ecológico-econômico, bem 
como um plano de manejo elaborado por au
toridade competente em parceria com a co
munidade local e entidades ambientais. 

§ 12 O zoneamento a que se refere 
este artigo estabelecerá normas de uso de 
acordo com as condições locais bióticas, 
geológicas, urbanísticas, agro-pastoris, ex
trativistas, culturais e outras. 

§ 2" São consideradas corno zonas de 
uso especiais as unidades de conservação, 
de manejo, ou outras áreas com proteção 
ambiental especial, situadas nos limites da 
APA de Joaquim Egídio, que sejam adminis
tradas pelo Poder Público." 

EMENDAN°3 
(Corresponde à Emenda n" 3-CAS) 

Acrescente-se o seguinte art. 52, renurnerando
se os demais: 

"Art. SO São proibidas, na APA de Joa
quim Egídio, as seguintes atividades: 

I - pastoreiro excessivo, considerando
se corno tal aquele capaz de acelerar sensi
velmente os processos erosivos; 

li - terraplanagem, mineração,. draga
gem e escavação que venham a causar da
nos ou degradação ao meio ambiente ou pe
rigo para pessoas e para a biota; 

III - utilização de agrotóxicos e outros 
biocidas, exceto na Zona de Uso Agrope-

cuário a que se refere o art. 82, observado o 
disposto no parágrafo único daquele artigo; 

IV - utilização da área em desacordo 
com o que estabelece o zonearnento ecoló
gico-econômico a que se refere o art. 42." 

EMENDAN2 4 
{Corresponde à Emenda n2 4-CAS) 

Acrescentem-se os seguintes arts. 6" e 72, re
numerando-se os demais: 

• Art. 62 Além das demais exigências 
ambientais previstas na legislação em vigor, 
dependerão de licença especial, concedida 
pela entidade administradora da APA: 

I - as atividades a que se refere o inci
so li do art. 52, localizadas num raio de até 
1.000 (um mil) metros no entorno de caver
nas, corredeiras, cachoeiras, monumentos 
naturais, testemunhos geológicos e outras 
situações semelhantes; 

li - qualquer atividade industrial que 
possa afetar a APA de Joaquim Egídio; 

III - a implantação de qualquer projeto 
de urbanização no interior da APA de Joa
quim.Egídio. 

Ait. 72 A concessão da licença especial 
para as atividades previstas no inciso III do 
art. 6" dependerá de: 

I - adequação com o zoneamento eco
lógico-econômico da área; 

li - implantação de sistema de coleta e 
tratamento de esgotos; 

III - sistema de vias públicas com gale
rias de águas pluviais e, sempre que possí
vel, em curvas de nfvel e rampas suaves; 

IV - lotes de tamanho mínimo suficien
te para o plantio de árvores em pelo menos 
20% (vinte por cento) da área do terreno; 

V - programação de plantio de áreas 
verdes com uso de espécies nativas; 

VI - traçado de ruas e lotes comerciais 
com declividade inferior a 10% (dez por cen
to)." 

EMENDAN2 5 
{Corresponde à Emenda n• 5-CAS) 

Acrescenta-se o seguinte art. 82 , renurnerando 
os demais: 
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"Art. 8º As áreas onde existam ou pos
sam existir atividades agrícolas ou pecuá
rias, integrarão Zona de Uso Agropecuário, 
na qual serão proibidos ou regulados o uso 
ou práticas capazes de causar sensível de
gradação do meio ambiente. 

Parágrafo único. É proibida a utilização 
de agrotóxicos e outros biocidas que ofere
çam riscos sérios na sua utilização, inclusive 
no que se refere ao seu poder residual. • 

EMENDA N2 6 

(Corresponde à Emenda n2 6-CAS) 

Acrescente-se os seguintes arts. 92 , 1 O e 11, 
renumerando-se os demais: 

"Art; go A fiscalização da APA de Joa
quim Egídio será feita mediante a constitui
ção de Mutirões Ambientais, integrados no 
mínimo, por três pessoas credenciadas pelo 
órgão ambiental competente, estadual ou 
municipal. 

§ 12 A entidade responsável pelo Muti
rão Ambiental poderá solicitar a presença e 
o acompanhamento de pelo menos um ser• 
vidor pertencente a uma corporação policial. 

§ 22 Não havendo a presença de um 
policial, o Mutirão Ambiental deverá contar 
no mínimo, com cinco pessoas. 

§ 32 O Mutirão Ambiental contará, 
sempre que possível, com a participação de 
servidor com experiência em fiscalização, de 
médico ou de pessoa com experiência em 
assistência social. 

Art. 10. O Mutirão Ambiental poderá, 
sempre que encontrar infrações ao disposto 
nesta lei, lavrar auto de constatação, cir
cunstanciado, devidamente assinado pelos 
presentes. 

§ 12 O autor de constatação será en
viado à entidade credenciadora do Mutirão 
Ambiental, para aplicação das penalidades 
cabíveis, devendo, quando couber, ser en
caminhado ao Ministério Público. 

~ 22 Se as autoridades locais não se 
~~ .-c.í ,tJndaíern ~,obre os autos de constata
.,ac. ,:aoerá ::;:;~ órgáos federais competen
tes mua; em caráter supletivo. 

Art. 11 . Às infrações ao disposto nesta 
lei apiicam-se as penalidades previstas na 

legislação em vigor, federal estadual ou mu
nicipal." 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 11: 

Discussão, em turno único, da Reda
ção Final (apresentada pela Comissão Dire
tora, como conclusão do Parecer n2 607, de 
1997, Relator: Senador Ronaldo Cunha 
Lima), do Projeto de lei do Senado nº 175, 
de 1997, de iniciativa da Comissão Parla
mentar dos Títulos Públicos, que dispõe so
bre o endosso de cheques. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, até o 
encerramento da discussão, poderão ser oferecidas 
emendas à proposição que não envolvam o mérito . 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão sem a apresentação de 

emendas, a redação final é considerada definitiva
mente aprovada, sem votação, nos termos do art. 
324, do Regimento Interno. 

A matéria vai à Cãmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI DO 
SENADO N2175, DE 1997 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 O endosamento de cheques de qual

quer valor deverá indicar expressamente o nome do 
endossatário. 

Parágrafo único. O endosso em branco será 
considerado como não escrito. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 São revogadas as disposições em con
trário, especialmente aqueles contidas nos arts. 17 a 
28 da lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 12: 

Discussão, em turno único, da Reda
ção Final (apresentada pela Comissão Dire
tora. como conclusão do Parecer nº 608, de 
1997, Relator: Senador Ronaldo Cunha 
Uma), do Projeto de lei do Senado n2 176, 
de 1997, de iniciativa da Comissão Parla
mentar de Inquérito dos Títulos Públicos, 
que dispõe sobre a gestão das entidades fe
chadas de previdência privada e dá outras 
providências. 
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A Presidência esclarece ao Plenário 
que, até o encerramento da discussão, po
derão ser oferecidas emendas à proposição 
que não envolvam o mérito . 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de 

emendas, a redação final é considerada definitiva
mente aprovada, sem votação, nos terrnos do art. 
324 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI DO 
SENADO N2 176, DE 1997 

Que dispõe sobre a gestão das enti
dades fechadas de previdência privada e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 As entidades fechadas de previdência 

privada, organizada na forma da Lei n2 6.435, de 15 
de julho de 1977, e alterações posteriores, patroci
nadas por autarquias, fundações, empresas públi
cas, sociedades de economia mista e demais entida
des controladas direta ou indiretamente pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municí
pios obedecerão ao disposto nesta Lei. 

Art. 22 O Conselho Deliberativo é o órgão su
premo das decisões da entidade fechada de previ
dência privada, e será composto, em igual número, 
por membros que representem os participantes, es
colhidos mediante eleição nominal em votação se
cretas segundo o princípio majoritário, e por mem
bros que representem a patrocinadora, mediante in
dicação desta 

§ 12 O Conselho Deliberativo elegerá seu presi
dente dentre seus membros. 

§ 22 O Conselho Deliberativo decidirá pelo voto 
da maioria de seus membros, tendo o presidente so
mente o voto de qualidade no caso de empate. 

§ 32 Os membros suplentes do Conselho Deli
berativo serão eleitos ou indicados na forma prevista 
neste artigo e seu número será igual ao de membros 
efetivos. 

Art. 32 O Conselho Deliberativo elegerá os 
membros da Diretoria e do Conselho Consultivo se 
existir, segundo o critério majoritário. ' 

Art. 42 O Conselho Rscal é o órgão responsá
vel pela Rscalização da gestão administrativa e eco
nómico-Financeira e será composto, em igual núme
ro, por membros que representem os participantes, 

escolhidos mediante eleição nominal em votação se
creta, segundo o princípio majoritário, e por mem
bros que representem a patrocinadora, mediante in
dicação desta. 

Parágrafo único. Cada membro do Conselho 
Fiscal terá um respectivo suplente, eleito ou indicado 
na forma prevista neste artigo. 

Art. 52 Os participantes terão direito de acesso 
a todas as decisões do Conselho Deliberativo e da 
Diretoria. 

Art. 62 Os mandatos dos membros do Conse
lho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Conselho 
Consultivo e da Diretoria serão de, no mínimo, dois 
e, no máximo, três anos, admitida a recondução. 

§ 12 Os membros do Conselho Deliberativo po
derão ser destituídos mediante decisão da maioria 
absoluta dos participantes da entidade. 

§ 22 Os membros da Diretoria poderão ser des
tituídos por decisão da maioria absoluta dos mem
bros do Conselho Deliberativo. 

Art. 72 Os membros do Conselho Deliberativo e 
do Conselho Fiscal 'deverão ser, obrigatoriamente, 
participantes do plano de benefícios da entidade fe
chada, de previdência privada e não poderão ser, si
multaneamente, conselheiros ou diretores da entida
de patrocinadora. 

Art. 82 Será garantida estabilidade temporária 
no emprego contra demissão imotivada aos mem
bros de todos os órgãos colegiados pertencentes ao 
quadro de pessoal da patrocinadora. 

Parágrafo único. A estabilidade de que trata 
este artigo terá seu início quando do registro da can
didatura ao cargo e estender-se-á até o ano após o 
térrnino do mandato. 

Art. 92 A composição numérica do Conselho 
Deliberativo, do Conselho Rscal, do Conselho Con
sultivo e da Diretoria de cada entidade fechada de 
previdência privada será definida em seus estatutos, 
de acordo com suas especialidades. 

Art. 10. As entidades fechadas de previdência 
privada promoverão, no prazo de sessenta dias a 
contar da vigência desta Lei, as adequações neces
sárias em seus estatutos sociais para se ajustarem a 
estas disposições. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem13: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 72, de 1997 (n2 
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441/97, na Câmara dos Deputados), que 
apro•Ja o texto do Acordo de Cooperação 
Cultural, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da 
República Italiana, em Roma, em 12 de fe
vereiro de 1997, tendo 

Parecer favorável, sob n2 589, de 
1997, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator. Senador Pedro 
Simon. 

A matéria constou da sessão deliberativa ordi
nária de 29 de outubro último, quando teve sua apre
ciação sobrestada, em virtude do levantamento da 
sess2.o. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a re

dação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 72, DE 1997 

(N2 441197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo ele Coope
ração Cultural, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Italiana, em Roma, 
em 12 ele fevereiro ele 1997. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 
1997. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atas que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mõnio nacional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. . . 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 14: 

Discussão, em tumo úr:ico, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 73, de 1997 (nº 
452197, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre a Conces
são de Vistos para Viagens de Negócios, In
vestimentos e de Cobertura Jornalística, ce
lebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da 
Coréia, em Brasília, em 11 de setembro de 
1996, tendo 

Parecer favorável, sob nº 632, de 
1997, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator: Senador Casildo 
Maldaner. 

A matéria constou da sessão deliberativa ordi
nária de 2~ de. outubro último, quando teve sua apre
ciação sobrestada, em virtude do levantamento da 
sessão. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 73, DE 1997 

(N-2 452197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto de Acordo sobre a 
Concessão de Vistos para Viagens de Ne
gócios, Investimentos e de Cobertura 
-Jomaiística--;-c:etebiadO eritre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Coréia, em Brasí
lia, em 11 de setembro de 1996. 

-- -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre a 

Concessão de Vistos para Viagens de Negócios, In
vestimentos e de Cobertura Jornalística, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Coréia, em Brasília, em 
11 de setembro de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitas à aprovação 
do Congresso Nacional quaisqueratos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
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tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Hem 15: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de úecreto Legislativo n2 75, de 1997 (n2 

398/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Constitutivo da As
sociação dos Países Produtores de Esta
nho, celebrado em 29 de março de 1983, 
em Londres, tendo 

Parecer favorável, sob n2 633, de 
1997, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator. Senador Jader 
Barbalho. 

A matéria constou da sessão deliberativa ordi
nária de 29 de outubro último, quando teve sua apre
ciação sobrestada, em virtude do levantamento da 
sessão. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a re

dação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.ll 75, DE 1997 

(N.II 398197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Constitu
tivo da Associação dos Paises Produto
res de Estanho, celebrado em 29 de mar
ço de 1983, em Londres. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo Consti

tutivo da Associação dos Países Produtores de Es
tanho, celebrado em 29 de março de 1983, em Lon
dres. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atas que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem ccimo 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art. 22 Este. decretõ legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 16: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 76, de 1997 (n2 

412197, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção sobre a Mar
cação de Explosivos Plásticos para fins de 
Detecção, assinada em Montreal, em 1° de 
março de 1991, tendo 

Parecer favorável, sob n• 634, de 
1997, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator. Senador Carlos 
Wilson. 

A matéria constou da sessão deliberativa ordi
nária de 29 de outubro último, quando teve sua apre
ciação sobrestada, em virtude do levantamento da 
sessão. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 76, DE 1997 

(N2 412197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção sobre 
a Marcação de Explosivos Plásticos para 
fins de Detecção, assinada em Montreal, 
em 12 de março de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Rca aprovado o texto da Convenção so

bre a Marcação de Explosivos Plásticos para fins de 
Detecção, assinada em Montreal, em 12 de março 
de 1991. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atas que possam 
resultar em revisão da refenda Cónvenção, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio naciona[ 
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Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data dé sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 17: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 87, de 1997 (n2 

387/97, na Câmara dos Deputados), que 
aj)rova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino dos Países Baixos relativo 
ao exercício de atividades remuneradas por 
parte de dependentes do pessoal diplomáti
co, êonsular, administrativo e técnico, cele
brado em Brasília, em 31 de julho de 1996, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 635, de 
1997, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator. Senador Pedro 
Simon. 

A matéria constou da sessão deliberativa ordi
nária de 29 de outubro último, quando teve sua apre
ciação sobrestada, em virtude do levantamento da 
sessão. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a re

dação final. 

É o seguinte Cl projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO 
N2 87, DE 1997 

(ffl387/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo do Reino dos Parses Ba'"' 
xos relativo ao exercício de atlvldades re
muneradas por parte de dependentes do 
pessoal diplomático, consular, adminis
trativo e técnico, celebrado em Brasma, 
em 31 de julho de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino (los Países Baixos relativo ao exercí
cio de atividades remuneradas por parte de depend-

entes do pessoal diplomático, consular, administrati
vo e técnico, celebrado em Brasília, em 31 de julho 
de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Hem 18: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 88, de 1997 (n• 
438/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
para o Combate ao Narcotráfico e à Farrna
codependência, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos Mexicanos, na 
Cidade do México, em 18 de novembro de 
1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 636, de 
1997, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Emí
lia Fernandes. 

A matéria constou da sessão deliberativéa ordi
nária de 29 de outubro último, quando teve sua apre
ciação sobrestada, em virtude do levantamento da 
sessão. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. e Srlls Senadoras que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N288, DE 1997 

(N• 438197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração para o Combate ao Narcotráfico e à 
Farmacodependência, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do üra-
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sil e o Governo dos Estados Unidos Me
xicanos, na Cidade do México, em 18 ele 
novembro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação para o Combate ao Narcotráfico e à 
Fannacodependência, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos Es
tados Unidos Mexicanos, na Cidade do México, em 
18 de novembro de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mõnio nacional. · · · 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Hem19: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 89, de 1997 (n2 

482197, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Internacional de 
Madeiras Tropicais, concluído em Genebra, 
em 26 de janeiro de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n2 637, ele 
1997, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relatara: Senadora Ma
rina Silva. 

A matéria constou da sessão deliberativa ordi
nária de 29 de outubro último, quando teve sua apre
ciação sobrestada. em virtude do levantamento da 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 930, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 279, alínea a do Regimento 

Interno, requeiro o adiamento da discussão do Proje
to de Dec.reto Legislativo n2 89, de 1997, a fim de 
que sobre ele seja ouvida a Comissão de Assuntos 
Sociais. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997.
Emandes Amorim. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães) 
- Chamo a atenção dos Lideres para a importância 
da matéria. 

Em votação o requerimento. 

A SR• MARINA SILVA (BiocoiPT-AC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra a 
Senadora Marina Silva, que é também Relatara. 

A SR• MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Para en
caminhar. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para encaminhar contra o requeri
mento e justificar a importância de aprovannos o 
Acordo agora. O Brasil é signatário desse acordo in
ternacional e, embora o acordo não seja um dos me
lhores, é fundamental que o Brasil esteja participan
do, porque é a única forma que temos de influenciar 
no sentido de que modifiCações sejam realizadas no 
âmbito da convenção. Se o Brasil não participar não 
terá a menor possibilidade de dar sua colaboração 
no sentido de avançannos naqueles pontos que ain
da consideramos insatisfatórios. 

O adiamento desta matéria pode trazer sérios 
prejuízos ao Governo brasileiro, principalmente na
queles projetas em que ternos parcerias com institui
ções estrangeiras, apoio em tennos de recursõs por
que, no caso, o Brasil não estaria participando do 
acordo juntamente com os demais pafSE!;S signatá
rios. 

Do nosso ponto de vista, ainda são insuficien
tes as medidas aqui propostas, mas a única forma 
que observamos de repará-las é com a participação 
do Brasil, inclusive levando as propostas a partir da 
auscultação da sociedade civil, da comunidade cien
tífica para que essas modifiCaÇões possam ser efeti
vadas. 

É, portanto, urgente que se aprove esta maté
ria e o requerimento poderia trazer sérios prejuízos. 
É o próprio Governo que faz essas observações e, 
muito embora eu seja urna rigorosa crítica de qual
quer atividade madeireira que não tenha as bases 
de sustentação em manejo florestal e certificação de 
origem numa atividade do ponto de vista ambiental e 
social limpa, dei parecer favorável a este projeto que 
agora está sendo votado por considerar que o Brasil 
poderá dar sua colaboração no âmbito da conven
ção e, se nos privannos de participar, estaríamos fa
dados a simplesmente acompanhar o processo que 
já vem se desenrolando em relação aos outros pai
ses signatários. 
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Penso que o Senador Emandes Amorim tenha 
apresentado o requerimento talvez porque tenha tido 
o cuidado de verificar as observações que fiz no re
latório. As ob:servações aparecem aqui apenas como 
sugestão na medida em que não poderíamos votá-lo 
sem que o Brasil estivesse de acordo, mesmo com 
restrições. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE.)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, subscrevo integralmente a opinião da nobre Rela
tora, Senadora Marina Silva. Considero dispensável 
a audiência à Comissão como solicitada, ainda que, 
no voto, a própria Senadora Marina Silva, com o cui
dado que lhe é peculiar, anote as condições, por 
exemplo, extremamente insalubres dos trabalhado
res na floresta, e o fato de que o Brasil não vem con
seguindo atingir as metas previstas neste documen
to internacional. 

Vê-se que o acordo foi assinado pelo Governo 
brasileiro em 1994 e, só agora, o Congresso Nacio
nal vai referendá-lo, elaborar e expedir o decreto le
gislativo próprio. E, nesse período, tivemos uma visi
ta, parece que extremamente prejudicial aos interes
ses brasileiros, das chamadas madeireiras da Malá
sia, que estão aí produzindo um verdadeiro estrago 
nas nossas florestas e no nosso meio ambiente. 

Ainda um dia desses, salvo engano, o jornal 
Folha de S. Paulo publicava uma fotografia da Cida
de de Manaus, do grande Teatro Amazonas, que é 
uma relíquia da arquitetura brasileira, completamen
te envolvido numa névoa de fumaça, devido a quei
madas e resíduos que estão sendo expelidos pela 
destruição de amplas áreas da floresta amazônica. 

Então, espero que este documento internacio
nal do qual o Brasil é signatário venha a fazer com 
que o Governo brasileiro adote medidas mais enérgi
cas, mais eficientes na proteção do seu meio am
biente e das suas florestas. 

Quando votei a favor do Sivam, naquela dis
cussão polêmica que tivemos há algum tempo aqui 
no Senado, um dos fatos que mais levei em conside
ração foi que, a partir daquele sistema de rastrea
mento, ter-se-ia a possibilidade de detectar a des
truição das florestas, os cortes de madeiras e assim 
termos um instrumento mais eficiente de controle da 
ação predatória naquela região. 

Infelizmente, a Câmara dos Deputados acaba 
de concluir ou está concluindo uma CPI sobre a 
ação das chamadas madeireiras da Malásia e as 
conclusões são terríveis no que diz respeito ao que 
vem ocorrendo em toda aquela região. Esse, certa
mente, é um aspecto perverso da globalização. 

Fala-se em globalização como sinônimo de 
modernidade. Mas que modernidade é essa que, a 
pretexto de atrair capitais, investimentos, permite a 
entrada de empresas que estão na verdade destruin
do completamente o nosso meio ambiente? Não se 
trata do uso racional dos recursos, do manejo da flo
resta Não. Trata-se de obter, realmente, no prazo 
mais rápido possível, o maior lucro em detrimento do 
meio ambiente e da sua preservação. 

Assim sendo, Sr. Presidente, manifesto-me 
contra o requerimento e favorável à aprovação do 
decreto legislativo, nos termos do que foi decidido 
pela Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a maté
ria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra a 
v. ExA. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr4s e Srs. Senadores, também endosso as colo
cações da Relatara, Senadora Marina Silva, que 
mostra a necessidade de aprovarmos o texto do 
Acordo sobre Madeiras Tropicais, concluído em Ge
nebra e somente hoje sendo votado no Senado Fe
deral. 

Também as observações do Senador Lúcio Al
cântara são bastante pertinentes e não invalidam a 
aprovação desse acordo. Na verdade, S. Exl nos 
mostrou que o Brasil, sobretudo a Amazônia, precisa 
de uma política florestal racional, que tenha como 
base os preceitos do desenvolvimento sustentado. 

O Governo Federal está trabalhando no dese
nho dessa política, lutando para que as florestas na
cionais sejam instrumentos de uma nova política flo
restal para a Amazônia. 

Em Manaus, terminou um grande encontro em 
que os países do chamado G-7, os países ricos, dis
cutiram com o Governo brasileiro e com as entida
des ambientalistas a respeito de um programa im
partante, o programa piloto de florestas tropicais. 

Quando fui Ministro do Meio Ambiente, houve 
- uma oportunidade de negociafesse- acordo e, sobre
fudo, de negociar os projetas que compõem esse 
programa, que visa, sobretudo, ser, como o próprio 
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nome·irruisa, urii prõjeto'ex!e~ptar vtiltaélo ao desen
volvimento sustentável das florestas tropicais. É cla
ro que a avaliação feita em Manaus nos trouxe uma 
série de observações dos países que financiam o 
projeto. Mas o Brasil mostrou os equívocos que al
guns dos projetes traziam e também a disposição de 
redefinir os rumos de alguns do total de 11 projetes 
que compõem o programa-piloto. 

Penso que tudo isso mostra que o Governo Fe
deral deseja, de fato, enveredar por um outro cami
nho, que é o da definiçãq concreta de uma política 
florestal efetiva para a Amazônia, que, lamentavel
mente, até hoje não temos. Temos um arremedo de 
política e precisamos implantar uma política efetiva, 
que tenha como base o aspecto da sustentabilidade 
dos recursos florestais. 

Mas isso não impede que o acordo assinado 
em 1994 seja aprovado pelo Senado Federal. Como 
disse a Senadora Marina Silva, não é o acordo ideal, 
mas o possível, e o Brasil não pode sair das discus
sões internacionais. Esse acordo é um fórum impor
tante de discussão, que pode influenciar, inclusive, 
nas políticas florestais do próprio País. 

Por isso, sou contra o requerimento e a favor 
do relatório apresentado pela Senadora Marina Silva 
e, portanto, a favor da aprovação do acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

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

Rejeitado. 
Passa-se à discussão do projeto em turno úni-

co. 
Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nl' 89, DE 1997 

Aprova o texto do Acordo Interna
cional de Madeiras Tropicais, concluído 
em Genebra, em 26 de janeiro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 Ftca aprovado o texto do Acordo lrÍter~ 
nacional de Madeiras Tropicais, concluído em Gene
bra, em 26 de janeiro de 1994. 

Parágrafo único. Ftcam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional. 

Art. ~ Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua pubrtcação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se agora à apreciação do Requerimento 
n• 928, de 1997, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n2 89, de 1996, que 
trata do apoio financeiro ao Distrito Federal e aos 
Municípios para instituírem Programa de Garantia de 
Renda Mínima associadb a ações socioeducativas. 

Em votação o requerimento de urgência 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco-PT/SP)

Peço a palavra para ertcaminhar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Para ertcaminhar a votação, concedo a palavra ao 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco-PT/SP) -
Sr. Presidente, gostaria de alertar todas as Sr&s. e 
Srs. Senadores para a importância do projeto que 
institui o programa de renda mínima, neste caso um 
projeto que autoriza a União a financiar em 50% os 
Municípios que vierem a adotar projetas de garantia 
de renda mínima relacionados a ações socioeducati-
vas. 

Avalio que será da maior importância a presen
-ça dos Srs. Senadores em plenário na próxima quin
ta-feita, quando o projeto será votado. 

Quero aqui fazer um apelo ao Senador Lúcio 
Alcântara, aos Uderes da base governamental e dos 
Partidos, que inclusive já conhecem bastante essa 
matéria, e a todos os Senadores e Senadoras, por
que estará ao nosso alcance aperfeiçoarmos o pro
jeto. Não há dúvida de que o Senador Lúcio Alcânta
ra, como Relator nas Comissão de Assuntos Sociais 
e de Assuntos Econômicos, compreendeu inteira
mente a relevância de se prover todas as fammas 
carentes no Brasil que porventura não atinjam deter
minado patamar de renda com um complemento de 
renda para que as suas crianças freqüentem a esco
la Mas o projeto, tal como veio da Câmara dos De
putados, envolve limitações. Primeiro, há a referente 
à sua abrangência, pois somente estão definidos 



como potenciais beneficiários aqueles Municípios 
onde a renda per capita e a arrecadação per capita 
sejam inferiores à média do Estado. O que significa 
excluirmos aproximadamente 40% dos Municípios 
em cada Estado da Federação. E seria adequado, 
oportuno, que viéssemos a aceitar emendas, como 
as apresentadas pela Senadora Emília Fernandes, 
no seu substitutivo, pela Senadora Marina Silva e 
por mim próprio, no âmbito das três Comissões que 
examinaram a matéria, para universalizar o direito, 
para que abranja todos os Municípios brasileiros, ini
ciando-se por aqueles de menor renda per capita, 
até que todos venham a ter o benefício. 

A outra limitação refere-se ao formato da equa
ção que define o benefício, uma vez que o substituti
vo Osvaldo Biolchi definiu uma equação em que o 
benefício é de R$15,00 vezes o número de crianças 
na família menos metade da renda familiar per capi
ta. Essa fórmula tem um defeito: para famílias em 
igual nível de pobreza, o benefício se toma diferente, 
com um problema adicional, o de definir um benefí
cio negativo, no caso, por exemplo, de famílias com 
apenas duas pessoas - digamos mãe e criança - nas 
quais a renda per capita é menor que R$60,00. 

O Relator, Senador Lúcio Alcântara, reconhe
ceu esse problema, definiu como benefício mínimo 
R$15,00, mas não modificou o defeito básico da 
equação. 

Ressalto, Sr. Presidente, que, em visita ao 
IPEA, solicitei ao Presidente daquele órgão, Dr. Fer
nando Rezende, que fizesse novas estimativas, in
clusive levando em conta o formato da fórmula de 
equação que apresentei. Acredito que até a próxima 
quinta-feira possamos ter os resultados para uma 
análise sensata, de tal maneira que possamos aqui 
votar o melhor projeto possível; um projeto que leve 
em conta a necessidade premente de instituirmos 
um projeto de renda mínima e/ou bolsa-escola, que 
leve em conta as experiências positivas havidas no 
Distrito Federal, Campinas, Ribeirão Preto e deze
nas de outros Municípios e também os fundamentos 
que estão por trás deste projeto, quais sejam, que 
toda pessoa num país tem o direito de usufruir da ri
queza da Nação, que toda pessoa tem direito a rece
ber o suficiente para a sua sobrevivência, que toda 
família carente tem o direito de receber um comple
mento de renda para que as suas crianças freqüen
temaescola 

Na próxima quinta-feria, portanto, iremos apro
fundar o debate sobre a matéria e espero contar 
com a compreensão de todos os membros do Sena-

do para que votemos da melhor maneira possível 
este projeto. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PDT-RS)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, tem a palavra a Sena
dora Emília Fernandes. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PDT·-AS. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos a discutir a 
questão da urgência ao projeto de lei que estabelece 
a possibilidade de se construir, neste País, um pro
grama de auxmo cidadania ou bolsa escola ou renda 
mínima. O nome realmente não é o mais importante 
neste momento. ó importante -de- se ressaltar neste 
projeto é o seu .conteúdo, que visa oferecer, àquelas 
pessoas distanciadas de um mínimo necessário à 
sobrevivência, um acréscimo de renda familiar que 
possibilite uma condição de vida melhor. Trata-se de 
um projeto, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, 
altamente signiftcativo e importante para este País. 

O que está de certa forma posto é que o Sena
do Federal terá, em suas mãos, a decisão de criar 
no País esse tipo de programa. Não é um projeto de
finitivo, mas dará oportunidade ao Governo Federal 
de oferecer recursos às famílias, recursos esses vin
culados à matrícula e à permanência das crianças 
na escola, o que, por si só, é importante. 

Sr. Presidente, não iremos aprofundar o debate 
neste momento. Apenas chamo a atenção dos Srs. 
Senadores para essa matéria, porque todos têm o 
relatório apresentado pelo ilustre Sr. Senador Lúcio 
Alcântara e o de nossa autoria, aprovado na Comis
são de Educação. Há, entretanto, um diferencial. O 
ponto central de nossa proposta - e que a diferencia 
da que o Governo está defendendo, por meio do Se
nador lúcio Alcântara - é basicamente em relação à 
abrangência Queremos um programa que tenha 
abrangência nacional, um programa que venha com 
o compromisso de chegar onde estiver, neste País, 
independente do Município ou das favelas dos gran
des centros, enfim, uma família pobre com crianças 
em idade escolar. O Governo Federal, em parceria 
com os Estados e Municípios, levaria e estabeleceria 
um programa de auxílio àquela família. Mas estabe
lecemos esse ãlferencial, ou seja, a forma como os 
Municípios seriam incluídos. 

O projeto como está, já aprovado na Comissão 
de Assuntos Econômicos, nos parece muito tímido 
diante cfu desafio da póbreza e do seu avanço ~ra
dativo em nosso País. O diferencial está posto, colo
camos algumas questões importantes no que se re-
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fere à fórmula de se calcular esse recurso, coloca
mos a possibilidade de gradativamente, num prazo 
de oito anos, esse programa chegar às famílias mais 
pobres do Brasil. 

Estamos pedindo, Srs .. Senadores, que se dis
cuta, sim, com a urgência que o assunto requer, por
que a pobreza está aí, mas temos que observar que 
o combate às desigualdades, às injustiças sociais 
não se faz apenas com leis, com programas que 
atin' ~m uma comunidade, um Município. Entende
mos que não é esse o caminho. 

Penso que o Brasil, neste momento de queda 
da inflação, tem de abraçar um programa abrangen
te, ousado e comprometido com o combate à pobre
za e à discriminação social. 

Peço aos Srs. Senadores, neste momento, 
uma atenção especial para essa matéria. Tive o cui
dado de enviar a cada gabinete uma cópia do nosso 
substitutivo com nosso relatório, inclusive com um 
quadro comparativo claro e objetivo em que se colo
ca um diferencial quanto aos problemas de recursos, 
o principal ponto que o Governo alega. Peço que V. 
Ex!ls dêem uma olhada e verifiquem o que está-se 
perdendo a todo momento neste País e o que está 
sendo proposto, inclusive em termos de Orçamento. 
Pergunto, por exemplo, o que é mais importante 
para o País neste momento: combater as desigual
dades e a pobreza ou fazer publicidade. 

Nosso projeto pede aproximadamente R$200 
milhões para implantação no primeiro ano. Temos, 
só para 1998, Srs. Senadores, quase R$500 milhões 
para publicidade. Vamos injetar um pouco mais de 
récursos, vamos abraçar como compromisso de Go
verno, de País, o combate às desigualdades sociais. 
Vamos iniciar dando o mínimo para que as pessoas 
tenham estímulo de cidadania, que essas pessoas 
não apenas recebam dinheiro como está proposto 
no outro parecer, mas que tornemos uma idéia por 
mim acrescentada em meu substitutivo: que essas 
mesmas famnias que receberão o auxílio sejam cha
madas em primeiro lugar. Se não tiverem nenhuma 
renda, não receberão igualmente a uma família por 
menor renda que tenha. Não. Queremos estimular 
ao trabalho. Não queremos acomodar as pessoas 
distante da possibilidade de obter um trabalho, por 
mais simplória que seja a sua renda. 

Por outro lado, estabelecemos que as pessoas, 
as famílias que vão receber esses recursos sejam as 
primeiras a também receber cursos de orientação, 
de profissionalização, de capacitação para que pos
sam disputar um espaço no mercado. Não quere
mos apenas que matriculem as crianças e que pro-

__ vem que estão matriculadas. i'Jão; som-:-s ;r·"··. . . 
dos e mais exigentes: queremos matricuia . , • 
qüência, porque, senão, não adianta. Os núm<o u . 
de freqüência hoje, no País, não condizem, inclusi
ve, com a realidade dos resultados do término dos 
estudos. 

Sr. Presidente, não vou me alongar, até porque 
não é o momento da discussão do projeto, mas peço 
aos Srs. Senadores e às Sr4s Senadoras que olhem 
com atenção, com sensibilidade, com compromisso 
de estabelecermos no País um programa abrangen
te, que chegaria -em todos os nossos Municípios, 
mesmo que de forma gradativa. Todavia, não pode
mos continuar selecionando de forma a que crianças 
da carvoaria recebam auxílio, as crianças lá das pe
dreiras, etc. Não, temos que olhar onde essas crian
ças estão, sofrendo ao lado de suas famílias, para 
que ali cheguem os programas e o socorro do Go
verno. 

Então, voto a urgência, Sr. Presidente, pedindo 
uma atenção especial para que construamos juntos 
um programa abrangente, sólido, consistente para 
reverter essa situação de desigualdade no nosso 
País. 

Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

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

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere o requerimento figu

rará na Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil 
subseqüente, nos termos do art. 345 do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia na presente sessão e que, 
nos termos do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lida a seguinte 

PARECER N2 694, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nl! 110, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 11 O, de 1997, que dene
ga autorização ao Município de Goioerê - PR, para 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Es
tado do Paraná S.A no valor de R$1.460.200,00 (um 
milhão, quatrocentos e sessenta mil e duzentos 
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reais), cujos recursos seriam destinados a obras de 
infra-estrutura urbana, bel!} como à aqüísição de ter
renos que seriam doados à Companhia de Habita
ção do Paraná- COHAPAR. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de novem
bro de 1997. - Geraldo Melo - Presidente- RonaJ.. 
do Cunha Uma - Relator - Emília Fernandes -
Joel de Hollanda - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N2 694, de 1997. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, P_residente. nos termos do art._4B_,item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Denega autorização ao Município de 
Goioerê - PR para contratar operação de 
crédito junto ao Banco do Estado do Pa
raná S.A no valor de R$ 1.460.200,00 (um 
milhão, quatrocentos e sessenta mil e du
zentos reais), cujos recursos seriam des
tinados a obras de infra-estrutura urbana, 
bem como à aquisição de terrenos que 
seriam doadas à Companhia de Habita
ção do Paraná- COHAPAR. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É denegada autorização para a Prefeitu

ra do Município de Goioerê - PR para contratar ope
ração de crédito junto ao Banco do Estado do Para
ná S.A no valor de R$ 1.460.200,00 (um milhão, 
quatrocentos e sessenta mil e duzentos reais), cujos 
recursos seriam destinados a obras de infra-estrutu
ra urbana, bem como à aquisição de terrenos que 
seriam doadas à Companhia de Habitação do Para
ná- COHAPAR. 

Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento de dispensa de pu
blicação da Redação Rnal do Projeto de Resolução 
n2 110, de 1997; que será lido pelo Sr.·12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.2 931, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do parecer referente à redação 
final do Projeto de Resolução n.• 110, de 1997, que 
denega autorização ao Município de Goioerê para 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Es-

tado do Paraná S.A. no valor de um milhão, quatro
centos e sessenta mil e duzentos reais, cujos recur
sos seriam destinados a obras de infra-estrutura ur
bana, bem como a aquisição de terrenos que seriam 
doados à Companhia de Habitação do Paraná - CO
HAPAR. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997.
Senador Osmar Dias - Senador Rober:to Requião. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

-Em discussão a redação final do Projeto de 
Resolução n 2 110, de 1997. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
As Sr8s e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia na presente sessão e que, 
nos termos do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, ser;! lida pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lida a seguinte 

PARECER N.1 695, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.•137, de 1997. 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.2 137, de 1997, que auto
riza o Estado da Bahia a conceder garantias às ope
rações de crédito a serem contratadas no âmbito do 
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira 
Baiana, junto às instituições de créãrto oficiais. < 

Sala de Reuniões da Cómissão, 4 de novem
bro de 1997.- Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo 
Cunha Lima, Relator - Emília Fernandes - Joel de 
Hollanda - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N.2 695, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu Presidente, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOU~ÇÃON.2 , DE 1997 

Autoriza o Estado da Bahia a conce
. der garantias às operações de crédito a 

serem · contriifadas no âmbito do Progra-



214 ANAIS DO SENADO FEDERAI. -NOYEMilRO DE 1997 

ma de Recuperação da Lavoura Cacauei
ra Baiana, junto às instituições de crédito 
oficiais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado da Bahia autorizado a con

ceder garantias, no valor de até R$14.400.000,00 
(catorze milhões e quatrocentos mil reais), às opera
ções de crédito a serem contratadas no âmbito do 
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira 
Baiana, junto às instituições de crédito oficiais. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste 
artigo serão destinados ao financiamento do controle 
da doença Vassoura de Bruxa e à recuperação da 
produtividade e da competitividade da lavoura ca
caueira baiana. 

Art. 22 As operações de crédito referidas no ar
tigo anterior deverão observar as seguintes condições 
financeiras.: 

a) volume de recursos: R$120.000.000,00 
(cento e vinte milhões de reais), para o ano de 1997, 
deduzido o valor das contratações referentes ao 
exert:ício de 1996, conforme Resolução n° 2.363, de 
1997, do Conselho Monetário Nacional. 

b) encargos financeiros: 
- taxa de juros: as usuais do Fundo Constitu

cional de Financiamento do Nordeste, quando se tra
tar de miniprodutores; taxa efetiva de juros de 4% 
(quatro por cento) e 6% (seis por cento) para os pe
qtlenos produtores e os médios e grandes produto
res, respectivamente; 

- indexador: Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP; 

c) condições de pagamentCJí 
- do principat. em até oito anos de prazo total, 

em amortizações semestrais, com prazo de carência 
de até três anos; 

-dos juros: exigíveis semestralmente, sem pe
ríodo de carência; 

d) garantia: vinculação. de cotas do Fundo de 
Participação do Estado - FPE e de recursos do Fun
decon, limitadas ao valor de R$14.400.000,00 (cator
ze milhões e quatrocentos mil reais). 

Art. 32 A autorização conced1da por esta Reso
lução deverá ser exert:ida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, contado da data de sua publi
cação. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publi
cação da Redação Final do Projeto de Resolução n• 

137, de 1997, que será lido pelo Sr. 1° Secretário, 
SenadorRonaldo Cunha Lima. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 932, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Resolução n• 137, de 1997, que 
autoriza o Estado da Bahia a conceder garantias às 
operações de crédito a serem contratadas no âmbito 
do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira 
baiana, junto às instituições de créditos oficiais. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997. 
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final do Projeto de 
Resolução n 2 137, de 1997. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
i:fiSc:ussão. ·•• · • •· · · · 

Em votação. 

As Sr-s e os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia na presente sessão e que, 
nos termos do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

PARECER N.2 696, DE 1997 
. (0? Comissão Diretora) 

Redação final do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado n.R 348, de 
1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n.2 348, 
que dá nova redação ao art. 9 do Decreto-lei n. • 3, 
de 27 de janeiro de 1966, que disciplina as relações 
jurídicas do pessoal que integra o sistema de ativida
des portuárias. 

Sala de Reuniões, 4 de novembro de 1997. 
Geraldo Melo, Presidente - Ronaldo Cunha 

Lima, Relator- Joel de Hollanda - Lúdio Coelho. 
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ANEXO AO PARECER N.0 696, DE 1997 

Redação final do Substitutivo ao 
projeto de Lei do Senado n.• 348, de 1991 
que autoriza o Poder Executivo a subor
dinar a Polícia Portuára ao Departamento 
de Polícia Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.2 É o Poder Executivo autorizado a suu
bordinar a Polícia Portuária, como força de policia
mento, ao Departamento de Polícia Federal. 

Parágrafo único. O quadro da Polícia Portuária 
terá seus cargos de provimento efetivo preenchidos 
de acordo com o que dispõe o art. 37 da Constitui
ção Federal. 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publi
cação da Redação Final do Substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado n2 348, de 1997, que será lido 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 933, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 
requeiro a dispeo ISél de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n2 348, de 
1991, de autoria do Senador Neloon Carneiro, que 
dá nova redação ao art. 92 do Decreto-Lei n• 3, de 
27 de janeiro de 1966, que disciplina as relações ju
rídicas do pessoal. que integra o sistema de ativida
des portuárias. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997.
Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. do Substitutivo ao Pro
jeto de Lei do Senado n° 348, de 1997. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai 3. Cãmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia na presente sessão e que, 
nos termos do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima 

É lida a seguinte 

PARECER N.2 697, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n,2 72, de 1997 (n.o 441, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n.2 72, de 1997 (n.2 

441, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo de Cooperação CuHural, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, 
em 12 de fevereiro de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de novem
bro de 1997. - Geraldo Melo, Presidente - Ronaldo 
Cunha Lima, Relator - Emília Fernandes - Joel de 
Hollanda - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N.º 697, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento ln
temo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.2 , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração CuHural, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Italiana, em Roma, 
em 12 de fevereiro de 1997. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.2 É aprovado o texto do Acordo de 
Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro 
de 1997. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacicmarquaisquer atos que posSam re- . 
suHar em revisão do referido Acordo, bem corno 
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quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional. 

Art. 2.2 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publi
cação da Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo n2 72, de 1997, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO t~º934, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 
requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 72, de 
1997 (nº 441/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, 
celebrado entre o Governo da República·Federativa 
do Brasil e o Governo da República Italiana, em 
Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997 . ..:. 
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 72, de 1997. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr's e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia na presente sessão e que, 
nos termos do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenári::>, será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
S9n;o:do; R-:maldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte 

PARECER N.'2 698, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.~ 73, de 1997 (n.2 452, de 
.,~~7. t:~ ~?~?.r~ ~01! n~utados.). 

A Comissão L.retora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 73, de 1997 (n.O 
452, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo sobre a Concessão de Vistos 
para Viagens de Negócios, Investimentos e de Co
bertura Jornalística, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Coréia, em Brasília, em 11 de setembro 
de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de novem
bro de 1997. - Geraldo Melo, Presidente - Ronaldo 
Cunha Lima, Relator- Emília Fernandes - Joel de 
Hollanda - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N.O 698, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presiden.te do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.º , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo sobre a 
Concessão e Vistos para Viagens de Ne
gócios, Investimentos e de Cobertura 
Jornalística, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Coréia, em Brasí· 
lia, ein 11 de setembro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 É aprovado o texto do Acordo sobre a 
concessão de Vistos para Viagens de Negócios, In
vestimentos e de Cobertura Jornalística, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o· Governo da Repúblic'.a da Coréia, em Brasília, em 
11 de setembro de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publi
cação da Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo n2 73, de 1997, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N2 935, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n.2 73, de 
1997 (n.2 452197, na Câmara dos Deputados, que 
aprova o texto do Acordo sobre a Concessão de VIS
tos para Viagens de Negócios, Investimentos e de 
Cobertura Jornalística, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Coréia, em Brasília, em 11 de setem
bro de 1996. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997.
Casildo Maldener. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 73, de 1997. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As S~ e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia na presente sessão e que, 
nos tennos do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
Sena~or Ronaldo Cunha Lima 

É lida a seguinte: 

PARECER N.R 699, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 75, de 1997 (n.R 398, de 
1997, na CAmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n.2 75, de 1997 {n.2 

398, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo Constitutivo da Associação dos 
Países Produtores de Estanho, celebrado em 29 de 
março de 1983, em Londres. 

Sala de Reuniões .da Comissão, 4 de novem
bro de 1997.- Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo 
Cunha Uma, Relator - Joel de Hollanda - EmRia 
Fernandes- Lucídio Portella. 

-

ANEXO AO PARECER N.2 699, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, · , Presidente do Se
nado Federal, nos tennos do art. 48, item 28, do Re
gimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.2 , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo Constitu
tivo da Associação dos Países Produto
res de Estanho, celebrado em 29 de mar
ço de 1983, em Londres. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo Constitutivo 

da Associação dos Países Produtores de Estanho, ce
lebrado em 29 de março de 1983, em Londres. 

Parágr'afu i1nico. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes CO!llllementares que, nos tennos do art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães) 
-Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publi
cação da Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nR 75, de 1997, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.R936, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n.R 75, de 
1997 {n.2 398197, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Constitutivo da Associação 
dos Países Produtores de Estanho, celebrado em 29 
de março de 1983, em Londres. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997.
Oclaclr Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 75, de 1997. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As S~ e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia na presente sessão e que, 
nos termos do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

PARECER N.2 700, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.• 76, de 1997 (n.• 412, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n.2 76, de 1997 (n.• 
412, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto da Convenção sobre a Marcação de Ex
plosivos Plásticos para fins de Detecção, assinada 
em Montreal, em 12 de março de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de novem
bro de 1997. - Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo 
Cunha Uma, Relator - Joel de Hollanda - Emília 
Fernandes - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N.• 700, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Re
gimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.2 , DE 1997 

Aprova o texto da Convenção sobre 
a Marcação de Explosivos Plásticos para 
fins de Detecção, assinada em Montreal, 
em 12 de março de 1991. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 12 É aprovado o texto da Convenção sobre a 

Marcação de Explosivos Plásticos para fins de Detec
ção, assinada em Montreal, em 12 de ITiaiÇO de 1991. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão da referida Convenção, berri como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publi
cação da Redação Final do Projeto de Decreto Le-

gislativo n• 76, de 1997, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.2 937, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n. 2 76, de 
1997 (n.• 412/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção sobre· a· Marcação de 
Explosivos Plásticos para fins de Detecção, assina
da em Montreal, em 12 de março de 1991. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997. -
Odacir Soares - Carlos Wilson. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 76, de 1997. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a· 

discussão. 
Em votação. 
As Sr45 e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia na presente sessão e que, 
nos termos do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1° Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

PARECER N.2701, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.ll 87, de 1997 (n.2 387, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n.• 87, de 1997 (n.• 
387, de 1997,-na C:ãrriara dos óepUta.dos), que-aJ)ro
va o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Paí
ses Baixos relativo ao exercício de atividades remu
neradas por parte de dependentes do pessoal diplo
mático, consular, administrativo e técnico, celebrado 
em Brasília, em 31 de julho de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de novem
bro de 1997. ~Geraldo Melo, Presidente:_ Ronaklo 
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Cunha Uma, Relator ~ Joel de Hollanda - Emilia 
Fernandes - Lucídio Port~la. 

ANEXO AO PARECER N.2 701, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do 
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo do Reino dos Países Bai
xos ·relativo ao exercício de atividades re
muneradas por parte de dependentes do 
pessoal diplomático, consular, adminis
trativo e técnico, celebrado em Brasília, 
em 31 de julho de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino dos Países Baixos relativo ao exercício de 
atividades remuneradas por parte de dependentes do 
pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico, 
celebrado em Brasília, em 31 de julho de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem como quais
quer aj:.!Sles complementares que, nos termos do art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requeri~o de dispensa de publi
cação da Redação Rnal do Projeto de Decreto Le
gislativo n2 87, de 1997, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.2 938, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n.2 87, de 
1997 (n.2 387/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos 
Países Baixos relativo ao exercício de atividades re
muneradas por parte de dependentes do pessoal di-

plomático, consular, administrativo e técnico, cele
brado em Brasília, em de 31 de julho de 1996. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997.
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final do Projeto. de Decreto 
Legislativo ri2 87, de 1997. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia na presente sessão e que, 
nos termos do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Ple:nãrio, será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lida a seguinte: 

PARECER ~702, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nll 88, de 1997 (nll438, de 1997, 
na Cimara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 88, de 1997 (nll 
438, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo de Cooperação para o Comba
te ao Narci:>tráfico e à Farmacodependência, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, 
na Cidade do México, em 18 de novembro de 1996. 

Sala de Reuniões da ComisSão, 4 de novem
bro de 1997.- Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo 
Cunha Lima, Relator - Lucídlo Portella - Joel de 
Hollanda - EmRia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N2 702, DE 1997 

Faço saber que o-Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulg:> o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração para o Combate ao Narcotráflco e à 
Farmacodepenclêncla, celebrado entre o 
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Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo dos Estados Unidos Me
xicanos, na Cidade do México, em 18 de 
novembro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração para o Combate ao Narcotráfico e à Farma
codependência, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo dos Esta
dos Unidos Mexicanos, na Cidade do México, em 18 
de novembro de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimõnio nacional. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publi
cação da Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo n2 88, de 1997, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.ll 939, DE 1997 

Senhor Presidente, 
':'los termos do art. 321 do Regimento Interno, 

reque1ro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n.2 88, de 1997 
(n.11 438197, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação para o Combate ao 
Narcotráfico e à Farmacodependênci celebrado entfe 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
vemo dos Estados Unidos Mexicanos, na Cidade do 
México, em 18 de novembro de 1996. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1997.
Emma Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. do Projeto de Decreto 
Legislativo n11 88, de 1997. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Srls e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia na presente sessão e que, 
nos termos do Regimento Interno, se não houver ot:.
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

PARECER N.ll 703, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n11 89, de 1997 (n2 482, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n.2 89, de 1997 (n.2 
482, de 1997, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto. do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, 
conciUido em Genebra, em 26 de janeiro de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de novem
bro de 1997.- Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo 
Cunha Uma, Relator - Joel de Hollanda - Emília 
Fernandes - Lucrdio Portella. 

ANEXO AO PARECER N.2 703, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento InternO', pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo Interna
clonai de Madeiras Tropicais, conclurdo 
em Genebra, em 26 de janeiro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo Interna

cional de Madeiras Tropicais, concluído em Gene
bra, em 26 de janeiro de 1994. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publi
cação da Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo n2 89, de 1997, que será lido pelo Sr. 1º Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 
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REQUERIMENTO N.2 940, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, re

queiro a dispensa de publicação, para imediata discus
são e votação, do Parecer referente à redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 89, de 1997 (n.º 
482197, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, con
cluído em Genebra, em 26 de janeiro de 1994. 

pala das Sessões, 4 de novembro i:le-1997. -
Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 89, de 1997. -

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As SI% e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina 
Pereira, para uma comunicação inadiável, pelo pra
zo de 5 minutos. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. Para 
t.:ma comunicação inadiável. ) - Sr. Presidente, Sr"s e 
s.S. Senadores, o mundo cultural de São Paulo assu
mirá, esta noite, uma nova dimensão, tocada pela 
identificação com as raízes mais expressivas de nosso 
povo e dotada de profundo sentimento humano. 

José Mindlin, homem púbriCO, empresário e bi
bliófilo, reunirá os amigos na Livraria Cultura, em São 
Paulo, para lançar "Uma vida entre livros- reencontros 
com o tempo•, que resume sua convivência ao longo 
dos anos com quase 30 mil títulos, muitos deles verda
deiras raridades no Brasil e no mundo. 

O livro conta a história de como a biblioteca foi 
sendo formada, livro a livro, de como ele exerceu, 
com disposição e muita paciência, a atividade de ga
rimpagem em busca de melhores obras, e de como, 
ao longo dos anos, foi conhecendo e estreitando re
lações com os autores dos livros, associando tudo 
isso ao dia-a -dia de seus 83 anos de vida. 

Simultaneamente, na mesma hora e no mesmo 
local, Betty, a filha de Mindlin, uma veterana nas le
tras, lançará sua mais recente obra. "Moqueca de 
Maridos•, mais uma incursão antropológica da escri
tora na vida e na atividade indigenista brasileira. 

Trata-se de histórias simples, escritas em lin
guagem fácil e acessível, quase em ritmo de conto 
de fadas, sobre os mitos eróticos de seis tribos de 
Rondônia. 

Quem já leu o livro de Betty, que já se encontra 
nas livrarias, mas será ofiCialmente lançado hoje, jun
tamente com a primeira obra do pai, garante tratar-se 
de uma mistura leve entre o real e o imaginário. 

Deliciosas histórias contadas por pajés e mu
lheres das tribos, onde a realidade e a ficção se en
volvem numa atmosfera de sonho e fantasia, para 
falar dos eternos conflitos homem/mulher, presentes 
e com grande vigor entre os silvícolas. 

Betty, uma economista que virou antropóloga, 
estreou como escritora em 1985, dedicando-se a es
crever sobre os índios brasileiros, recolhendo e 
transformando em literatura antropológica uma já lar· 

- -ga experiência entre as tribos rondonienses. 

Quanto ao pai, Mindlin, colecionar livros sem
pre foi, para ele, uma vocação, manifestada a partir 
dos 15 anos, quando-adquiriu as primeiras obras, e 
fortalecida em sua atividade de jornalista, como re
dator de •o Estado de São Paulo". 

Suas atividades de empresário, advogado e 
Secretário de Cultura de São Paulo o impediram de 
se dedicar a escrever, o que faz agora, depois de 
vender a Metal Leve, a empresa à qual se dedicou 
por decênios-;-tiari-sfoiTni;mc:lo-á em -uma c:las maiores 
de sua especialidade. 

O livro que marca o ingresso de José Mindlin 
no ciclo dos escritores começou a ser preparado em 
1990, fruto de uma longa entrevista dada a estudantes 
sobre como criar uma biblioteca a partir da agregação 
de obras de variada natureza. A entrevista, transforma
da em texto, foi traduzida para o inglês e publicada 
com grande sucesso pela John Brown University, nos 
Estados Unidos. Estava dado o passo inicial. 

Com predileção pela ficção, a biblioteca de 
Mindlin reúne vários gêneros, como ficção estrangei
ra, ensaios, poesias e publicações diversas, mas tor
nou-se famosa também pela Coleção Brasiliana e 
por concentrar raridades, que foram sendo adquiri
das ao longo tempo, sempre que as oportunidades 
iam surgindo. 

Essa busca acabou gerando histórias, muitas 
das quais foram aproveitadas no livro. Através de 
contatos com uma livreira de Copenhague, Mindlin 
adquiriu em Viena uma edição de 1558 da Viagem de 
Hans Staden ao Brasii. Num sótão de umà livraria no 
Canadá, encontrou uma raridade do Século XVII, um 
dos três ou quatro exemplares existentes no mundo. 
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O amor pelos livros levou Mindlin a comemorar 
aniversários de obras raras, como o fez enfrelaçãoa 
uma do Século ">W que completou 500 anos. Apesar 
de toda essa dedicação, Mindlin prefere ser chamado 
de •um leitor que formou uma biblioteca•, a ser tratado 
como colecionador de livros, os quais faz questão de 
comprar em bom estado para não os ver maltratados. 

A preocupação com o estado das obras e as 
técnicas de sua impressão levou José Mindlin a 
aprender técnicas de restauração e de paleontologia 
e a criar a Sociedade de Bibliófilos do Brasil, que 
edita livros em tiragens limitadas, embora com pri
moroso acabamento. 

São raras as demonstrações tão acentuadas 
de amor às obras literárias. Mas, felizmente, ainda 
existem, e servem de exemplo sobretudo à juventu
de da era da globalização, cada vez mais próxima 
da eletrõnica e mais distante dos livros. 

Saudemos o aparecimento de "Uma vida entre 
livros - reencontros com o tempo• como um estímu
lo para que todos nós, nossos filhos e nossos netos, 
nos debrucemos ~om maior freqüência sobre aquele 
que nos proporciona momentos de realidade crua, 
mas também nos permite viajar nas asas leves do 
sonho e da fantasia. 

Saudemos de Brasília, do Senado da Repúbli
ca, José Mindlin. 

Muito obrigado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -

Sr. Presidente, peço a palavra como líder. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy 
como Líder de Partido. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT-SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, antes de fazer o registro 
como Líder do Partido dos Trabalhadores, do docu
mento em defesa do Brasil do Presidente Nacional 
do PT, do Uder do PT no Senado, Senador José 
Eduardo Outra, e de José Machado, líder do PT na 
Câmara dos Deputados, gostaria de solidarizar-me 
com o pronunciamento que acaba de fazer o Sena
dor Francelina Pereira, ao homenagear José Mindlin, 
o empresário que, aos 83 anos, acaba de lançar um 
livro sobre sua vida entre livros. É um exemplo de 
dedicação, de amor, de convivência com os livros. 
Será muito interessante para todos aqueles interes
sados no desenvolvimento da cultura ler essa sua 
obra para perceber o quanto se pode aprender com 
os livros dos mais variados assuntos: 

José Mindlin conseguiu, por intermédio dos li
vros, mostrar extraordinário conhecimento, que aca-
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bou colocando na prática como empresário; transmi
-tiu esse conhecimento às suas filhas, que estão tam
bém lançando livros. Tomei-me muito amigo de Bet
ty Mindlin, uma de suas filhas, que foi professora de 
economia na Fundação Getúlio Vargas, na Escola 
de Administração de Empresas, a meu convite, por
que ela mostrou sensibilidade e um conhecimento 
muito grande, estudiosa que era das técnicas de pla
nejamento; deu aulas de Planejamento Econômico 
do Setor Público naquela instituição. Posteriormente, 
ela resolveu abraçar a Antropologia e foi viver entre 
os índios em diversas regiões da Amazônia. O livro 
_que está publicando agora trata exatamente de suas 
~xperiências entre os índios, das inúmeras histórias 
da tradição oral indígena no Brasil. BeftY Míndlin 
soube conhecer e amar os livros pela convivência 
com seu pai. Tenho certeza de que a biblioteca de 
José Mindlin se constitui num acervo do povo brasi
leiro e será, certamente, depois da vida de José Min
dlin, parte do patrimônio do povo de São Paulo e do 
Brasil. Quero, portanto, como o Senador Francelina 
Pereira, cumprimentar José Mindlin pela obra que 
lança hoje em São Paulo, na Livraria Cultura 

Sr. Presidente, eis o documento Em defesa do Bra
si, que o Partido dos Traballadores divulgou ontem a 
respeito do momento econômico que estamos vivendo: 

_A estratégia de estabilização monetária 
do Governo vinha deteriorando as contas 
externas do País em função da armadilha 
imposta pela política de âncora cambial com 
sobrevalorização do rea~ aprofundando a 
dependência financeira frente ao capital es
peculativo e vulnerabilizando a economia 
brasileira, que agora se defronta com uma 
grave crise financeira e econômica. 

Totalmente dependente de capitais ex
temos e vulnerável aos movimentos do capi
tal especulativo, o Brasil foi o país mais du
ramente atingido pela crise nos países asiá
ticos. A bolsa de valores chegou a cair 
31,7% na semana passada, e sofremos um 
ataque especulativo com perdas significati
vas de reservas quando o Governo dobrou 
as taxas de juros. 

Os resultados já são conhecidos pela 
·sociedade brasileira: crise bancária, inadim
plência, falência, perda de renda dos assala
riados, desemprego e recessão. 

A _eco.Dornia nacional estª _mais vulne-:_ _ 
rável, o déficit público aumentará com o 
crescimento vertiginoso dos juros da dívida 
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pública, cairão ainda mais os gastos nas 
áreas sociais e os investimentos. 

Repete-se também o comportamento 
irresponsável do Governo Fernando Henri
que Cardoso, que procura culpar o Congres
so Nacional e a Oposição, quando o único 
culpado é o próprio Presidente, sua política 
de âncora cambial e juros elevados inspira
dos no modelo económico neoliberal. 

O financiamento inflacionário foi substi
tuído pelo endividamento do País, pela des
truição do patrimõnio público estratégico e 
pela desnacionalização crescente da econo
mia. Era público e notório que os fundamen
tos da estabilização da moeda estavam 
comprometidos e que essa sistema era e 
continua sendo insustentável. 

Desde o final de 1996, o País convive 
com um Presidente que só trabalha para sua 
reeleição, submetendo toda a política ecooõ
mica ao continuísmo e ao calendário eleitoral. 

O Presidente subordinou o Brasil, na 
busca da reeleição a qualquer custo, ao 
mercado especulativo internacional e foi in
capaz de propor e realizar refonnas estrutu
rais: politicas e económicas. 

É hora de socorrer a economia popu
lar, o consumidor, a pequena e microempre
sa, os milhões de brasileiros(as) com dívidas 
bancárias e comerciais, proteger o emprego 
e o salário. E não o que assistimos: um novo 
PROER para os bancos e corretoras, a des
truição do que resta de património público e o 
aprofundamento do endividamento do Estado. 

Mesmo sabendo que somente um 
novo governo, capaz de implantar um novo 
modelo de desenvolvimento, que rompa 
com a lógica neoliberal, será capaz de supe
rar este processo irresponsável que compro
mete os interesses históricos do País, o PT 
propõe que sejam tomadas medidas emer
genciais de defesa da produção, do emprego 
e da renda e reafirma sua disposição de mobi
lizar a sociedade brasüeira para mudar os ru
mos do País. Nesse sentido, propomos: 

a) Definir uma política nacional que 
ampare a renegociação das dívida~ contraí
das, protegendo em especial os pequenos 
devedores, microempresas, peqtlenas em
presas e consumidores de baixa renda, sob 
pena de assistirmos a um crescimento ex
plosivo da inadimplência; 

b) Rever a política de abertura comer
cial generalizada, com a adoção de uma po
lítica de comércio exterior que proteja os se
tores estratégicos da indústria e agricultura, 
particularmente fragilizados pela combina
ção do câmbio sobrevalorizado e juros ele
vadíssimos. As câmaras setoriais com parti
cipação dos trabalhadores devem ser reati
vadas e essas medidas avaliadas, tendo 
como contrapartida o nível de emprego e a 
estabilidade dos preços. 

c) Reorientar , os financiamentos do 
BNDES, financiados com recursos oriundos 

-âa-poupança dos trabalhadores, como o 
FAT, no montante de aproximadamente 
R$14 bilhões, que estão sendo canalizados 
para. as. privatizações de grandes grupos pri
vilegiados. O BNDES deve canalizar seus 
recursos para o investimento produtivo, em 
setores com grande impacto no emprego e 
em políticas de fomento às pequenas e mi
croempresas e à economia popular. 

d) Ampliar a cobertura do seguro-de
semprego, acompanhado de medidas de 
proteção aos desempregados, como o crédi
to solidário; 

e) acelerar a reforma agrária e o forta
lecimento da agricultura familiar, fundamen
tais para amenizar a crise social nas gran
des cidades; 

f) rever a política de âncora cambial, 
recuperando o potencial exportador do País; 

(O Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães 
faz soar a campanhia.) 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BLOCOIPT-SP) -
Sr. Presidente, solicito que esta manifestação da Dire
ção e dos Líderes do PT seja transcrita na íntegra. 

SEGUE, NA fNTEGRA, DOCUMENTO 
A QUE SE O SR. SENADOR EDUARDO 
SUPUCY. 

EM DEFESA DO BRASIL 

A estratégia de eslabilização monetária do governo vima 
deteriorando as contas axtemas do país. em função da armadilla 
imposta pala política de âncom cambial com sobrevalorização do 
Real, aprofundando a dependência financeira frente ao capital es
peculativo e vulnerabilizando a economia brasileira, que agora se 
datro. .ta com uma grave crise financeira e econômica. 

Totalmente dependente de capitais externos a vulnerável 
aos movimentos do capital especulativo o Brasil foi o pais mais 
duramente atingido pela crise nos paises asiáticos. A bolsa deva
lores chegou a cair 31,7"!. na semana passada e~ SQfremos um 
ataque especulativo com pardas significativas de reservas, quan
do o governo dobmu as taxas de juros. 
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Os resultados já são conhecidos pela sociedade brasileira: 
crise bancária, inedimplêncla, falências, perdas de renda dos as
salariados, desemprego e recessão. 

A econorria nacional está mais vUnerável, o déficit público au
rnen1alá com o aescimen1o VBf19noso dos juros da divida púbro:a, 
cai1ão ainda mais os gasiDs para áreas sociais e os inwslimen1os. 

Repete-se também o comportamento irresponsável do go
verno FHC que procura culpar o Congresso Nacional e a Oposi
ção, quando o único responsável é o próprio Presidente, sua poli
tica de Ancora cambial e juros elevados inspirados no modelo 
econOmico neoliberal. 

O financiamento inflacionário foi substituído pelo endivida
rnemo do pais, pela destruição do patrimõnio público estratégico 
e pela desnacionalização crescente da economia. Era público e 
notório que os fundamentos da estabilização da moeda estavam 
compmmeüdos, que esta estratégia de estabilização era e é in
sustentável. 

Desde o final de 96 o pais convive com um presidante que 
só trabalha para sua reeleição, submetendo toda política econó
mica ao continuismo e ao calendário eleitoral. 

O presidente subordinou o pais - na busca da reeleição a qual
quer cusm - eo mercado especo Ilativo intemacional e foi incapaz de 
propor e realizar reformas estruturais: politicas e econõmicas. 

É hora de socorrer a eoonornia popular, o consumidor, a 
pequena e micro empresa, os milhões de brasileiros( as) com dívi
das bancárias e comerciais, proteger o emprego e o salário. E 
não o que assistimos: um novo Proer para os bancos e correto
ras, a destruição do que resta de patrimõnio público e o aprofun
damen1D do endividamento do Estado. 

Mesmo sabendo que somente um novo governo, capaz de 
~tar um novo modelo de desenvolvimento, que rompe com a 
lógica neoliberal, será capaz de superar este procasso irrespon
sável que cornpromal9 os interesses históricos do pais, o PT pro
põe que sejam tomadas medidas emergencia.is de defesa da pro
dução, do emprego e da renda e reafirma sua disposição de mo
bilizar a sociedade brasileira para mudar os rumos do pais. Neste 
sentido propomos: 

a) Definir uma política nacional que ampare a renegocia
ção das dividas contraídas, protegendo em especial os pequenos 
devedores, micro e pequenas empresas e consumidores de baixa 
renda. sob pena de assistirmos um crescimento explosivo da ina
dimplência; 

b) Rever a política de abertura comercial generalizada, 
com a adoção de uma política de comércio exterior que proteja 
setoras estratégicos da indústria e agricultura particularmente fragi· 
lizados pela combinação do câmbio sobrevalorizado e juros eleva
díssimos. As Câmaras Setoriais com participação dos trabalhadores 
d9w!m ser reativadas e estas medidas avaliadas, tendo como con
bapBitida o nível de emprego e a estabilidade dos preços. 

c) Reorientar os financiam9ntos do BNOES, financiados 
com recursos oriundos da poupança dos babalhadores, corno o 
FAT, no montante de aproximadamente R$14 bilhões, que es1ão 
sendo canalizados para as privatizações e grandes grupos privile
giados. O BNDES deve canalizar seus recursos para o investi
rnemo produtivo, em selares com grande impacto no emprego, e 
em políticas da fomento às pequenas e micro empresas e à eco
nomia popular. 

d) 'Ampliar a cobertura do seguro desemprego, acompa
nhando de medidas de proteção aos desempregados, como o 
crédito solidário; 

e) Acelerar a reforma agrária e o fortalecimento da agricul· 
tura famiftar, fundamentais para amenizar a crise social nas gran
des cidades; 

I) Rever a política de âncora cambial, recuperando o po
tencial exportador do país; 

g) Implantar uma· efetiva reforma tributária, que simplifique 
a estrutura de ~. estmula as exportações e investinen1os pro
dutNos e ori9nlada para a justiça fiscal, com a progressividade onde 
quem ganha mais, paga mais. É lmdamental, a adoção do imposto 
sobre as grandes lor!IJlas e hemnças, além do ITR -lmposlo Tarrtto
rial Rural- para ptrir os grandes latifii1dos improdutNos. 

h) Suspender as privatizações de empresas BS1ratégicas, ex
postas a uma desvalorização pabimoniaf, pois esta política conduzi
rá a um processo de maior vulnerabilidade estrutural do país; 

T amos que refundar a estab1lidade da moeda em novas 
bases, caminhar para a redução rápida das taxas de juros, prote
gendo da crise os setores produtivos, os pequenos produtores e 
os desempregados e assegurando a retomada do crescimento 
econômico sustentado e com justiça social. 

Partido dos Trabalhadores 
José Dirceu - Presidente Nacional do PT 
José Eduardo Outra - Líder do PT no Senado 
José Machado- Líder do PT na Câmara 
São Paulo, 3 de novembro de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Júlio Campos, por ces
são do Senador Carlos Bezerra. (Pausa) 

Com a palavra o Senador Jefferson Péres. 
{Pausa.) 

Com a palavra o Senador Casildo ·Maldaner. 
{Pausa.) 

Com a palavra o Senador Osmar Dias. (Pausa.) 
Com a palavra o Senador Pedro Simon. {Pausa) 
Com a palavra o Senador Ademir Andrade. 

(Pausa.) 
Está franqueada a palavra. 
Não havendo quem queira fazer uso da pala-

vra ... 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi

dente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Júlio Campos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS {PFL-MT. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Nobre 
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, eu não poderia 
deixar de ocupar a tribuna desta Casa, no dia de 
hoje, para registrar o centenário de nascimento do 
grand~ homem público mato-grossense, do grande 
médico, político e jornalista, Dr. Agrícola Paes de 
Barros, que nasceu em Cuiabá no dia 04 de novem
bro de 1897 e faleceu na nossa capital, aos setenta 
e sete anos de idade, no dia 09 de maio de 1969. 

Hoje, todo o Estado de Mato Grosso reverencia 
a passagem do centenário do nascimento de Agríco
la Paes de Barros, que foi um visionário ?.lém do seu 
tempo. Em suplemento especial do jornal do meu 
Estado, Folha do Estado, registram-se vários tópi
t;OS da sua vida. Era tido no meio da imprensa mato-

=-grossense como "a metralhadora giratória", pois, nos 
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jomais por ele fundados- "A Luz", ·o FJ!ó", "Brasil Oes
te~. "A Piebe"- ele, durante Íongos a.noS; defendiéi os in
'teresses dos mais humildes de Mato Grosso. 

Como médico humanitário, também foi o médi
cO dos pobres. Durante sua longa vida, dedicou-se à 
saúde pública desde a sua formatura pela Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro. Quando retomou para 
Cuiabá, no dia 26 de abril de 1924, passou a dedicar
se à Medicina. Trabalhava não só no serviço público, 
onde ocupou cargos como o de Diretor da Saúde Pú
bfK:a do Estado, como também foi médico do Instituto 
Médico legal e da Escola Agrícola do São V"ICente, es
cola que formou muitos mato-grossenses ilustres, den
tre eles o nosso colega de Bancada Federal, Senador 
Jonas Pinheiro, que se formou por aquele estabeleci
mento de ensino onde o Dr. Agrícola foi médico dos 
estudantes durante tanto tempo. 

O eminente jornalista Lenine de Campos Pó
voas escreveu, após a morte do Dr. Agrícola Paes 
de Barros, um belíssimo artigo intitulado •um médico 
popular", que faço questão de ler para registro nos 
Anais desta Casa 

Além de médico, foi um político de vanguarda, 
moderno, um dos fundadores do PTB. Justamente 
aos 38 anos de idade iniciou sua vida pública, ele
gendo-se Vereador de Cuiabá. Em seguida, em 
1935, passou a integrar a Assembléia legislativa do 
Estado do Mato Grosso como Deputado Estadual. 
Em 1945, por ocasião da redemocratização do Bra
sil, o Dr. Agrícola Paes de Barros foi eleito Deputado 
Federal à Assembléia Nacional Constituinte como 
dos mais votados Parlamentares da história do Mato 
Grosso. Como Deputado Federal, teve um desem
penho exemplar na Câmara dos Deputados no Rio 
de Janeiro. Foi um dos primeiros políticos mato
grossenses a reivindicar a construção da estrada de 
ferro para Mato Grosso. 

Os Anais da Câmara dos Deputados registram 
que, na Sessão de 26 de maio de 1946, o Deputado 
Agrícola Paes de Barros batalhava pela construção 
da estrada de ferro. •o melhor sistema de colonizar 
é fazer estrada de ferro•, dizia 

O progresso de um pafs está na razão direta 
da proporção que existe entre os quilõmetros qua
drados do território para os quilõmetros da estrada 
de ferro. Os mais adiantados e ricos países do mun
do são os que possuem maior percentagem de vias 
férreas. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que 
hã mais ou menos 30 anos avançou de Bauru até 
Porto Esperança, às margens do Rio Paraguai, em 
Mato Grosso, transformou as vilas de Araçatuba e 
Campo Grande em gigantescas cidades e fez surgir 

muitas outras não só em São Paulo como em Mato 
Grosso, não só às margens das estradas mas em 
um raio de muitos quilómetros da via férrea, influen
ciando benefiCamente em um raio de ação maior do 
que a destruição produzida pela mais poderosa 
bomba atómica. 

Voltou a ocupar novamente a tribuna no dia 15 
de junho de 1946, quando disse: "Não importa, Mato 
Grosso, que falem o mal que quiserem. Para a fren
te, pelo Brasil, aguardamos a grande via férrea de 
penetração Campo Grande-Guiabã, o que o nosso 
conterrâneo e nosso Presidente - e todos os brasilei
ros -, General Eurico Gaspar Outra irá fazer. • Essa 
idéia frxa de Agrícola Paes de Barros pela ferrovia 
como solução para o desenvolvimento de Mato Grosso 
o fez até mudar de Partido para o bem de seu Estado. 

Diz um documento em seu poder que, em 
1946, justamente no dia 11 de outubro de 1946, re
clamava ele uma providência com relação a essa es
trada ao então Presidente Eurico Gaspar Outra. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Biooo/PT/SP) - Per
mite-me V.Ex" um aparte, Senador Júlio Campos? 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL·Mn- Com muita 
honra. · 

o Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT/SP) - No 
instante em que V.Ex'l faz uma homenagem ao cen
tenário do ex-Deputado Agrícola Paes de Barros, 
encontra-se visitando a Tribuna de Honra do Sena
do, aqui à direita, o filho de Pixinguinha, cujo nome 
era Alfredo da Rocha Viana Rlho. Pixinguinha está, 
por coincidência, sendo homenageado pela Câmara 
dos Deputados pelo seu centenário, ocorrido em 23 
de abril desse ano. Está aqui também presente o 
neto de Alfredo da Rocha Viana Rlho, que tem o 
mesmo nome do avô Pixinguinha, acompanhado do 
Deputado Inácio Arruda, do Pc do B do Ceará. Pixin
guinha é autor dos clássicos Carinhoso, Rosa e la
mento. Certamente, V. Ex" também é um apreciador 
desse extraordinário e genial compositor e cantor da 
música popular brasileira. Avaliei que seja importan
te aqui assinalar a visita de seus ilustres parentes, 
no momento em que o Congresso Nacional homena
geia Pixinguinha no seu centenário; aliás, é também 
ele homenageado pelo Governo, pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-Mn -É muito jus
to o aparte de V. Ex'l, nobre Senador Eduardo Supli
cy. Associo-me à homenagem que o Congresso Na
cional presta à figura inesquecível de Pixinguinha, 
um grande artista e grande compositor brasileiro. Te
nho como sua canção símbolo, a de que mais gosto, 
Carinhoso. Meu coração se emociona e quero esten-
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der a seu filho, a seus familiares, minhas homena
gens e a do povo mato-grossense. 

O Dr. Agrícola Paes de Barros, que está fazen
do hoje cem anos, também foi um homem que se 
dedicava à arte e à poesia. Tenho certeza que S. 
Ex", quando Deputado, deve ter-se encontrado no 
Rio de Janeiro com esse grande artista que foi Pixin
guinha. Meus respeitos e os sentimentos carinhosos 
de todos nós, membros do Congresso Nacional. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, S~ e Srs. Se
nadores, quero relembrar que o então Deputado 
Agrícola Paes de Barros era tão fanático, tão ·entu
siasmado para levar a estrada de ferro para Mato 
Grosso que no ano de 1947 filiou-se ao PST - Parti
do Social Trabalhista, agrupando-se à corrente politi
ca que apoiava o seu conterrâneo, nosso coesta
duano Eurico Gaspar Outra, então no exercício da 
Presidência da República, por achar que era chega
da a hora de Mato Grosso ganhar finalmente a sua 
estrada de ferro. Organiza o PST, conclamando a to
dos os mato-grossenses para tomar lugar nas fileiras 
desse novo partido o então deputado Agricola Paes 
de Barros e cobrado pelos seus pares da antiga 
UDN quanto à mudança de partido, assim se ex
pressou o Dr. Agrícola no dia 4 de dezembro de 1948: 
... entrei para a UDN, melhor, fui um de seus fundado
res .•. lutei pela UDN, e desde a sua fundação, gastei 
perto de cem mil cruzeiros!... Mais tarde fui obrigado a 
deixar a UDN, e os motivos publiquei-os largamente ... 
Entrei para o PST porque vi no general Eurico Outra 
um homem de ação, honrado e notei que Getúlio já ini
ciava a luta contra o General Outra ... • 

Ele recebeu, posteriormente, no dia 17 de ja
neiro de 47, uma carta do então Presidente Outra 
nos seguintes termos. 

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB-MT) -Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT)- Com muita 
honra, nobre Senador Carlos Bezerra. 

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB-MT) -V. Ex" fala 
sobre uma das figuras mais notáveis da politica 
mato-grossense. Mato Grosso tem a grande vanta
gem de ser um Estado com uma estratifiCação cultu
ral e social muito grande, de onde surgiram excep
cionais vultos, inclusive um presidente da República 
como o General Eurico Gaspar Outra, médico e nos
so conterrâneo. Durante nossa juventude, quando 
éramos lideres estudantis em Cuiabá, era uma espé
cie de exemplo para todos nós. O Dr. Agrícola Paes 
de Barros liderou em Cuiabá as campanhas nacio
nalistas de O Petróleo é Nosso e outras. Eu, quando 
ainda garoto, constantemente vivia em sua casa 

conversando çpm ele e ouvindo suas lições e seus 
exemplos. Ele era o grande patrono da juventude de 
Cuiabá. Homem idealista, tinha diálogo constante 
com a juventude. Ajudou na formação de toda uma 
geração de cuiabanos e de mato-grossenses, sendo 
uma figura importante nesse processo. Portanto, ve
nho aparteá-lo para parabenizá-lo pelo seu pronun
ciamento e por trazer ao conhecimento do Brasil, 
através da tribuna do Senado da República, essa im
portante figura, que foi para Mato Grosso o Dr. Agrí
cola Paes de Barros. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) -Muito obriga
do nobre Senador Carlos Bezerra V. Ex" lembrou mui
to bem. Eu era estudante do colégio Salesiano de São 
Gonçalo e fazia questão de passar em sua residência, 
próxima ao Colégio dos Padres, para ouvir esse ho
mem, que, já velho, incentivava a juventude cuiabana, 
a juventude mato-grossense e, principalmente, aque
les jovens que tinham o ideal de serem políticos. 

lembro-me de que, em frente a sua residência, 
havia um poço de petróleo, perfurado por ele, simbo
licamente, para a defesa de O Petróleo é Nosso. 

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB-MT) - Morreu 
com espírito jovem, com espírito de garoto. A maté
ria envelheceu, mas o seu espírito continuou jovem, 
idealista, patriótico sempre. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT)- O Dr. Àgrí
cola Paes de Barros foi membro da campanha na
cionalista pelo estabelecimento o) monopólio do pe
tróleo, campanha esta que recebeu o nome de O 
Petróleo é Nosso, nas pegadas de figuras como Ar
tur Bernardes, Orlando Dantas, landulfo Alves. lu
tou pela perspectiva de nacionalização da economia, 
até que, após uma longa e agitada campanha, no 
dia 03 de outubro de 1953, viu criada a Petrobrás, 
através da lei ng 2.004. 

Defensor dos fndios, em discurso na Câmara 
Federal, ao tomar conhecimento de que o padre 
Carletti costumava hastear na aldeia as bandeiras 
brasileira e italiana, cantando o Hino Nacional e a 
Giovanezza, o Dr. Agrícola foi categórico: Eu deseja
va que o Brasil soubesse apresentar aos elementos 
suspeitos que se vão infiltrando nos seus sertões e 
nas fronteiras, falando aos nossos índios em lingua
gem diferente da do nosso povo, celebrando diante 
deles cerimônias estranhas ao nosso civismo, des
lumbrando com, o hasteamento de bandeiras nacio
nais diferentes da nossa ao som da música Giova
nezza. Não é pelo amor, mas pelo interesse às ri
quezas do Brasil. Ele chegou a combater qualquer 
mudança na cultura indígena no nosso País, em es
pecial no Estado de Mato Grosso. 
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Homem de imprensa, lutou muito para manter 
os seus jamais e dentre eles o Jornal Brasil Oeste, 
A Plebe, o jornal O F"lfó, A Luz circularam durante 
muitos anos em Cuiabá, como paladino da democra
cia e da defesa dos mais humildes. 

Na lápide de seu túmulo, no Cemitério de Cuiabá, 
existe a seguinte frase: 'Abafa-se a voz, mas nunca o 
pensamento'- Agrícola Paes de Barros -1897 a 1969. 

Como médico popular, ele atendia de graça 
praticamente a toda a população carente. Homem 
probo, digno, dedicou-se com carinho à medicina. 
Ele saía visitando seus pacientes, todos os doentes 
a que dava assistência a pé, a cavalo ou de carro, 
quando esse veículo chegou a Cuiabá 

Por isso, nesta oportunidade, eu não poderia 
deixar de relembrar a sua figura. Há alguns pensa
mentos de pessoas que o conheceram. Elas. deram 
um depoimento sobre a personalidade de Agrícola 
Paes de Barros. Um deles é o Professor Aecin To
cantins, ex-Prefeito de Cuiabá, ex-Ministro do Tribu
nal de Contas, que diz: 'Exercia a profissão com ver
dadeiro sacerdócio, com o mesmo carinho e dedica· 
ção atendia, sem distinção de classe, a todos que dele 
necessitassem, seja em seu consultório, seja na resi
dência do enfenno. Dos carentes nada cobrava e ain
da os ajudava na obtenção dos medicamentos. 

Como homem público foi um verdadeiro idealis
ta e coerente nas suas atitudes. Nada o afastava 
desse procedimento. Exercia a militância política 
com correção, honradez e dignidade, virtudes essas 
que o transformaram em um líder querido e admira
do principalmente pela classe humilde. 

Foi um precursor na luta em defesa dos inte
resses dos justos anseios da classe operária. Culto, 
estudioso, inteligente, corajoso e humanitário, legou
nos um passado que nos orgulha e engrandece a 
história social e a politica da nossa terra. 

Outros depoimentos foram importantes, como 
o do próprio membro da Academia do Instituto Histó
rico e Geográfico de Mato Grosso. 

Avelino Tavares, na sua coluna 'Janela do 
Tempo', no dia 4 de novembro de 1997, diz: 

'Centenário 
Agrícola Paes de Barros, o médico humanitá

rio, espírita e espiritualista que escreveu e vivenciou 
e manteve no seu consultório um quadro interpretan
do Jesus na Medicina onde se lia: o médico medica; 
quem cura é Deus. • 

Portanto, Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senado
res, não poderfamos deixar de, nesta data, trazer ao 
conhecimento do Senado Federal, da Tribuna desta 
Casa do Congresso Nacional as nossas homena-

gens pelo centenário do brilhante ex-Parlamentar fe
deral e ex-Deputado Agrícola Paes de Barros. 

Ele, um· poeta ein defesa das camadas margi
nalizadas da sociedade, talvez pudesse repetir o que 
disse um dia Pablo Neruda: 'O povo não está só; há 
um poeta que pensa em seu sofrimento'. 

No Rio de Janeiro, já médico formado, reviveu 
sua infância, sua vida em nossa querida Cuiabá es
crevendo uma poesia, no dia 28 de agosto de 1949, 
quando exercia o mandato de Deputado Federal. 

Para encerrar meu pronunciamento, deixo aqui 
minhas homenagens a esse grande brasileiro, a esse 
grande mato-grossense, Dr. Agrícola Paes de Barros, 
lendo o final do artigo do Professor Lenine C. Póvoas: 

'A 9 de maio de 1969, o povo cuiabano chorou 
a perda de um de seus mais estimados clínicos e lí
deres polfticos: Agrícola Paes de Barros. 

Inclinado também para a literatura, o 'médico 
do povo' foi autor de várias poesias, das quais des
tacamos uma, que é a fiel descrição da Cuiabá de 
outras eras. 

Agrícola Paes de Barros 
Ao longe, muito ao longe, em retirados anos, 
Em Cuiabá nasci, em leitos paulistanos ... 
Bem neste ponto vejo e sinto ter morado! 
Aquefe rio ao longe, aquela serra, o prado ..• 
Escuto aqui bem perto, risos conhecidos, 
De velhos bandeirantes, bravos destemidos! 
Flechando peixe junto à pedra do remanso. 
Escuto voz e grito de bugrinho manso 
Distingo os conterrâneos, filhos do lugar, 
Tentando com valor o mundo a conquistar!' ... 
Finalizo com a sua última estrofe: 

' ... Toda a Vila desperta na luta do dia: 
Trabalho é força, é canto, é vida, é har

monia 
Canto o carreto, o carro, a prensa de 

farinha; 
Canto o martelo, a lima, a forja da ten

dinha; 
Enxadão, pá, enxada e ferros da lnglatena 
Canto em nosso campo a revolver a 

terra!...' · 
Meus agradecimentos à famflia Paes de Barros 

por ter feito circular, no jornal Folha do Estado de hoje 
grande homenagem a esse grande médico, a esse 
gande poeta, a esse grande político, a esse grande 
mato-grossense que foi o Dr. Agrícola Paes de Barros. 
As homenagens da Bancada de Mato Grosso. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
S~ SENADOR EM SEU PRONUNCM
MENTO 
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; MEMÓRIA 

Dr. AGRICOLA PAES DE BARRO~ 
4/11/1897 - 4/11/1997 

MÉDICO - P,OÚTICO -JORNALISTA 

A METRALHADORA 
IMPRENSA 

"Jogatina: Escola do Vício e Refúgio dos 
· Perdulários" 
A Luz (1.924) 

"Políticos profissionais - Irregularidade 
e granel" 

A Plebe (1.930} 

·o povo mato-grossense não é indolente" 
A Luz (1924) 

~Façam centro de resistênclâl Ünlã 
dos carroceirosl Dos pedreiros! 
Dos empregados públicos!. Doi 
empregados no comércio! Doi 
lavradores! Dos taberneiros,: 
etc. Centro de Tudo, bem ; 
organizado, com boa dlreçãé 
verão como tudo vai correr't 
mil maravilhas! TOdos serão 
respeitados! A lei será Jgua 
para todos! Se um dia for: 
preso um carroceiro e ··!'i 

trocado por pinga ou ' ' c'" 
rapadura de uma usina, qt 
todos os carroceiros se 
reúnam e façam seu 
protesto!" O Rfó {4 de 
janeiro de 1925) 

.. 
GIRATORIA DA 
DE MATO GROSSt 

"Empastelar jornal?" 
Luz mais luz, muita luz 

A l.uz (1924} 

"Reforma Agrãria: quem deseja?" 
Brasil Oeste (1.964) 

"Sem autonomia não há democracia" 
Brasil Oeste (1953} 

"O novo rico Jânio Quadros é caixeiro de 
Nelson Rokefeller para varrer as Torres da 

Petróbras" 
Brasil Oeste (2/08/1959) 

"Eu arl'lln}o um emprego para você, mas 
um ano de vencimento é meu. Que 

confissão vergonhosa e que mostra, 
cabalmente, a corrupção de um regime" 

Brasil Oeste (25/03/1954} 

"Quem deseja as reformas? Todo os que 
sentem imperiosa necessidade de acelerar

se o progresso do Brasil, sendo, 
igualmente, que isso não serã possível 
enquanto não adaptarmos à realidade 

nossas obsoletas instituições· 
Brasil Oeste (15/02/1!;164) 
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~Qt}e cada *êurmseJS'um · 
eleitor, um fiscal, um juiz do 
governo e na ocasião do voto, 
não escolha figuras 
decorativas que o governo 
Impõe, mas deve votar em 
quem quiser, em quem 
achar conveniente." 
Udo na radio A t.bz 
D'Oeste (17.01.46) 

·o que há de fazer o povo sem 
escolas, sem orientação, sem capital? 
Faz o que pode, planta a mandioquinha 
e pesca, até o dia que é agarrad? e FE 
miseravelmente entregue a um regula..;; 
protegido da situação dominante e q~ 
tem uma usina!!ln 
A Luz (24/10/1924) 

"Em um Estado onde a escn~vatuía 
branca prospera e o direito do 
operário é nulo e é amparado com 
braço forte o capital vardUifo e 

prepotente precisamos d'A Luz. 

"Vimos com estas linhas noticiar ao 
povo infeliz desta tem~ a explo~ão 
inominável de que esta sendo vítima 
inconsciente. 

É sabido que devido ao últi~JKMJ E 
trágícos acontecimentos na rei:fi 
do Ga1Va5 os lavradores têm · 
encaminhado as suas tropas plll 

esta Capital, em vez de eriyfj
fas aos garimpeiros, zona hoje 

do pavor" 
o Fifó (08/02/1925) 
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Agrícola e sua fam 
Tarefa dasumiseflvaivent~ foi se

guir, atraves de jom:us. m-ttgos e de~ 

~áR.ic'õL~ ~WSS'oÊ ~~R~ôt 
homem de espinto combativo. ~om 
in~dCncm de opmlão. coraJOSo 
ao dc:flagar os a tos das grandes fik"U
rudo cenano poliuco dos quats c.hs-. 
cordava. pela sua reprcsent.attv1d:l.de 
junto ao povo, pefa pr.âtica dt! uma 
medicinasoctal !:em nenburriacom· 
paração dentro do quadro atual. pelo 
seu conteúdo de homemetico ..:m to
~os sete~ nos quais bat:Jiho)J.. 

O homem e a f:milia- AGRICQ.. 
LA PAES DE BAR. ROS não precisa 
de eiogios. Vive hoje em outro pata
mar, em outrrn; reinos. que n&. -lcr
~cos • dcsconhcc:t."mo}\. ma." .lYt· 
var-lhe a memória e levar a todos o 
conhecimento prectoso de sua cami
nhada. de 72 anos entre nós. irã pro
poi?onaraosque ~wem na aluaicon
JUllfura uma históna magnifica. 

Natmalmente.aocht:garaoseu 1 .. 
Cc.Wenário. sem a sua presetll;ll vi-.~ 
nãd~ recon51;ituir ipsis ~itens 
cadà trecho de sua vtda. todavta. re
corremos a memória. 

lÃ sua fotografia exata. na verda
de,é~vel, Mas podemos com-

No estudo genealógico de sua fa
mília. orgamzado pc:ia acadêmica 
Maria de Arruda Mülil.:r. pnma cm 
1° grau de dr. Agricola. temos co
nhecimento de sua a.~cendêneia por
tuguesa c paulista .lho e Suruc~bal. 
tendo cumo pnmctm<: anc1..~tnus da 
linhanc1tcrna: Fc:rn:k•l)m:-.l;alcàoe 
sua esposa. Lucrécta Pedroso de 
Barros. ferttão Dias Paes. em 1722, 
éwndos st_gnatáriosda fund::~çào da 
vila de Cutabá. tendo sido também 
Guarda-Mordas Minas. depois de 
Pascoal Moreira Cabral. Seu liiho, 
Josê Paes Falcão, nascido c::m São 
Paulo. veio para Cuiabáau~ 12 an!JS, 
::~qui assistindo à marte da seu pru. c 
rruus tarde se tomou donu da fazen
da "'Cocais~. Cas:1do com Antonia 
Raiz das Neves. deixou Jose l,ac:s 
vasta prole, na qual se insere aquar
taavóde Maria Augusta de Arruda 
Barros. mãe de dr. Agricola. que crn 
innãdcJoão &ti~tadc Arruda. Ma
naJosêde Arruda M:1rtms. João Pe
dro de Arruda c Franctsco Augu~ 
de Arruda. 

Componente: de abastada fami
lia. pots seu pai - J\ntumo Pacs de 
Barros-JUntamente com o cunh~do 
J~o Pedro ll:e 1\rrur.la.. '-"''õl Prurmc
t:íno da lJsma dois Flechas. A):!nco
la. ao lado de seus Htruios João. 
Franci!>ca { fah:cidll 011nda !Ovem c 
~oltc1ra). JusL-. (.'Qn~tam;a. cas:lda 

Q~Jã:lo, pelO que tO i em seus n anos 
de vida; como o relâmpago tisico. 
UlUJl energia cm ~üente rapidez. a 
alegt:iade viver, o rcspiendor. o tnila
~pa CUf'll c a ternura. pois as suas 
mias bentàzcj~ curou a milhan:s de 
p:Poas.sem set~seopacien
te ppssuia ou nào dtnheiro para lhe 

~quept<Valcciao:mAGRICOLA 
PdS DE BARROS era seu ideârio 
de levar a saúde a todos. sem c:xce
çã9• c também defender os oprimi· 
dof;. e pobres. numa simplicidade fo
ra {~e comum. que encantava a todos. 

;Neto. pela iinha materna de Maria 
LcDpoldma de Arruda c Jorio Pedro 
Augusto de Arruda c. pela paterna. 
de:Fraru:tsca P::u:s de Almctda c An
to~tio P;Ies de Barros. anugos u"inci
roS da Rio Abaixo. niio u entorpecia 
ostsaloons onde desfilava a alta so
ciódade. mas desde menino. de cal
ça$ curtas. au.o;cuhava a voz d<.: cada 
hulnildeem~daUsinadasFlc
chP. onde seus patsdavam as ordens 
aok muitos de openirios na fabrica
çihdc~teeaçúcar. 

;or. Agricoia nasceu na Usi~ das 
A~has. ql!llndo ainda pcrtenc1a ao 
mtnicípio de Santo Antonio dn Rio 
Abaix.o. em 4 de novemhro de 18Q7. 

Genealogia 
com o bacharel Antonio Ribeiro de 
Arruda. Antonio I r.1k-cido cri:mça) 
e Sebastiana. gozou de uma intãn
cia feliz. com a natur.d abund<incia 
de peixes que o rio Cuiaboi agrolCia
va ao po1.'o que vtvia ã.s suas mar
gc'ns. àquela época. O pmnar das 
"Flechas" também era f:trtu. Por
tanto, dentro das limitaçõel; daque
la quadra, a famíli01 Paes de Barros 
vt~a na mais compkca hannoni:t c 
felicidade. Religiosos. frcqüenta
V".lm a IgreJa <.':ttr.itic-a Apusaólica 
Romana. onde g:crJ.lmcntc toma
vam a lider.n1ça -d:tSfCstas Cfif Iii. l
menagem aos ~õantos. 

Era casado com d1111a < )acv da 
Costa Ribeiro. filha Oo dcscnihar
gador Luiz da Coo;ta Ribeiro e Lui

. sa Alves da Costa Ribeiro. filha do 
~cgundo casamento do dr. l::::stevão 
A lvcs Corrên c Senhorinha Rondon. 

Dona 001cy e dr. A!_!rícola tive
ram4 filho~: ostlt1is rnmciros fale
cido!. apú:;. seu:;. na~c1mcnlOS. c en
làu n<l,.ç~;-UJtl'>CrillaC tYt=rkola Po11:~ 
de Barros filho. Josefina casou-se 
com o-desembanzador Domingos 
Sávio Brandão de Uma tde tradi
cional familia nordestina). de S:J.U
dosa mcmúna. paili de Lui.o;a Mari
lia. formada cm <.:omumcaçào So~ 
cull e DominROS Sâvio Brandão de 
Lima Júmor. ::Jd\·ogadu. um dos 
l!rnnd._-s emprc:;.:tri~)'> dus :-;cturc:s de: 

os canaviais da u.<;inadcscu 
verdadeira van uarda meridio

. do_ ~ho ~g:ricJÍa da vârzea do 
naCuiabã-.vw~aomeninoaouvtro 
voraio dos trabalhadores no traba
lhct da colheita e no transp011e da ca
na+de-açli.car pelos carros de bois e 
~ .. sobre trilhos. p!ll<ll<los. 
~- Naque!a .paisage~ onde doml
natam o préd1o da fabrica e d:l desti~ 
laria de cachaça. o gmnde arma7,Cm, 
a venda. as ca:ms dos empregados. e 
operários dispo~ cm pequeno ar
~ento. paralelas âs. ma~ns do 
ric:\. o pequeno /\gricola ouvia atenta
menteM muitao; história.o;de- vida. tâ
~cUmphcedossofrimentos 
doàuela pobre geme. 

~vido de dtreitos. de amor e de 
j~deodcc:rianoa. um de seus ilã· 
bi~ etadistta.ir-!1: ouvindo~ "cau
SO:f .. _dos emptepdos. da Usina das 
Fltchas e. se por acaso um deles~ 
cottasse ou r~ picado por bichos 

era de quem se dispu
os curativos e acompa
e até o .seu restabelect· 

~. Revelava-sedc:sdealiscupc:n-
dotparus ciõnc:las lwmanns. o llU
Ml\NISMO. q_~ foi a büssola que 
lhci DOl1eOU os dias ate o t'im. 

Segurnnça. Cnnstrução. Educação 
e Comunit:ac;.io de nos.w Estado. 

Agricola F!lho {apelidado de 
Gui)éeconumtsta. alto funcíonãrio 
{~ntado) ilil Receita Federal no 
R1o de Janeiro. solteiro. 

f11u!to jovem. dr. A~ricola saiu 
de Cutaba fiara ~tudar Otluntulo
gia e Medicina. nacntio.C::~pital Fc
deml. Rio de Janeiro. onde er.t co
mum às grandes t3mília::; manda
rt."m seus tilhm:cm hu.<;C;ldc educa
çãoe cullur.t. Lá. rcsidindocmn tlll
tr(_'ls cuiaba~os. como seus primos 
Nilo. Palm1ro c Jnào Poncc de Ar
ruda. passou a liderar movimentus 
cstudanlis no dirctório da Faeulda
..Jc:. 

Aos l6;mm.j:.iuniversilário cm 
I ~13.~cm que o i'als p.as.~u a 
!>C I"C$SCCltlr de tnt.-cani~ de par
ticipação rolilica democrática. c a.'i 
questões soci::sis. coma a5 reivindi
ca~ões da cb.~ t~ria. eram tra
lada5 de manc:ua repressiva. o JH· 
'vem Agrícola foi um dus memhm~ 
tlns ~t~·in:cntns pelos dcsfa\ ort.-ci
..kls. IIIJU.'ittçadu~. E tambêm \Ola-se: 
cresct.-rnelca ve;;a dcc,m1umcadnr. 
o ~r.tntlejonmlistatJUC li.11. 

N5.~ !'C rude :1crcditar qut: dr. 
A< iR!~ '<.JLJ\ li.n mcnn!i Jllrn:th:>la 
que mc-d1c:o c sua pena h1rtc c atl\a 
:l~la ~oh {1 unrul~n du hunmnr,mn 
que lhe pun!,!1:.1a alma. 
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H
umano pela própria na
tureza. após fecunda e 
brilhante temporada de 
estudos e pesquisas so

ort saúde. na Faculdade Federal de 
M~dicina do Rio de Janeiro, assim 
que retornou a Cuiabá, em 26 de 
z!Jril de 1924, passou a exercer a 
Medicina, entreabrindo à popula
cãb sua bondade. sua seriedade e 
sua mestria científica, sobretudo, 
foi um excepcional ser humano. 

Oois dias após sua volta a Cuia
bá, médico e odontólogo, filiou-se 
at:JCentro Operário, hipotencando 
stJfidariedade aos operários cuia
banos. 

biferentes especialidades na 
Medicina o atraiam. pois era oftal
rtMJiogista. Àquela quadra da vida, 
~m. o tinha que atender a quais
quer doenças, desde um pequeno 
furúnculo aos mais tristes prog
nósticos de um câncer. hanseníase 
ou uma tuberculose (doença co
mum nas cinco primeiras décadas 
deste século. em Cuiabá e quase 
todo o Brasil}. 

. Dia e noite. quer em seu consul
tório localizado á Praça da Repú
blica. quer na Santa Casa ou no 
Hospital Geral, quer em sua casa, 
à Rua I J de junho, quer nas casas 

-dos pacientes impossibilitados de 
irem até ele. foi um verdadeiro mé-
dico e pastor de almas. 

Uma das dificuldades mais vi
venciadas (e habitual aos médicos 
de hoje) era o escasso tempo que 
lhe o;ohrava para dedicar-se à fa
mília que. no entanto. comprcen
d!a-lhe aquele autêntico sacerdó
cto 

Assim dr. AGRÍCOLA passou 
a ser um verdadeiro "hom samari
tano". um SANTO. e muito mais 
.que MÉDICO. ensejou a popula
ção cuiabana e mato-grossense 
que ele também fosse o defensor 
de seus direitos na POLITICA. . . 

Foi dirctor da SAUDE PUBLI
CA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO e médico do INSTITU
TO Mf~DICO LEGAL e da ESCO
LA AGlÜCOLA SÃO VICENTE. 
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Um médico popular 
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DESPROVIDO DE QUASE TUDO, AGRÍCOlA ENCONTRAVA RECURSOS:.~ .. 
PARA ATENDER AOS DOENTES, SEM DISTINÇAO ··.)':~"~~ 

lENlNE C. PÓVOAS 

Nas primeiras décadas do sé
culo. poucos eram os médicos 
que compunham a equipe de pro· 
fissionais que atendiam à popu
lação da pequenina cidade de 
Cuiabá. 

Era a época cm que exercer a 
medicina neste longinquo Cen
trO-Oeste. desprovido de labora
tórios, dos raios-X. de recursos 
para as mais s!mplcs cirurgias era 
um ato de extrema coragem e de . 
inquestionável humanidade. 

Numa fase em que nilo se co
gitava ainda de separar os clíni
cos segundo as especialidades. • 
mesmo porque não os havia em 
tão grande número-, dominavam 
o cenário da medicina as figuras 
dos "médicos da famllia". 

Eram profissionais que se li
gavam aos seus clientes c às suas 
famílias por laçõs de profunda es
tima c que se sentiam responsá
veis por eles, aos quais se dedi
cavam como se fossem seus pró
prios parentes. 

Conheci vários deles que iam, 
a pé. a cavalo, ou de carro (depois 
que esse meio de transporte che
gou ã cidade), na visita diária aos 
seus doentes. 

Estevão AI ves Corrêa, Caio 
C orrêa, C orsino Bouret. Antonio 
Epaminondas, Mario Corrêa da 
Costa c. especialmente, Agrícola 
Paes de Barros. nascido em Cuia
bá a 4 de Novembro de 1897. que 
velou pela minha infância, pela 
minha juventude e pela dos meus 
filhos, foram os mais chegado à 
minha casa_ nos anos vinte~ a qua~ 

rcnta. Sua paixão pela politica levoull:!! 
Depois deles surgiu uma leva otambémaoamorquesempredi:"i~; 

de novos médicos, cuiabanos to- monstrou pela imprensa, tencfd;·'·' 
dos, formando uma brilhante · lançado e mantido, em Cuiab'i\'"'1 

equipe que marcou época na "fa- vários jornais: "A Luz", "O 'R.::::: 
se de transição" da medicina fó", "A._Piebc"c o ~Brasii-()e!li.d 
cuiabana. Era ela integrada por te". De todos o que mais viveu foi 
Virgllio Alves Corrêa Neto, Hé- ~A Plebe", uma verdadeira trin-
lio Poncc de Arruda cheira de defe-
(desde logo voltado sa dos intei'Cil-t 
para a radiologia), Sll- ses do po~!'l 
vio Curvo (dedicado à um aríete ~;, 
clínica geral), Clovis ra os ataquet-.:~ 
Pitaluga de Moura c contra os quo;l~ 
José Monteiro de Fi- usavameabuSibn:o 
gucircdo (estes mais \'8ID do poder. :~~i:~~ 
afeitos à cirurgia) c di· · · Tudo que obt<~t 
versos outros. ' tros jornais nllf:i:!: 

Agrlcola Paes de tinham corF•·t 
Barros, seguindo a in- gcm de diiZiif.:'"' 
clinação de seus as- "A Plebe" dizia!il!:l 
centrais, dedicou-se Nacionalisi*l'! 

. 'também à politica. Foi como poucotl 
vereador à Câmara Municipal de ; Agrlcola se empolgou pela cam.nnt 
Cuiabá e como deputado estadual · panha de "O Petróleo ~ N~s~rt-~: 
integrou a Constituinte mato- chegando a montar, no Jardtm ila -.:c· 
grossense de 1935. frente da sua casa, na Rua 13 di!~új 

Com a recoostitucionalização Junho, uma "sonda" de petróle\5~':" 
do Pais, em 1945, elegeu-se de- feita de madeira,-.sinal de alerfif"'' 
putado federal, integrando a ao povo brasileiro contra a audt:- \1~ 
Constituinte nacional que clabo- cia dos estrangeiros que prcten~·•t· 
rou a· Constituição da República diam açambarcar o nosso pc!J'6l'.'i\~ 
de 18 de setembro de 1946. lco. ·· '7""'' 

Foi ele, durante toda a sua vi- A 9 de maio de 1969 o P!l..W'í'' 
da, de uma fidelidade indiscuti- cuiabano chorou a perda ~e uwr:.·.; 
vel aos seus ideais. Foi politico de se01 mais estimados clinrcos'l!'"' 
no tempo cm que um fio do bigo· lideres politicos: Agrlcola Paef'."f' 
de valia mais do que um doeu- de Barros. : ":."r 
mcnto a~sinado com firma reco- Inclinado também para a litt:-;"" 
nhccida em cartório... ratura, o "médico do povo". fól 

Apelidado de "médico do po- autor de várias poesias. das quajii"'~ 
vo", pela genero~idadc com que destacámos uma. que é·a fiel d~.i!.~:;: 
atendia. diariamente, a muitos crição da Cuiabá de outras eraS.:::.::, 
pobres cm seu consultório. gran- ;,;;;~,; 
geou imensa stmpatia popular. (Leia na página 8) 
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lf~tftf~)a fixa pela ferrovia como t~ 
\5-:B·~~b para o desenvolvimento 

. AGRÍCOLA NÃO SE IMPORTAVA EM MUDAR DE PARTJDO PELO BEM DO SEU ESTADO 

D 
1rig.indo-se ao genaa! tis. escolas superiores grâtis, ma
Outra. em 11.1 0.46, re- temtdade e hos~ttats. 
clama que Mato Grosso Ma Consutumte. dr. Asricola 
soe lembrado cuando se lutou pelos "Direitos Sociats'', pe

fala. em dí~·1di-lo para e:f!rlquccer d1ndo o direito de greve, repouso 
protegtdos afilhados polittcos. e semanal remunerado aos domin
de novo p<::de umaesttadJ de ferro gos e nos feriados, ensino ginasial 
para seu Estado ...... era asstm. ser- e secundário (gráus~. fêriasanuais 
tàobr<Jvto.quando lanç3.r:lm aspa- remuneradas. cnaçào de colõnias 
raldas Je aço. rumo ao Oc)l<.!, c de fl!nas. hospi13;tS, creches. am
hOJC:. naquelas paragens. t=ncon- bul:uónos, lactanos. restaurantes 
tram~Js gtg:antescas czdadt::s. m- para trabalhadores etc. 
ditstnas vanas c lavouras lu.xu- Talvez descrente pelo pouco 
rtantcs., ·• (Refere-se a C.:~mpo que o prestdeme Outra realízou 
Grande) por Mato Grosso. em 19 de j:mei-

No ano de !947 filia-:.e ao Par- rode 1950. preoeup:.docom o de
ltdo Suezal Trab:zlhzsta, a~rupan· scnvolvimento. pensa na restaura
do-s-e ao seu conterrãneo Eunco ção da democracia. e, une-se a Ad
Ga~par Outra. por achar que era hemar de Barros, filiando-se ao 
chegada a hora úe MatoGro:.so g;a- PSP. Era a estrada de ferro que o 
nh.lr finalmente a sua sonhada es- movta, e asszm mvocou ao povo 
Irada de ferro. Org.anaza o PST. mato-grossense: ..... é o itnico ho
conclam.lndo a todos os mato- memc.1pazdeeh:varMatoGrosso 
grossenses para tomar .l glóna ... Unamo-nos 
luE;ar em suas filcuas. aAdhemardeBarros, 
a I tm de que pugnemos para o elegermos a 
pela grandeza do Bra- presidente da RepU-
SI! c de Mato Grosso. blica Brasileira. pelo 
Coluc:a o seu consultO- amorquededicamosa 
no, a Praç.ado.~ Rcpub!i- Mato Grosso, cujo 
ca, 4. para que os ma- progressosóeleserâca-

~~-~~~~~c~~PsiT~bCm pa~:~b~:d~~:r;Pa-
Cobr;:adn pelos seus nha nacionalista pc-

pares Ja .:~nuga UDN. lo estabelectmento 
quantu a mud:mca de do monopóhoestatal do 
partido . .J~:.Im :-.c ex.- petróleo. na campanha 
prcssou n:t ~I!'SSào d~..· 4 "O Petróleo e No~so", 
de dezembro de I Y4M: nas pegadas de figuras 
..... entrc1 para :z UDN, melhor. fui como Artur Bernardes. O dando 
um de seus fundaOon:s ... Lute! IX'- Dantase Landulfo Alves.lt~toupc
la UDN. c desde a sua lhm.laç:lt~ la pcrspccltva de nacionalização 
gastet perco de c-em m1l cruzct- da_cconomta. Ate que. após longa 
rost ... M . .us tarde fUJ obnl!allt) J. e aguada campanha. em 3 de outu
de!xar .:l UUN. c o~ mutl\'us'puhlt- bro de 1953 viu ~er cnada a Petro~ 
qUt:t·us laq;<~mr.::nh:., Entrc1 para br:h. através da Lei 2.004. 
o PST rorquc VI nL) gcnc-raJl:>uJr:i -ocr~nsOrdóslndio$.-i:m-diSCur::-
um homem de a~o·ão. hunraJo c. no- so na Cãmara Federal. ao tomar ca
tct, que Cil!tuhu J:i tntC't.J\a a luta nhcctmenlo que a padre Carletti 
contra~ ~ .. :ncral Du~ra ." costumav<t hastear na aldcta ;1s 
-rtâ \'Ía cocrênc1:1 dn pnltt k n1na~ l-:tndci ras brasi lcira e it ai ia na. can
to-gro">scn<:l'. !'lurqu:m111 tk..,c_tava tandn o Hino N:tcltmal c a "CittW"d· 
;~.ka.nçar su:t" metas c uhJctlvn<: a ne7 .. n", dr. i\!;!rieola foi cate~nri
favor de Mato (.rrosso. h1rotec::.m- <.:n: ''Eu deseJava que o Hrassl ~m
do: olidariedadeaopresrdente-F.D-"·..-beae·apreaenur .aoa elem=ntcs_ 
,,._ui.M'\hll 1 h u,,, '\11~ "'·'' lL'·'''·'· '"'~'~'\h\., 4liC ,,: \.,\u tnt1ltr:mdu 
no 11\lS nu..;~o" scnôc<>e frontclf:Z<:.ta-

0 P:..n1do fr:th::tlhtsta pr~·l!:.va o l,mdo aosnosscs mdzoscm hng:ua
voto secreto. altstamento uhru1:a- gcm dtferente do nosso po\on,~,·c
t,,rio. rcprescmacão cJ>t<; m1r:nnàs. lcbrando útante.úclcs ccrtmôntas 
pelo au-:.thn a la•·ourn. a mdustna, c manhas ao nosso-CtViSinO: d~s
' 1as de comunn:a..;."tu 1 Jlu• taiS c lumbrando-oscnm o 11astc:amcnto 
terrestre.<:!. t'und<.~..;ãu tlc nuclcos <ia b:mdcrras nac;ortals dtfcrcntes 
colontat~. 'a:xa ... mutu:J .. c Jl!ra· Ja nossa bandcua. ao som da 
1 ,:,~.1Cri~l<>anu:tr .... tcl"•:rnrm:l!ados "tiiOVANF.ZZA" :-;ao é pc!o 
r11bltr.:os nu [",,rm:ularc..;. [l,!rtiCt· amor. mas pelo mtcrcssc a<; nquc
pa..;âl' J"' r.:mr>rr.:col<.l"' tu" tu~·ro~. 1:1'> do Brasil. I..JL1C ele!> a cantam 
escola pnmana <lhn!_!atona c t:ra· nas aldetas dos nossos l!ldtgenas." 
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e. quase sempre. 
at.:tque. O conteudo de .. A 

LUZ'' ating.1a em che1o o dono elo 
PODER- dr. Estevão Alves <.:ar· 
rea ~. oca~uio cm que a "Coluna .. 
?ratei" CJ:UJ"OU em DOSSO Estado;' 
~em·.,queca~ garimpeiros 
~ do Estado sofriam • mJun"'~-,. 
ções governamentaiS. No auge dos 
embates e c:omentinos sobre essa 
agitada temporada, forças policiais 
fecham "A LUZ". arbhra.namc:~te. 
depois de discW"SO inflamado pro
ferido na escadaria da Catedral, na 
Praça da RepUblica. 

(f;l!b.ldo. a segutr ele fundou "0 
FlFO" (pequeno lamp1ão a quero
~ene. com torcida e sem manga de 
vidlo, utc:nsilio bastante usado pe
la pebrez.a ilq 1.1e!a t:poca 1. tendo co
'Tt~raço dtreito o operaria lbar
'1et.rp)Joio Bento Rodrigues de Li
;na.AUe a seu conselho cosru.mava 
~er~pbrasde Marx. 

Ciraliou de 26 de dezembro de 
i924al2deourubrode 192S:.eem 
l~rrência de seus seguidos artl· 
~o! k.pontando os desmandos. as 
1trOtndadcs, a "escravidão" que 
tinda.existia.em todas as usmasde 
u;úcar do Rio Abaixo (escravos era 
endidos. ou trocados por arrobas 
te eçúcar e canad.as de cachaça). 
:.~ dema1s as mjustiças dos ai
os lnlP05tos cobrados ao povo. a 
aJt!;de água., luz c de comida no 
lra&& .. 

Daf ~se semanârio que tinha co
no-419gan .. Abafa·se a voz, mas 
•ão·o pensamento'', também ter si
lo :át"bitranamente fechado pela 
•oYeia. De vida curta. todavia. as 
eiyindieaçóes em favor da coleti
•dade ·melhoria elétnca através 
to aproveitamento das potencJali
'adftS do Rio da Casca. esgoto, 
gtq..e luz para o bairro Terceiro. 
bcrtUn.da Avenida Beira.-R.io.jor
adp., (\e tn.balbo de 40 horas para 
s ~os. especialmente. os das 
's~jis de Açúcar. a umão dasclas
~:s ~balhadoras, que era sua gran· 
e luta.. deram-lhe alguns divtden
oS.J longo praw, 

f.J:'o wn de seus U11g:os, dr. ,A.gri
»la~ultavaooovo com Mse~um· 
·s d1zeres: "Far;:am centro de re
">tência! União dos carroce1ros! 
lo<t pedreiros! Dos empregados 
uhllcos! Dos empregados no co-
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serão 
A lei será igual para todos! Se um , 
dia for preso um carroceiro e tro
cado por pmga ou rapadura de uma 
usma. que todos os carroceiros se 
reúnam e façam seu protesto!" São 
palavras 1mpressas no "O Fif6 ... de 
4 de ianetro de 1925. 

Efn dtscurso proferido no Cen
tro Operinode Cuiabá. no dta pri
meiro de maio de 19 50. dr. Agrico
la presta con1a de suas a11v1dades 
ao povo, enfatiZando.·· ... desde o 
d1a em oue aqu1 chegue1. fui lutan
do ao lado do povo e por sua causa 
preso e persegUido. mJunado e 
sempre soube lutar com ãntmo for
te e nunca paret no me~o da jorna
da. 

A 26deabrilde 1924.aquiche
guet formado em Medicina, e dois 
dias depois me filiSY& ao Centro 
Operàno. então dirigido pelo prof. 
Feliciano Galdino de Barros. pelo 
motorista Josê de Andrade {o Ze
ca) e pelo carroceiro Antomo de 
Jesus. 

A Luz 

ta de valores. como a VERDADE. 
a JUSTIÇA. a LIBERDADE. q"e 
:ranscendia à sua própna vida. Ele 
tentava por todos os me1os trans
miur uma nova consciCncia a esse 
povohumilde,ultrajadodiariamen
te nos seus direitos mais simples, 
postoque.emgera!.no fim do mês. 
quase nenhum trabalhador. nolada
mente das usinas de açúcar. tinha 
sequer um lostão a receber. por
quanto todo seu labor costumava 
ftcar empenhado na cademe~ de 
comptu do armazém. 

Receita de iomalismo 

tivos, ~ f~gir à regra. eram os 
mesmos. a perceflç:io aguda de· . 
I e e seus pares aos prohlemas só- · 
cio-económicos e ~ulturats do 
Estado de Mato Grosso e a linha 
de freqüen1cs ataques e r:x.lg:ên
ctas a um novo comportlmento 
-de dignidade para com a nossa 
geme 50fnda. 

Com José Anihal Bouret Fi
lho. Alcindo de C amargo. e de
pois Carmmdo de Campos. no 
enlanto. o incansável jornalista 
AGRICOLA PA!;S DE BAR
ROS retomou aoex.ercicio de sua 
pena. 

Com ag:ual destemor. inaugu-
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A lO de agosto de 1924,1ança- A receita de jornal editada por rou "A CAPITAL", que v1veu de 
mos o JOrnal "A Luz", que fot fe- Agricola Paes de Barros em aquele 26 de novembro de 192S a lO de 
ch:r.do pela pohcia. durante o esta- que misturava mgredientes de: es- abnl de 1927. 
do de si~io que segum a revolução trcitas ligações com o povo. como o Então foi a \'czde.:~.brirosema-
de 5 de julho do mesmo ano. sob fatodeCuiabáestarab3Jldonadape- nirio .. A PLEBE". cuja vida foi 
pretexto de estar perturbando a la administração pUblica, a ctdade ma1s lonpque os jorna1s anteno-
ação do governo. desprotegida. os desmandos gover· rcs: de 9 de JUnho de 1929 a 8 de 

E qual era essa perturbação'? Era namenta1se.assam nasceu o sc:uter· outubro de 1~33 
a campanha que faziamos centro a ceiro sem:mãno ·"A SEMANA"·. "O Mottm~ta" nasceu a 07 de 
\enda de geme pelo delegado de d.e~ua propnedade, ao ladodosjor- sctembro de 192q e t:lrculou ate 8 
policia :b us1nas de açtlcar do Rio nahstasJuveniliode Melloe L. Ma· de junho de I 930. oportumdade 
Abaixo: vend1a-se um homem por eh ado. com vtda amda mats curta emquecompart•lhouóamesmarc
duas arrobas de açúcar e duas ca· que os d01s pnme1ro~. ou SCJa. vt- daçãocomopro!CssorN1Io Pó~o~oas 
nadas de cach·aça." · ·-- -veumcnoSôeâo1~ meses:ae--T9"UC"e AntOr\iOTCnuta. ---- --

Dr AGRICOU\ negava-se a st SC:II!mbro a 7 de novembro de IQ26. l) u!t1mt, e mal<; \IIJ!Oro<.o dclés. 
mesmo (era descendente de anil· \1aus fadosr)ersel!uaamdr. A!!ri· (, ""BRA~II. Of.STE". m:.nneve-sc: 
gos usmctros~. recusa\:l·Sc a reter colaescuscnk·~asdcrcda<;âll,ant- ~-mcm:u!;,ç:iopnrcerc:!dc lbanos, 
benspropnos.nalutapelaconquts· qutlando·n<. na Imprensa. e o:o; mo- de I Q4H a 1464 
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O coraçao ao 
poeta batendo com o 

ritmo do povo 
@TA. Qf AA~IJOA 

Em defesa da camada marg;. 
nalizada da sociedade. talvez pu~ 
dcssediZl.'TO que disse um dia Pa
blo Ncruda: ··o p0\'0 não est:l. :.à; 
porque h ;i um poeta que pensa cm 
seu sofrimento." 

Assim,no consuhóno. na ban· 
cada politica, nas escadarias 
(palco) onde d1scursava, no meio 
do povo ou no silênçio de sua bi
blioteca. dr. AGRJCOLA am
pliava seu pensamento embasa~ 
do na atmosfera conturb.1da da 
vida dificd c trabalhosa da mui· 
tidào. escrc\·endo artJJ;OS eiou 
poesl:&s. como a que descreve a 
.. Rua do Meio. onde se compra e 
vende escravos e mercadona ... 
Trabalho c força. e canto, e VIda. 
é harmonta! Canta o carreto. o 
carro, a prensa de farinha; canta 
o martelo. a lima. a forJa na 1en~ 
dinha: enxadão. pã. enxada e fer· 
rosda Inglaterra c.:mtam em nos· 
so campo .a revolver :1. terra!. .. " 

~~i":·.:; fi , . , 1>\l .• ,, •. -~1>:~~ 
.· .. , · • 'AGRk:OIA.PAES DE BARROS 

~}~r. .. r. .,;{,- .; .ft~:.. .. f?· ·. ~~~ .. \('r::·; 
Ao Joosc;:. muito ao longe, em retirados llllOS, 

·. Em Cuíabi Usc:i. em lcrtos paulistano. ... 

~ 21~ n~~·~ni~~~~ ~ .s.IDto ter morado! . 
Aquele rio ao longe. aquela sen~ o ~o .. : 

• ~o .qui~ J,eno. ris~s<:Onheeidoa, _ .·· . 
~'De velh06 bandeirantes. btsvoa ~estemidó$1 
~'F-·.,. · -. :o.'· ,::: -~~; r:·.r.·.····~ .. ~·: 'i:1 ~ 
~utovozCIJrltodebugrinbomaruió ~."~:~ · 
· Flechando petxe junto • pedra~~· . 

·~ Diltingooacoatcrr!n~filhOsd'.,iu~::: ·~· 
'· Tentando com valor o mundo conquistar! 

~. ·~u·~~~ eveudo ~cs~ ~~~·;.~~~ 
~ rearr:~~~~~~f~.m~tDs.~~~~·( 
: Praças. IRVesAS. ruas. becos prefendO!I,, :; !. 

·~ . Aqueles mesmos .aS tios velho'! c.q~~;><; 
~ ·~ .·~-- ,_,, ~· :, .. ! ·"· ••• , 1; •. ·.~· 

· A Praça da Matriz fonnosa.; ~de e bela~~ 

~;, -~ ~u~I~ ~~~~o ~_:ao-~-~~~~ ·r1~· · 
Vejo a primeira rua, b margensdaPraiaha. 

_·. ~~e~,~~~~~~~~.11'.J···iJ1() 
Por todo lado ~lo surgindo ~jas. roças. ~ 
.F~da.!..~.~~~:~1D·~~~~~:~$ 
Estio ~otadas ruas e t4mbém cst;racb.l.~;. . :.jr 
~.dt:c~~s, tt'OJ)II:~#C:~~···.·-;.':• 
F~l trabnlho a todos no povoado envolv~, 
QuertJo~po.quernorio, a~vol~. !, 

Sua poesia é simples. sem 
i;randcs crudic;Õ(!S, mns C no po· 
vo que ele busca msptraçiio - na 
sua forc;a. nas seus obstáculos, 
na alegria c nessa essCncn \'e r· 
dadcira que cheira ao suor escor
rendo por todos os poros 

Ma~onaria 

Dr. Agri.:.:ola pertencia tam~ 
bémà Mac;on:ma. desde 24th: ju
nho de 1929. &nlclado que fot na 
Loja Simbóli~.1 Ac.icta S"uiaba
na ., Junsdtctonada a cpoc:.~. à 
Grande Loja Simhóbca do R to 
de Janeiro: aprendiz. a 24 de JU· 
nho; companheiro. :1. 27 de outu· 
bro. c mestre. a 12 de dczcmbru 
doanotic t92q. 

Como mm;nm tlusuou c ocu
pou vanos cargos na admtntstra
ção da maçonana mato·g.rosscn
sc: c cm lO de agol'IO de IIJ42 
chega ao grau 30. com todas as 
honras t= mercctmcntos que be-m 

1 Ao I9J1S:O do garicpo vasto, . .colossal. : · 
1, ~ em~~o cava~ ~rra tropieal!: · 

. EscaVa. corta a bein. do morro e do rio, 
'•Ligeiro lava a tem em· grande vozeriol . 

Do Lavapés, Qui lombo. ao belo Ribeirlo, 
pela Mand1oca, por Bufanle .ao Aret!.o. 
- · .. · .... _,\· 

• E quase meia noite ... esta deseru 3. praça .. :·· ~: _.;: 
Fatigada repousa aquela grande raça... . . 

235 
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Dr. Agrícola pertencia tam
bém à Maçonaria, desde 24 de ju
nho de 1929, iniciado que foi na 
Loja Simbólica Acácia Cuiaba
na -, jurisdicionada à época à 
Grande Loja Simbólica do Rio 
de Janeiro; aprendiz, a 24 de ju
nho; companheiro, a 27 de outu
bro; e mestre, a 12 de dezembro 
do ano de 1929. 

•••••••••••••••• ! 

Como maçom ilustrou e ocu
pou vários cargos na administra
ção da maçonaria mato-grossen
se: e em 10 de agosto de 1942 
chega ao grau 30, com todas as 
honras e merecimentos que bem 
merecia. 

Tudo em Agrícola Paes dd 
Barros vazava ao espíriw d·: 
JUSTIÇA e AMOR que ele nu
tria pelo próximo como a si mes
mo. 

Não sei de nenhum outro c ida
dão que tenha enfeixado em sua 
pessoa tão igual comportamen
to, em todos os patamares no~ 
quais atuou, reagindo, sentindo, 
vivendo, amando, e sendo sim. 
plesmente um HOMEM. 

Ao deixar a terra, certam::nê·~ 
deu-se aquela paz póstuma de ' 
iluminados e a reconcilia:;5o 
com o espírito do Pai que lhe cnn
fiou essa notável missão. tàa 
bem cumprida por ele. 

~·~: . 
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Durante o discurso do Sr. Júlio Cam
pos, o Sr:. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 12 

Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Carlos Bezerra, 
Albino Boaventura e Edison Lobão enviaram discur
so à Mesa para serem publicados na fonna do dis
posto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex'ls serão atendidos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, comemorou
se no dia 21 de outubro passado os oitenta e oito 
anos do DNOCS, sendo justo e necessário o regis
tro, principalmente numa época em que se tomou 
comum esquecer os méritos dos órgãos estatais, 
muitos dos quais, como é o caso do DNOCS, com 
relevantes serviços prestados à região Nordeste e 
ao Brasil. 

A ação principal do DNOCS, no início de seu 
funcionamento (1909 a 1919), foi a realização de es
tudos e reunião de informações sobre uma região 
até então desconhecida, usando para tal, especialis
ta internacionais que buscaram cientifiCamente solu
ções para os desafios· da semi-aridez e da irregulari
dade climática. Já com denominação de lnspetoria 
Federal (IFOCS), de 1919 a 1945, o órgão supriu la
cunas, construindo rodovias, ferrovias e portos, im
plementando redes elétricas e de comunicação, 
além de ter realizado obras de cunho sócio-assisten
cial. Data desse período o início de um significativo 
programa de açudagem pública. 

O DNOCS"; a partir de 1945, dedicou-se prin
cipalmente à formação de recursos de recursos hí
dricos, construindo grandes barragens interanuais 
e perfurando poços para exploração de lençóis 
subterrâneos. O Departamento construiu 295 gran
des barragens, acumulando água nos anos fartos 
para distribuí-la, pennitindo o seu uso nos anos de 
estiagem. 

Acumularam-se, em tais reservatórios, 15,8 bi
lhões de metros cúbicos de água Embora isso rep
resente um trabalho de gerações e a reservação de 
água tenha mudado, a face de algumas zonas do 
semi-árido, muito ainda há a fazer neste campo. 
Muitas bacias e sub-bacias ainda não estão contro
ladas, com enorme desperdício de água, que passa 

diretamente para o mar. Os números mais conserva
dores explicitam que apenas 50% do potencial hídri
co do Nordeste semi-árido foi ativado, restando ain
da outra metade que será viabilizada pela constru
ção de inúmeras barragens, muitas delas com proje
tas já elaborados pelo DNOCS. Portanto, ainda exis
te bastante espaço para o trabalho do órgão. 

Até a década de setenta, o DNOCS implantou 
postos agrícolas, que se constituíam em um sistema 
de canais e drenas mantidos em cooperação infor
mal com os irrigantes, deixando a produção à inicia
tiva dos agricultores. A partir de 1971, o órgão avan
çou bastante em tennos de metas quantitativas, em
bora inexpressivas face às necessidades e poten
cialidades existentes. No novo sistema, desapropria
ram-se áreas produtivas e potenciais à irrigação 
para adequaçção de estrutura fundiária, ocorrendo 
forte intervenção junto aos perímetros. 

Não se pode deixar de reconhecer o papel do 
DNOCS como disseminador da idéia da irrigação 
numma área sem tradição anterior. Hoje, o DNOCS 
opera 27 projetes de irrigação, ocupando 25.149 
hectares. 

Os técnicos do DNOCS constataram que os 
solos aluvionais ribeirinhos das áreas pioneiras apre
sentam, de fonma sistemática, problema de drena
gem e de salinização e, por serem muito heterogê
neos, dificultam a extrapolaçáo dos experimentos 
agrícolas. 

De outra parte, as chapadas e os tabuleiros 
continuavam a se constituir vazios econõmicos e de
mográficos, mas apresentando alto potencial para 
aproveitamento agrícola, bastando que o governo 
realizasse investimentos para aduzir água a estas 
extensas áreas. 

Daí o DNOCS ter começado a priorizar esses 
aproveitamentos, o que signifjcoli um importante passo 
na mudança dos conceitos básicos anteriormente ado
lados na elaboração dos projetas de irrigação. 

O Nordeste semi-árido, além de sofrer repeti
dÔs períodos de estiagens prolongadas, é também 
acometido ciclicamente. por força do regime hidroló
gico de seus rios, por grandes cheias com rgsulta
dos desastrosos para a economia e para as popula
ções ribeirinhas. Pôr outro lado, a condição de es
cassez dos recursos hídricos induz à necessidade 
de um aproveitamento mais racional das águas su
perficiais acumuladas. -Nessa linha, o DNOCS já im
plantou um Plano de Gerenciamento das Bacias Hi
drográficas do Nordeste semi-árido, iniciado pela Ba
cia do Rio Curu, no Estado do Ceará. 



238 ANAIS DO SENADO FEDERAL . NOVEMBRO DE 1997 

Além disso, constatada a necessidade de redu
zir a presença do EstadÓ na administração dos pro
jetes de irrigação, presença esta que se agigantou, a 
ponto de se constituir em um significativo óbice ao 
desenvolvimento individual e coletivo dos agriculto
res, pela forte conotação paternalista e autoritária, o 
DNOCS iniciou o Programa de Emancipação dos 
Projetes de Irrigação, objetivando conferir aos pró
prios usuários a autogestão de suas atividades. 

A conscientização, por parte do quadro técnico 
do DNOCS, de que o gerenciamento de recursos hí
dricos, a emancipação e a privatização dos projetes 
de irrigaÇão são necessárias e o iniciou, ainda que 
tímido, de ações nessas áreas, são uma demons
traçção de que o Departamento está aberto às mu
danças modernizadas e aceitará, motivado, os desa
fios que serão colocados ao novo DNOCS. 

O DNOCS, como indutor do processo de 
modernização da agricultura no semi-árido , deve
rá ser beneficiado por uma reformulação. Não se 
poderá ter uma atuação moderna sem que sejam 
tomadas, pelo Governo Federal, algumas definiçõ
es. Os vários segmentos consultados pela Comis
são Parlamentar Mista que, tendo como relator o 
Senador Beni Veras, estudou a modernização do 
DNOCS no Congresso Nacional, ressaltaram al
guns pontos comuns. Existe uma escassez crónica 
de recursos para investimentos, com atrasos siste
máticos na sua liberação. 

Foi adotado um curto horizonte, de um ano, do 
planejamento orçamentário com interferências dano
sas na destinação dos recursos. A estrutura tem se 
tomado anacrõnica e não responde com a prontidão 
necessária às demandas da sociedade. 

O modelo de irrigação pública está claramente 
superado, necessitando de uma recuperação de pe
rímetros e de emancipação. Há ainda problemas 
transferidos ao DNOCS com a extinção do DNOS. A 
ausência de continuidade nas obras foi citada como 
um problema permanente. 

O desenho do novo órgão, proposto pelo Con
gresso Nacional, define como prioritárias as ações 
de planejamento, coordenação, fiscalização, monito
ramento e avaliação, no campo específico da forma
ção e do gerenciamento dos recursos hídricos, no 
fomento aos seus diversos usos e na implantação 
das grandes obras hidráulicas e dos macro-sistemas 
de irrigação. 

A sociedade está consciente de que os servi
ços demandados pelos agricultores devem ser forne
cidos pelos setores especializados do Estado, nos 

níveis Federal e Municipal, de acordo com a compe
tência de cada um. O sistema regional de desen
volvimento formado pela SUDENE, pelo Banco do 
Nordeste, pela CODEVASP e pelfo DNOCS, é de 
fundamental importância para a superação da 
pobreza e para a integração económica do Nor
deste ao Brasil menos desigual. Além disso, en
tende-se que o setor produtivo privado deve ser 
parceiro do desafio da irrigação, assumindo ris
cos e realizando investimentos que complemen
tem os recursos públicos aplicados no setor. 
Pretende-se que sejam implantadas distritos pri
vados de irrigação, onde as ações de governo 
sejam transparentes e que o comando do pro
cesso produtiivo seja, de fato, dos agricultores 
envolvidos. Por outro lado, os projetos para aten
dimento aos pequenos produtores sem terra, via 
projetos de colonização e de assentamento, de
vem ser implantados com recursos especiais pro
venientes da área social do Governo Federal e en
carados como intervenção governamental para 
superação da pobreza absvluta, com a participa
ção efetiva dos estados e municípios. 

Entende-se ser _importante ampliar o horizon
te de planejamento do DNOCS para dez anos, 
com etapas qüinqüenais e planos operativos 
anuais. O planejamento de ações e orçamento plu
rianuais permitirão traçar diretrizes, determinar 
prioridades e conferir continuidade às obras e ser
viços essenciais ao desenvolvimento do Nordeste. 
A atuação no curto prazo, que tem caracterizado a 
ação do órgão, obriga-o à ineficiência e a repartir, 
por pressão das imensas demandas da sociedade, 
os parcos recursos orçamentários anuais em mui
tas obras, que, em conseqüência, têm seus prazos 
de conclusão elastecidos. O Plano Plurianual será 
apresentado pelo DNOCS, referendado pelo Con
selho de Administração e aprovado pelo Congres
so Nacional e pelo Poder Executivo. Os orçamen
tos anuais constantes da Lei Orçamentária serão 
compatíveis com o Plano e os recursos deverão ser 
suficientes para implementá-lo. 

FICa claro que o DNOCS continua cada vez 
mais necessário niãs, para isso, é preciso a decisão 
política de modernizá-lo e abastecê-lo de novos re
cursos humanos qualificados para o bom desempe
nho de sua missãO.--

...Em. o que.1inhá a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores recebi, dias 
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atrás, correspondência do Sr. Lutero Siqueira da Sil
va - Prefeito da cidade de Guarantã do Norte, do 
nosso Estado de Mato Grosso - denunciando os 
problemas que estão sendo enfrentados pelas pes
soas que contraíram empréstimos do Programa de 
Crédito Especial para a Reforma Agrária (Procera) 
em 1994. 

Segundo a informação que recebi, essas pes
soas estão hoje pagando prestações bem mais ele
vadas do que as pagas pelos que obtiveram o mes
mo financiamento em 1995, depois da implantação 
do Plano Real. Os financiados de 1994, em função 
de sucessivas correções nos empréstimos - na con
versão para URV, na correção pela TRD com maior 
inflação -, acabaram sendo grandemente prejUdica
dos. 

Na sua carta, o Prefeito Lutero Siqueira da Sil
va mostra que, dependendo da data da contratação 
do financiamento ou do pagamento da primeira pres
tação, a variação é muito acentuada. Ele apresenta 
quatro possibilidades: 

a) Pessoas que contrataram o Procera em 
1994 e que não pagaram a primeira prestação, refe
rente a 1996, terão de desembolsar agora 
R$1240,31 (soma das suas prestações), já descon
tados SO"k do rebate no capital e no juros. 

b) Quem teve Procera contratado em 1994 e 
pagou a primeira prestação na data certa, terá de 
desembolsar agora em 1997, R$624,50. 

c) Quem teve Procera contratado em 1994, pa
gou urna prestação de R$552,21, no ano passado. 

d) Quem contratou Procera em 1995, terá de 
pagar agora, em novembro de 1997, uma prestação 
de apenas R$350,00. 

O Prefeito de Guarantã encerra a carta pe
dindo que se busque uma maneira de o fundo con
tábil do Procera absorver essa diferença. que sur
giu por fatores alheios à vontade de todos os que 
contraíram o financiamento. Caso essa absorção 
não ocorra, adverte o missivista, o nível de inadim-

'ência certamente será grande, desacreditando o 
,.orograma de reforma agrária e criando problemas 
para a evolução sócio-econõmica das pessoas as
sentadas. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 
Como se sabe, o Programa de Crédito Espe

cial para a Reforma Agrária é a principal iniciativa 
do Governo Federal para garantir o sucesso dos 
assentamentos agrícolas. O Procera assegura re
cursos subsidiados para fomentar todo o processo 

produtivo: custeio de lavoura, investimentos e paga
mento .da quota-parte-na 'cooperativa de assenta
mento. O interessante é que o financiado não terá 
que devolver metade dos recursos. Além disso, não 
precisa gastar na infra-estrutura econômmica e so
cial dos ássentamentos, que fica por conta do Go
verno. 

Embora tenha sido criado em 1983, o Procera, 
somente em 1993, passou a cumprir suas finalida
des com a destinação de 1 0% dos recursos dos fun
dos constitucionais do Nordeste, Norte e Centro
Oeste. Os gestores do Procera são os bancos do 
Brasil, Amazônia e Nordeste. Os financiamentos 
são aprovados por comissões formadas por repre
sentantes dos assentados, dos movimentos sociais 
edoGovemo. 

Conforme informações ofiCiais, foram investi
dos R$89 milhões, em 1995, beneficiando cerca de 
18 mil tamnias assentadas. No ano passado, esse 
valor subiu para R$213 milhões, favorecendo 42 mil 
famílias. 

Pelas regras do Procera, cada famma pode re
ceber até R$16 mil, que deverão ser pagos em 7 
anos, com dois de carência e abatimento de 50% do 
valor do financiamento. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 
Ninguém discorda que a reforma agrária no 

Brasil é extremamente importante não só para redu
zir, em parte, a tensão nas cidades superpopulosas, 
mas também para aumentar a oferta de alimentos. 
No entanto, a análise dos programas de assenta
mento mostra um quadro desolador. Entre 1964 e 
1984, por exemplo, foram assentadas, em média, 6 
mil famíliàs por ano, número insignifiCante diante da 
grandeza do problema. Em 1985, no inicio de sua 
Administração, o então presidente José Samey 
anunciou que tentaria, em 5 anos, assentar 1 milhão 
e 400 mil fammas. Só pôde instalar, efetivamente, 90 
mil famílias. 

O Governo Fernando Collor de Mello nada 
fez pela reforma agrária O Presidente Itamar 
Franco, apesar de seu curto mandato, conseguiu 
assentar 23 mil famílias. Ao assumir, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso anunciou sua meta 
de instalar 280 mil famílias em 4 anos. Pelas infor
mações oficiais, as metas de 1995 e 1996 teriam 
sido cumpridas, cQm o assentamento: 'de, respecti
vamente,' 42 mil e 62 mil fàrriílias', 'duas mil famflias 
a mais do que o previsto para cada tempo, ambi
ciosa e modesta. Modesta diante da magnitude do 
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problema fundiário nacional; ambiciosa porque.nJ.m-_ 
case conseguiu atingir número semelhante ao anun
ciado agora. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores: 

Estou certo de que o pronunciamento que faço 
hoje, aqui, vai sensibilizar as áreas do Governo liga
das a essa questão. Como deixei bem claro, trata-se 
de um problema que antecedeu o atual Governo e, 
portanto, o Plano Real. É uma herança ainda de um 
tempo que desejamos esquecer, de inflação desen
freada e estagnação das atividades econômicas. 
Sensíveis à questão, os formuladores da política ofi
cial para a reforma agrária certamente aceitarão a 
sugestão que estou fazendo de se buscar uma ma
neira de absorver essa diferença que tanto inquieta 
famílias recentemente assentadas e que só querem 
uma chance de viver de forma digna na terra que re
ceberam. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB-GO) -
Sr. Presidente, Sr-is e Srs. Senadores, é com muito 
orgulho que ocupo hoje a tribuna para prestar minha 
sincera homenagem a um dos nomes mais impor
tantes das artes plásticas do meu Estado, e quem 
dirá, do meu país. 

O artista plástico Antônio Poleiro, ao lado de 
outros 23 importantes nomes da cultura brasileira, 
recebeu hoje das mãos do Presidente da República 
a Comenda da Ordem do Mérito Cu!tural-97. Um re
conhecimento da obra deste grande artista que, ao 
longo de seus 34 anos de carreira, tantas vezes en
grandeceu o nome de Goiás em diversas exposições 
realizadas no Brasil e no exterior. 

De origem humilde, este imigrante português, 
que há mais de meio século fincou raízes em chão 
goiano, começou sua trajetória produzindo potes de 
cerãmica que eram vendidos nas ruas de Goiânia, 
ofício que lhe valeu o nome artístico "Poteiro•. Incen
tivado por outro grande artista, Siron Franco, Poteiro 
transpôs para as telas toda a sua criatividade em 
pinturas que retratam a realidade do povo do interior, 
suas festas e seu folclore. Uma marca no seu traba
lho, as cores fortes das suas telas mo_stram a alegria 
do povo mesmo diante de todas as dificuldades im
postas pela vida. 

Hoje, reconhecido internacionalmente, com tra
balhos expostos em aproximadamente 40 países, 

Antônio Poteiro representa o que há de mais positivo 
em Goiás e no Brasil: a garra e a criatividade de seu 

-- povo. E ele merece essa homenagem. Parabéns Pa
teiro. 

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

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, Hélio Marcos Pena 
Beltrão, juntamente com Plínio Cantanhede, João 
Carlos Vital, Benedito Outra, Mário Henrique Simon
sen e Wagner Estelita Campos, liderou a grande 
equipe de reformuladores das estruturas de adminis
tração e planejamento superiores do Brasil. 

O Dr. Beltrão faleceu este fim de semana. Uma 
perda irreparável, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores. 

Homem público de extraordinária sensibilidade 
para racionalizar e simplifiCar, foi um dos mais desta
cados introdutores no segmento estatal no Pafs do 
princípio da descentralização administrativa como 
instrumento fundamental para dinamizar o seu de
sempenho numa ordem de idéias onde a responsa
bilidade do processo decisório não é necessaria
mente centralizadora mais sim seletiva. 

Sua primeira convocação para a vida pública 
ocorreu em circunstâncias insusitadas. Plínio Can
tanhede tendo sido nomeado para presidir o recém 
criado Instituto Brasileiro dos lndustriários - o IAPI 
- ao escolher o seu Chefe de Gabinete, solicitou a 
relação dos aprovados em um concurso público 
para ingresso nos quadros do IAPI, recaindo a sua 
opção pelo nome colocado em primeiro lugar. Hé
lio Beltrão foi o escolhido apenas pelo mérito de 
sua colocação no concurso. E desde então as afi
nidades intelectuais de ambos consolidaram uma 
solidária parceria de inteligências, com serviços 
prestados ao Brasil numa especialidade onde Hé
lio Beltrão e Plínio Cantanhede foram grandes 
mestres. 

No IAPI o jovem Hélio Beltrão teve oportunida
de de inovar o sistema previdenciário daquela insti
tuição imprimindo aos seus serviços padrões inédi
tos de eficiência e desempenho. Deixou o IAPI como 
seu Presidente, no decorrer do ano de 1946. 

Desde então enriqueceu o seu currículo ini
ciando uma peregrinação por funções de destaque, 
tanto nos serviços públicos, quanto na iniciativa pri
vada. 

No Governo do Sr. Carlos Lacerda, no então 
Estado da Guanabara desempenhou as funções de 
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Secretário do Interior e Planejamento, sendo um dos 
responsáveis pela implantação de uma reforma ad
ministrativa de admirável funcionalidade estrutural. 
Logo a seguir foi incumbido pelo Governador eleito 
do Ceará, Virgílio Távora, de formular o planejamen
to do Governo do Ceará Em 1966 foi nomeado para 
o Conselho Administrativo do Banco Nacional de Ha
bitação do qual Mário Henrique Simonsen fazia par
te. 

Sua grande contribuição ocorreu com a criação 
do Decreto Lei n2 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
cujo contexto, segundo Beltrão, representava uma 
corajosa adoção de importantes opções de natureza 
política que implicava romper com uma série de há
bitos, preconceitos, rotinas e vícios consolidados. 
Esse decreto lei, efetivamente ocupou um espaço 
significativo na reordenação da máquina burocrática 
federal, introduzindo de forma irreversível mecanis
mos de planejamento, coordenação e controle redu
zindo a quantidade de órgãos e distribuindo-os racio
nalmente de forma descentralizada pelo universo bu
rocrático. 

Convidado pelo Presidente Costa e Silva, as
sumiu o Ministério do Planejamento, desenvolvendo 
a partir de então uma proveitosa modernização ad
ministrativa com a criação de novos organismos, a 
exemplo do IPEA e da Financiadora de Estudos e 
Projetas- FINEP -Entidades estas consolidadas ao 
longo dos anos por relevantes serviços prestados à 
administração pública. 

Pela visão abrangente dos entraves da bu: 
rocracia, Beltrão desenvolveu uma fecunda dou
trina de racionalização. Inspirando uma diversifi
cada legislação com inúmeros, atas abolindo 
mais de 800 milhões de documentos e formalida
des a exemplo da obrigatoriedade de apresenta
ção de atestados de vida e de pobreza, e de re
sidência entre outros. 

Cunhou inúmeras frases de profunda sabedo
·ria. ·o Brasil é maior do que a crise, •sem a con
fiança do povo não há plano de governo que fun
cione•. No Brasil, geralmente as empresas priva
das nascem pequenas. Só nascem grandes as es
tatais." 

Para o Governo do Distrito Federal sua contri
buição foi decisiva. Na gestão Plínio Cantanhede as 
normas administrativas se resumiram praticamente à 
legislação da transferência da Capital com a lei que 
criou a Novacap identificando a departamentação do 
GDF com os órgãos operacionais da Novacap, entre 
outras aberrações estruturais. 

O talento de Plínio e a versatilidade de Beltrão 
conceberam para Brasília uma das mais atualizadas 
reformas, até hoje empreendidas a nível de unidade 
federada e que permitia ao Distrito Federal estruturar 
um complexo administrativo de operacionalização 
extremamente dinâmica pela leveza de sua ordena
ção e pelo princípio de descentralização que incor
porou às normas de trabalho. 

Como forma de reverência e respeito à figura 
de Hélio Beltrão requeiro à mesa seja apresentada á 
família desse ilustre brasileiro, em nome do Senado 
FederaJ, votos de pesar pelo seu falecimento com o 
respectivo registro nos anais desta Casa. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, 
lembrando às Senhoras e Senhores Senadores que 
constará da sessão deliberativa ordinária de ama
nhã, às 14h30min. a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Às 15h 30min 

Hemúnico 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N"25, DE 1997 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 25, de 1997 (n2 449/97, 
na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera dispositivos dos arts. 
71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucio
nal de Revisão n2 1, de 1994 (prorrogação do Fundo 
de Estabilização Fiscal- FEF), tendo 

Parecer sob nº '601, de 1997, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Renan Ca]heil'"os, favorável, co:n a Emenda n2 1-
CCJ, de redação, que-apresenta, e votos contrários 
dos Senadores Josaphat Marinho, Antônio Carlos 
Valadares, José Eduardo Outra e, em separado, do 
Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessãó·às 17h26min.) 
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ATA DA 155a SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 28 DE OUTUBRO DE 1997. 

(Publicada no Diário do Senado Federal, de 29 de outubro de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

À página n° 23107, 2• coluna, na ementa do Projeto de 
Resolução n° 142, de 1997, - ·- -

Onde se lê: 

Altera a Resolução n° 1, de 1997, que ...•. 

Leia-se: 

Altera a Resolução n° 101, de 1997, que .... 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃE3 

04/11/97 
Terça-feira 

11:30 - Embaixador da Suécia, Senhor Christer Manhusen 

12:30 - Ministro de Estado da Educação, Senhor Paulo Renato 
Souza 

18:00 - Lançamento do· livro "lrineu Bornhausen - Trajetória de 
um Homem Público Exemplar", de autoria do Senhor 
Victor Márcio Conder 

Salão Negro do Congresso Nacional 
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A TO DA COMISSÃO DIRETORA 

A TO DA COMISSÃO DIRETOR4. 
No 37, DE 1997 

Dispõe sobre a reali=ação de serviços fora do 
horário de expediente e dá outras providências. 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no 
uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, e considerando a 
necessidade de reformular as normas referentes à prestação de serviço 
extraordinário pelos servidores do Senado Federal, 

RESOLVE: 

Art. I o - Para atender a situações excepcionais e temporárias, no 
âmbito do Senado Federal e de seus Órgãos Supervisionados, o Diretor
Geral poderá autorizar: 

I - a prestação de serviços extraordinários às terças, quartas e 
quintas-feiras, desde que dias úteis, mediante o prolongamento da jornada 
regular de trabalho de até um terço dos servidores que compõem os Gabinetes 
Parlamentares e os demais órgãos da Admi~istração, na forma estabelecida nos 
arts. 73. 74 e 75, parágrafo único, da Lei n° 8.112, de 1990; 

ll - a convocação de jornada de trabalho extraordinária aos 
sábados, domingos e feriados, para a realização pelos órgãos da Administração 
-de serviços que eferivamente não possam ser atendidos na jornada regular e 
seu prolongamento. 

§ I o - Salvo na hipótese de prolongamento da jornada regular 
para o atendimento às sessões plenárias fora do horário do expediente, a 
autorização para prestação dos serviços de que trata este artigo será 
previamente encaminhada ao Diretor-Geral com as seguintes informações: 

a) a indicação detalhada dos serviços a serem realizados: 

b) a relação dos servidores que irão prestar o serviço e o 
h.:Jr:ino l~f!ular de trabalho de cada um: 

,·1 o c;:slendário para a realização do sen:iço: 

d) a JUstificativa do órgão ,olicitame par~ .. l\~; .... '.:s ... ;~rv~.x9J 
ttltlicaJns nü<J sepm realizados durante a JOmndã"âe-ú'alíalho regular. 
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Ata da 161!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 5 de novembro de 1997 

J!! Sessão Legislativa Ordinária Da 5Q!! Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 

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

Ademir Andrade - Albino Boaventura- Antonio 
Carlos Magalhães- Antônio Carlos Valadares- Bel
lo Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casil
do Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes 
- Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperi
dião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata- Gilberto Miranda- Guilherme Pal
meira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jader 
Barbalho - Jefferson Peres - João França - João 
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josap· 
hat Marinho - José Agripino - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto 
Arruda- José Samey - José Serra- Júlio Campos 
- Júnia Marise - Laura Campos - Leomar Quintani
lha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara 
- Lúdio Coelho- Marina Silva- Marluce Pinto -Na
bor Júnior- Ney Suassuna - Odacir Soares - Ono
fre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro 
Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha -
Sergio Machado - Teotônio Vilela Filho - Valmir 
Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 76 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçãs:> de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O tempo destinado aos oradores da Hora do 
Expediente da presente sessão será dedicado a co
memorar o Dia da Cultura e Ciência e o Dia do Cine
ma Brasileiro, nos termos do Requerimento nº 379, 
de 1997, da Senadora Benedita da Silva e outros 
Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, neste dia 05 de novembro, ao comemo
rarmos o Dia da Cultura e do Cinema, quero render 
minhas homenagens aos que têm contribuído para a 
construção da brasilidade, da alma brasileira, daqui
lo que podemos chamar de "nossa" identidade como 
povo, como Nação, como coletivo que se projeta 
ante o resto do mundo. 

Este é, aliás, um aspecto muito oportuno a ser 
abordado nesses dias: o da existência de um caráter 
nacional brasileiro nesse mundo globalizado. 

Duas figuras podem ser evocadas para simbo
lizar essa afirmação de brasilidade: uma delas é rep
resentada pelo compositor Heitor Villa-Lobos; a ou
tra, pela própria trajetória do cinema brasileiro, um 
dos homenageados de hoje. 

Relembro Heitor Villa-Lobos por ser um com
positor erudito que contribuiu para engrandecer o ci
nema brasileiro com composições marcadas pela 
"alma popular brasileira•. 

A figura de Villa-Lobos é significativa porque, 
sendo ele um compositor de formação erudita, que 
"bebeu" nas fontes européias, teve a capacidade e a 
sensibilidade de trazer para esse tipo de música as 
melodias populares, extraídas de nosso rico folclore, 
os sons dos passarinhos, os sons da floresta. 

Ficaram famosas suas Bachianas Brasileiras, e 
seus Choros, peças que fazem parte do repertório 
de muitas orquestras internacionais. 

Creio ser fundamental a presença de Villa-Lo
bos, por ter participado da inauguração da moderni
dade nacional das artes, representada pela Semana 
de Arte Modema de 1992, tendo permanecido até 
sua morte, em 1959, com uma produção impressio
nante, até hoje não resgatada inteiramente. 

Creio ser esse tipo de espírito o que deve nos 
inspirar na consolidação de uma imagem da cultura 
brasileira. Pois, como ninguém, ele soube demons
trar que a cor local, a particularidade brasileira é do-
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tada de universalidade como qualquer outra obra 
dos compositores clássicos. 

Quanto ao cinema, quero saudá-lo por ter sido, 
desde o nascedouro, um meio que se utilizou essen
cialmente da cultura brasileira para suas realizações. 

Nosso cinema experimentou diversas ondas, 
pois nossa produção cinematográfica tem passado 
por altos e baixos, em termos de quantidade de pro
dução, mas o que tem de mais constante, mesmo 
quando a onda está em baixo, é a qualidade, calca
da num cinema essencialmente engajado com as 
coisas brasileiras. 

Nosso cinema, em termos históricos, é contem
porâneo ao europeu e ao americano, pois, seis me
ses após a primeira exibição do cinematógrafo, em 
Paris, já era possível assistir às primeiras projeções 
no Rio de Janeiro. 

TIVemos, no início, uma explosão de produçõ
es, simples mas que expressavam "as coisas do 
Brasil", as paisagens, o movimento das ruas e os 
operários na nascente indústria brasileira. 

Até o advento da sonorização, as produções 
nacionais eram comparáveis às dos outros países. A 
partir da sonorização, o que contou a favor de outras 
nações, como no caso dos Estados Unidos da Amé
rica, foi o maior acesso à tecnologia e a transforma
ção do cinema numa indústria de entretenimento. 

Entre nós, tivemos, desde então, sucessivas 
ondas, com os estúdios profissionais, como a Atlânti
da e a Vera Cruz. 

Outro pico foi o cinema novo, que nos legou 
obras belíssimas, fruto do trabalho de cineastas 
como Gláuber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e 
Cacá Diegues. 

Não foi outro senão a busca de "descobrir" e 
"retratar" o Brasil, sua gente e sua cultura, o que ins
pirou toda aquela geração. E, agora, essa nova 
onda, que nos trouxe Cartola Joaquina, O Ouatrilho, 
Tieta, O Perfumado, A Guerra de Canudos, A Ostra 
·e o Vento e tantas outras produções que afirmam 
mais sua universalidade quanto mais se enfronham 
nas particularidades da cultura brasileira. 

Aos atares, cineastas e produtores, a minha 
sincera homenagem e o desejo de que se multipli
quem essas experiências , pois elas nos dão uma 
imagem do que é o verdadeiro Brasil, ao retratar os 
sentimentos e as belezas - e também os horrores -
que não saem impressas nos jornais, nem nas ima
gens do noticiário da televisão; 

A todos os "fazedores de cultura", produtores, can
tores, escritores, o meu desejo de que se inspirem em 

Villa-Lobos para que afirmemos, diante desse mun
do cada vez mais globalizado, a cultura brasileira 

Esse será o nosso modo de dizer que, sem xe
nofobia, aceitamos as manifestações culturais que 
vêm de fora, mas que os canais da "aldeia global" 
devem ter retomo, e que podemos mostrar ao mun
do o valor de nossos artistas, de nossas obras, en
fim, de nossa cultura. 

Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a dizer 
nesta sessão que se propõe a comemorar o Dia da 
Cultura e o Dia do Cinema Brasileiro. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Ramez Tebet.(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, a data instituída para o come
moração do Dia Nacional da Cultura deve ser para to
dos nós, brasileiros, homens públicos e cidadãos, 
um dia de celebração, mas também de reflexão. 

Celebração porque, ao instituinmos uma data 
para se comemorar nacionalmente nossa cultura, 
reafirmamos assim conscientemente os laços que 
nos unem ao nosso passado, à memória de nossa 
história inscrita na pedra das edifiCações e nas cria
ções de nossas artes, que reconhecemos como nos
so património comum. Celebramos com isso nossa 
unidade enquanto povo e nação, construída ao lon
go dessa história pela lenta incorporação da contri
buição de todos quanto aqui apartaram e fizeram 
deste País sua pátria. Imigrantes de toda parte, leva
dos pelo sonho, uns forçados pela necessidade, ou
tros que para cá trouxeram hábitos e visões de mun
do, fonmas de pensamento, criação e arte, as quais 
se somaram e se fundiram num todo único e, no en
tanto, diversifiCado, para fazer de nós o que somos. 

Celebrar o Dia Nacional da Cultura é, pois, afirmar 
com orgulho nossa identidade, sem ufanismo, mas 
como firme asserção de nossa própria auto-estima 

No mundo de hoje, em que os processos de glo
balização cada vez mais parecem apagar as fronteiras 
nacionais e diluir no plano da cultura os tênues sinais 
da diferença pelos quais nos reconhecemos, parado
xalmente cada vez mais a reafirmação das especifici
dades de cada povo, de cada cultura, se faz presente. 

E certamente é preciso cuidar para que esta afir
mação não signifique apenas vontade autoritária de 
5eparaÇãó ou interíÇão-sol>efbi iie-Cókiéar~se-à parte, 
mas, ao contrário, a afirmação da diversidade enquan
to valor que enriquece nossa humanidade comum. 
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Ver na especificidade de uma cultura ou de um 
povo uma marca superior de valor é uma das arma
dilhas da diferença, tentação à qual infelizmente su
cumbiu uma significativa parte da política no mundo 
contemporâneo, presa às guerras fratricidas que ain
da recentemente dilaceraram povos como os da 
Bósnia ou da Chechênia, procurando distinguir pela 
força e pela vontade de poder povos cuja cultura a 
própria história entrelaçara inextricavelmente. 

Este é um tema para nossa reflexão. 
Mas é preciso refletir também sobre o fato de 

que outro é o sentido da afirmação da diferença, na 
unidade da nação, quando ela foi obliterada por um 
outro tipo de violência, não a da guerra, mas a da ex
clusão, econômíca e sócío-polítíca, que permitiu duran
te séculos distinguir como 'verdadeira" cultura apenas 
aquelas manifestações circunscritas a um universo de 
elite, recusando às criações do pobre e do excluído até 
mesmo o reconhecimento enquanto cultura. 

Por isso, celebrar o Dia Nacional da Cultura é 
também lembrar e comemorar a cultura do povo bra
sileiro e comprometer-se com o resgate de tudo 
aquilo que o poder e a exclusão nos fizeram relegar 
a segundo plano ou simplesmente negar e esquecer. 

É comprometer-nos a que enfim se incorpore 
legitimamente ao nosso património cultural a contri
buição não só dos migrantes voluntários, estrangei
ros que vieram trazer para este País a riqueza de 
suas diferentes tradições culturais, mas também a 
contribuição daqueles que, subjugados pelo poder, 
viram pouco a pouco aniquilar-se sua cultura, como 
os povos nativos das Américas dizimados no proces
so da conquista, ou os povos da África arrancados à 
sua terra pela mão do traficante negreiro e que, tra
zidos para o Brasil como escravos, foram verdadei
ros construtores da riqueza de nossa Nação. 

Assim, ao celebrarmos o Dia Nacional da Cul
tura, quero aqui, desta tribuna, prestar minha home
nagem a todos os brasileiros anónimos cujas criaçõ
es no campo da arte e da cultura fizeram de nós o 
que somos e que, no entanto, poucas vezes são 
lembrados pela história oficial. 

Na figura do negro, o antigo escravo, o excluí
do por excelência numa sociedade que até hoje não 
foi capaz de lhe fazer justiça, quero expressar meu 
reconhecimento à contribuição de todos esses cria
dores de cultura, homens e mulheres do povo, valo
rosos construtores anónimos de uma parte significa
tiva de nossa identidade. 

Entretanto, melhor que eu, pode falar por mim 
aquela que, eleita pelo sufrágio popular, tem um 
mandato do povo negro para falar em seu nome, a 

Senadora Benedita da Silva, que, tendo nesta sema
na recebido convite para lançar o livro com a história 
de sua própria vida nos Estados Unidos da América, 
incumbiu-me de transmitir-lhes as suas palavras, ela 
que foi a autora do requerimento para hoje homena
gearmos a cultura. 

Assim, passo às palavras da Senadora Benedi
tada Silva. 

Homenagear a cultura é, antes de 
tudo, um ato de elevação de nossa auto-es
tima e de afirmação de nossa identidade. 
Com esse espírito, quero louvar todos aque
les que contribuíram para a formação da cul
tura brasileira. 

Desde tempos imemoriais, impuseram
nos o conceito de que "cultura• era o que ti
nha lugar nos palcos, nos salões, nos am
bientes refinados. Tudo o que se desse nas 
ruas e nos galpões era folclore. Culta era a 
dança clássica, como cultas eram as peças 
encenadas nos palcos dos teatros imponen
tes e inacessíveis ao povo comum; assim 
como era •culto" ouvir óperas e música clás
sica. A dança de rua, a música de fundo de 
quintal, os jogos de capoeira eram "folclore•, 
coisas do ":z:é-povinho". 

Felizmente, apesar de permanecerem 
essas idéias, para a grande maioria dos bra
sileiros está muito mais clara a idéia de que 
nossa cultura reside muito mais no samba 
do que na valsa; que o grande - e insuperá
vel - espetáculo de nossa cultura é o carna
val de rua e não a ópera. 

O resgate da cultura popular precisa 
ser feito. Por insistência de artistas anóni
mos, que resistiram a séculos de imposição 
cultural, temos, hoje, uma cultura popular vi
gorosa e entranhada em nosso povo, capaz 
de nos dar uma identidade nacional, de dizer 
o que é ser "brasileiro•. 

Mas não foi sempre assim. Devemos cre
ditar às formas de resistência do povo negro, 
inicialmente escravizado e, posteriormente, 
marginalizado, a manutenção dessa cultura. 

Para os garotos da Zona Sul do Rio de 
Janeiro, do Plano Piloto de Brasília, da peri
feria de São Paulo, ou de qualquer outro 
bairro de classe média das cidades brasilei
ros é cniqUe ir aós pagOdes ou~ dançar funk, 
expressões musicais oriundas do povo ne
gro. Mas mal sabem eles a que custo tais 
manifestações musicais sobreviveram - tan-
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to aqui quanto nos Estados Unidos - para se 
projetarem com a intensidade que têm hoje. 

Falando em música, tanto pelo caráter 
universal que ela tem quanto pela fantástica 
máquina de difusão da indústria cultural, não 
nos poderíamos restringir ao Brasil. Assim é 
que louvamos as formas mais difundidas da 
música pop no mundo todo: funk, disco, 
soul, rap, rock, reggae, samba, bossa
nova, afro-beat, jazz, rumba, salsa, mambo, 
chá-chá-chá, tango e outros tantos... E o 
que há de comum entre tantos ritmos difun
didos em diversos continentes? A mesma e 
generosa e criativa mãe África. 

Em países corno os Estados Unidos, 
que deram origem ao jazz e ao rock neste 
século, músicas de claras raízes africanas, 
temos uma demonstração do vigor da resis
tência dos negros, dada a extrema repres
são com que foram tratados. Nas terras do 
Tio Sam, na época da escravidão, o apare
lho repressivo mais bem montado era desti
nado a conter os negros, evitando, de qual
quer maneira, que se reunissem para o que 
quer que fosse. Não podiam fazer suas ceri
mônias religiosas, não podiam cantar, dan
çar ou confraternizar. Mas, mesmo assim, a 
cultura sobreviveu, dando lugar a esse movi
mento maravilhoso a que assistimos hoje. 

No Brasil, ao contrário dos Estados 
Unidos, eram aceitas as reuniões de negros 
para cantarem e dançarem, principalmente 
nos feriados religiosos católicos, porque 
esse era um jeito de pacificar os cativos, 
tentando evitar que dirigissem sua energia 
para a revolta aberta. (Não obstante essa 
estratégia, as mais renhidas lutas travadas 
neste País, à época da escravidão, foram as 
revoltas negras). Como se pode ver, a resis
tência foi a marca da manutenção das diver
sas formas de cultura dos grupos de negros 
trazidos escravizados para o Brasil. 

Embora a música seja a contribuição 
mais evidente, pela difusão pelos meios de 
comunicação de massa, a cozinha, a religiosi
dade, as contribuições para a língua e as dan
ças são heranças dos á!Versos grupos cultu
rais que, aqui, contra a vontade, apartaram. 

O samba teria origem nas danças de 
matrimônio angolanas, a quizomba; a con
gada, nas cerimônias de coroação do Con
go; o iorubá, usado nos cultos de origem 

africana, era falado pelos bantos; aos ban
tos também se podem creditar o reisado e o 
maracatu; nossas festas de rua não têm ou
tra fonte senão as manifestações dos pri
meiros negros habitantes destas terras. 

Não obstante toda a repressão e toda 
a negação de promover o bem-estar desse 
povo após a abolição; apesar de toda a per
seguição cultural; apesar de toda a tentativa 
de 'embranquecimento' e 'europeização'; 
pela resistência, pela insistência e pela 
persistência, as formas culturais dos ne
gros predominaram em nossa sociedade. 

Neste dia da cultura, pois, cabe-nos 
homenagear não só as formas culturais 
oriundas do povo negro, mas também todos 
aqueles que, saindo do anonimato, se des
tacaram na cultura brasileira. 

Mando 'aquele abraço' para Gilberto 
Gil, que tem feito uma brilhante carreira, de
monstrando o quanto pode um artista negro, 
desde que tenha acesso à formação e aos 
recursos tecnológicos. Da mesma forma, 
abraço todos os baianos, de qualquer cor, 
que souberam projetar a musicalidade de 
nosso povo para além das fronteiras nacio
nais; para os artistas que, com sua geniali
dade, transformam em 'música baiana' 
qualquer ritmo que lá aparte. A terra da Ba
hia, que já nos doou Derivai Caymmi, é a 
mesma que gera, em nossos dias, a usina 
de criatividade que é Carlinhos Brown. É a 
mesma terra que gera o Olodum, que, além 
da arte, é expressão de engajamento social. 
É o mesmo berço de Dodô - um dos criado
res do trio elétrico, que hoje embala o cama
vai de rua ·em todo o_Brasil -. de Caetano 
Veloso e de tantos outros cantores. 

Trago o meu reconhecimento 'carinho
so' ao mestre Pixinguinha que, pioneiramen
te, projetou a música negra e o negro, numa 
sociedade discriminatória e preconceituosa. 
Meu carinho a todos os 'cariocas' que, che
gando no Rio de Janeiro, vindos de todos os 
lugares do Pais, transformaram o samba na 
expressão nacional por excelência, e que fi
zeram do carnaval a festa da raça. Por se 
terem pro)etadcia-parffr do Rio de Janeiro, fi
caria difícil listar todos os artistas que, como 
Martinho da Vila, fazem uma arte engajada 
com as raízes brasileiras; ou como Paulinho 
da Viola, que nos encanta com sua simplici-
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dade e poesia; ou como Clementina de Je
sus, que nos emociona com sua voz; ou 
como Cartola, com a erudição e paixão de 
suas letras. 

Dedico o meu mais profundo afeto a 
Uma Barreto, que, com seus tipos urbanos 
do começo do século, captou a essência da 
alma brasileira e engrandeceu nossa litera
tura, não obstante toda a marginalização 
que sofreu. Minha homenagem também a 
Gonçalves Dias, Machado de Assis, a Cruz 
e Souza e a todos que, a duras penas, 'in
vadiram' um universo até então reservado a 
brancos e provaram que, com acesso à for
mação escolar, podiam ser tão bons quanto 
quaisquer outros. 

Minha saudosa homenagem ao 'Mole
que Tião", que Grande Otelo imortalizou no 
cinema e que abriu um campo pioneiro para 
todos os grandes ateres e atrizes negros 
que o País veio a conhecer, como Ruth de 
Souza, Antônio Pitanga, Zezé Mota, Luíza 
Maranhão, Léa Garcia, Milton Gonçalves e 
tantos outros que ajudaram a dar identidade 
ao cinema nacional. 

Meu mais sincero reconhecimento ao 
nosso companheiro Abdias do Nascimento, 
intelectual de primeira linha, cientista social, 
acadêmico, professor que atuou em univer
sidades em diversos países, que, com sua 
mirltância histórica, desde o tempo do Teatro 
Experimental do Negro, tem contribuído 
"educativamente', com ternura, quando é 
possível, e com aspereza, quando é neces
sário, para mostrar que a contribuição de 
nós, negros, a este Pais vai muito além da 
força de trabalho. 

É assim que Benedita da Silva conclui esta sua 
homenagem à cultura: 

Cultura, culturas. Brasil, brasis. A mi
nha homenagem à diversidade que faz des
te um pafs multicultural. A minha homena
gem às culturas que fazem deste País vá
rios países. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao Senador Ramez Tebet. (Pausa.) 
O Sr. Senador Lúcio Alcântara enviou discurso 

à Mesa para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 

~ ~ -· --

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, neste 5 de novem
bro, comemoramos o Dia da Cultura. Entretanto, para 
que essa data possa ser melhor lembrada, deveriarnos 
falar não em dia de cultura, mas em dia das culturas, 
por ser este último um conceito mais abrangente. Pro
ponho, então, que homenageemos as culturas. 

Essa é uma discussão já antiga para os espe
cialistas da área de antropologia, mas que não che
gou a invadir o dia-a-dia de nós, leigos no assunto. 
Mas, para a maioria de nós, já não cabe mais falar 
no termo cultura, significando apenas a cultura erudi
ta, aquela da música clássica, do ballet, dos gran
des pintores. Não há mais, felizmente, a oposição 
que antigamente havia, ao se dizer que determinado 
indivíduo é culto e outro é ignorante, por desconhe
cer as coisas do mundo letrado. Graças a antropólo
gos e outros cientistas sociais, e cultura é identifica
da como o fazer de um povo, seus costumes, suas 
danças, hábitos alimentares, vestimentas, etc. Eis 
porque devemos homenagear as culturas. 

Essa homenagem das culturas ganha mais 
sentido num mundo cada vez mais hom·ogenizado 
pela imposição de padrões musicais, literários e das 
artes visuais de povos com maior poderio econômico 
e com instrumental mais sofisticado de comunicação 
e de difusão de suas obras e costumes. Obviamen
te, não temos a ilusão de retomar a um estado de 
coisas anteriores à televisão, ao satélite, à TV a 
cabo, às parabólicas, pois essas são conquistas da 
humanidade. Trata-se, entretanto, de evitar que es
ses instrumentos da tecnologia sirvam para anular a 
riqueza cultural dos povos, pois tal riqueza é o subs
trato de qualquer nação. E, pelo menos por enquan
to, o conceito de nacionalidade é muito importante 
para nós, pois, não obstante os apelos de internacio
nalização das relações comerciais, os países mais 
poderosos fazem questão de que os acordos lhes 
assegurem vantagens. Um exemplo significativo é a 
discussão de Mercosul versus Alca, em que os Esta
dos Unidos têm lutado para assegurar a posição mais 
favorável aos norte-americanos. Outra demonstração 
da importãncia da nacionalidades nos dão os países 
da Europa, após a dissolução do bloco dos países 
comunistas: quem comandou os processos de rea
grupamento foi o sentimento de nacionalidade. Quan
do a França restringe a presença de estrangeiros em 
seu território, está nada mais, nada menos que man
tendo o seu sentido de. nacionalidade. 

Pois bem, traduzindo tais reflexões para a nos
sa realidade, faz-se necessário pensar no que seja 
um projeto cultural nacional, um projeto para o Bra-
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sil. E nesse projeto, certamente, deve estar incluída 
a valorização das diversas culturas que coabitam em 
nosso território. Trata-se, aliás, de um preceito cons
titucional, pois a Carta Magna manda que o Estado 
garanta o pleno exercício dos direitos culturais e o 
acesso às fontes da cultura nacional; compete ao 
Estado, igualmente, proteger as manifestações das 
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. 

O património cultural brasileiro é composto, se
gundo definição constitucional, dos bens materiais e 
imateriais, portadores de referência à identidade, 
ação, memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, incluídos os modos de fazer, 
criar e viver; o mesmo ocorre com as formas de ex
pressão, com as criações científicas, artísticas e tec
nológicas; estão no mesmo rol as obras, objetos, do
cumentos, edificações, conjuntos urbanos, sítios his
tóricos, arqueológicos, paleontológicos, entre outros. 

Entendemos que, com tal extensão, a cultura -
ou as culturas - reclamam uma política cultural e o 
organismos governamentais como o Ministério da 
Cultura para garantirem o cumprimento do papel do 
Estado nesse setor. 

Tratando-se de culturas, poucos países apre
sentarão uma riqueza tão grande como o Brasil. Não 
só pela diversidade de povos que constituíram a 
base de nossa civilização, mas pelas dimensões 
geográficas, condições económicas e de produção, 
que fomentaram práticas diferentes. 

Neste "dia das culturas•, como denominei an
tes, quero prestar a minha homenagem a uma espe
cífiCa: à cultura nordestina. Não vou dizer das mais 
ricas para não incorrer no risco de preconceito às 
avessas daquele danoso que levou a considerar 
como "inferior", "pobre", "subdesenvolvido" tudo o 
que fosse nordestino. Não direi, pois, que a cultura 
nordestina é das mais ricas. Limitar-me-ei a falar de 
sua variedade, profundidade e sentido de pertencia
menta que traz ao nosso povo. 

Temos, no Nordeste, para nos atermos apenas 
ao chamado "fazer artístico• e às festas e comemo
rações, uma gama enorme de atividades. Na literatu
ra, além dos escritos consagrados nacional e inter
nacionalmente, como Rachel de Queiroz, José Lins 
do Rego, Ariano Suassuna, Gilberto Freyre, Jorge 
Amado, João Ubaldo Ribeiro, temos a fabulosa lite
ratura de cordel; na música, o maracatu, o forrá, a ci
randa, o bumba-meu-boi; nas artes plásticas, a cerã
mica de Mestre Vitalino e dos inúmeros pintores que -
retratam a riqueza do mundo nordestino. 

Entre essas diversas formas de manifestaÇão 
cultural, a literatura de cordel e os cantadores e via-

leiros são representantes do que se poderia chamar 
de "nordestinidade", um elemento que expressa um 
modo de ser e de ver a vida. Tanta é assim que São 
Paulo, uma cidade com grande população nordesti
na, conta com editoras especializadas em imprimir 
folhetos de cordel, que são vendidos nas feiras. E al
gumas dessas, por sua vez, não são outra coisa que 
a transposição dos hábitos nordestinos de comprar e 
comer. Também no Rio de Janeiro e em Brasília, é 
p(lssível, no1im de semana, enci:intrar em tais mer
cados ao ar livre não só farinha de mandioca, como 
a buchada, o sarapatel, a carne-de-sol e outras igua
rias de nossa rica culinária. 

Nas feiras desses grandes centros do Sudeste, 
pode-se encontrar não só os folhetos, como tambérr. 
os violeiros, os repentistas, os cantadores que, soli
tariamente ou em duplas, cantam temas relaciona
dos à vida no campo, aos sofrimentos dos migran
tes, aos amores não correspondidos. E, por mais 
aculturado que esteja, o nordestino se sente em 
casa ouvindo tais artistas. 

Os folhetos de cordel têm uma função cultural 
muito grande, pois reproduzem os valores daquelas 
pessoas. Diante de um mundo cada vez mais trans
formado, trazem um mínimo de estabilidade. 

Segundo um pesquisador norte-americano, 
Candance Slater, da Universidade de Pensilvânia, 
os cordelistas funcionam como uma espécie de an
tena da coletividade. Muitos dos artistas pesquisa
dos responderam que escreviam aquilo que os leito
res e ouvintes queriam ler ou escutar. E as histórias 
contadas são de grande variedade, podendo ser de 
cunho romântico, épico, político, religioso ou moral. 

Muitas dessas histórias mantêm-se fiéis a suas 
origens ibéricas, e não são poucos os folhetos que 
contam as peripécias de Bocage ou de Camões, em 
pelejas contra seres poderosos ou mágicos. Um ele
mento comum nessas histórias é a exaltação das 
peripécias dos heróis, pois, muito embora o leitor 
saiba que o vilão vai ser vencido no final, o que im
porta é saber como o protagonista vai se virar para 
conseguir essa proeza. 

Outras histórias contam as aventuras e des
venturas de vaqueiros em suas relações com os pa
trões, refletindo uma prática económica secular no 
semi-árido nordestino, que é a pecuária. Algumas fi
guras lendárias, como os bois que nunca são agar
rados, ou os vaqueir~s_que têm poderes mágicos, fi- _ 
caram impregnados no imaginário popular nordesti
no, como o Boi Barroso, boi Surubim, boi Tungão. O 
romance dó Pavão Misterioso já foi contado inúme
ras vezes em diversos folhetos, trazendo aventuras 
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fantásticas, que são lidas por um membro da família 
ou um vizinho letrado. Esse é um outro aspecto da li
teratura de cordel: ela incentiva a colaboração e a 
convivência social nos lugares onde a televisão ain
da não tomou conta do horário de lazer das famílias. 

Os folhetos tem um poder muito grande de 
transmitir valores morais e religiosos; são muitos os 
que tratam da disciplina e das relações sociais codifi
cadas, com histórias de maldições de filhos que des
respeitam os pais, como um intitulado A moça que ba
teu na mãe e virou cavalo. Padre Cícero foi tema de 
muitos desses folhetos, assim como Frei Damião, dois 
dos personagens mais cantados em livretos. 

Muitas vezes, os folhetos servem para divulgar 
novas políticas públicas, como alguns que falam do 
crédito agrícola ou do incentivo para plantar algodão. 
Alguns divulgam em linguagem popular, rimada e 
até humorística, a troca de moedas, por exemplo, 
como é o caso de um folheto que explicava, há al
gum tempo, a instituição do Cruzeiro Novo. 

Um dos poetas mais populares e, ao mesmo 
tempo, mais eruditos, é Patativa do Assaré, um con
terrâneo cujos poemas já foram objeto de gravações 
célebres de Luiz Gonzaga e de Fagner. 

Patativa é o que se pode definir como antena 
da raça, pois está atento ao sofrimento do homem 
sertanejo e sabe, como suas trovas simples, traduzir 
todo o sentimento do nordestino. Mas ao mesmo 
tempo, sabe expressar a revolta do sertanejo espo
liado pelo latifúndio e vitimado pela seca. Atentos às 
inovações tecnológicas e conquistas do homem faz 
poemas sobre a ida do homem à lua e outros fenô
!1Wnos semelhantes. Num de seus poemas mais co
nhecidos do livro Cante lá que eu canto cá, fala da 
vida do sertanejo para um dotô da cidade, que trans
crevo como ele quis que se editasse, reproduzindo o 
dialeto local: 

Seu dotô só me parece 
Que você não me conhece 
Nunca sobe quem eu sou 
Nunca viu minha paioça, 
minha muié, minha roça 
e os fio que Deus me deu. 
Se não sabe, escute agora, 
Que eu vou contar minha história, 
Tenha a bondade de uvi: 
Eus sou da ceasse matuta, 
Da ceasse que não desfruta 
Das riqueza do Brasi... • 
O poeta segue, na mesma linha, falando das 

mazelas por que passa o sertanejo, em sua luta diá
ria, resgatando sua identidade. 

Trago o exemplo desse poeta, como poderia 
trazer de muitos outros artistas, para mostrar que 
esse tipo de manifestação precisa continuar tendo 
lugar em nosso País, apesar de qualquer processo 
de globalização - ou justamente para não sermos 
"engolidos" pelo processo de globalização. Pois a 
identidade é constituída em locais específicos, com 
relações sociais específicas. E o lugar que vamos 
conquistar no mundo tem relação direta com nossa 
identidade cultural. 

Nesse sentido, cabe aos órgãos governamen
tais assegurar os -meiós para que tais expressões 
não sejam sufocadas pela cultura massificante da te
levisão e do rádio. A proteção da regionalização cul
tural, que consta do art. 215 da Constituição, deve, 
pois, ser assegurada. E se a televisão e o rádio po
dem servir comO veículos de massificação cultural, 
podem servír taml:lêm de elementos de resistência, 
desde que as comunidades e produtores locais te
nham acesso a esses meios. Rádios e televisões co
munitárias devem ser reguladas pelo Poder Público 
e entregues às associações da sociedade civil para 
a produção e divulgação das criações regionais. A 
divulgação de obras locais, além de não ameaçar os 
grandes canais abertos, fortalece o sentido de per
tenciamento e de cidadania, já que ninguém é cida
dão no vazio, mas a partir do exercício concreto de 
alguns direitos, como o de expressão e o de opção 
pelo que deve assistir. Só assim, as 'culturas" conti
nuarão tendo lugar. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está 

encerrada a homenagem, programada para hoje, ao 
Dia da Cultura e ao Dia do Cinema Brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 12 Secretá
rio em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N2 185, DE 1997 
(N21.323, na origem) 

Senhores Membros do' Senado Federal, de 
conformidade com o art. 84, inciso VIl, da Constitui-

--- - - -

ção, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 
56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Ex
terior, aprovado pelo Decreto n2 93.325, de 12 de ou
tubro de 1986, no art. 54, inciso 11, alínea a, e no art. 
55, do Anexo I ao 1997, submeto à apreciação de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do 
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Senhor Guilherme Fausto da Cunha Bastos, Ministro 
de Segunda Classe, do Quadro Permanente, da 
Carreira de Diplomata, para exe~r o cargo de Em
baixador do Brasil junto à República Árabe da Síria. 

Os méritos do Embaixador Guilherme Fausto 
da Cunha Bastos, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, constam 
da anexa informação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasília, 3 de novembro de 1997.- Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N2 387/DP/ARC/G-MREIAPES 

Brasília, 31 de outubro de 1997 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti

tuição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos 
arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Servi
ço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 12 

de outubro de 1986, no art. 54, inciso 11, alínea a, e 
no art. 55, do Anexo I ao Decreto n2 2.246, de 6 de 
junho de 1997, submeto à apreciação de Vossa Ex
celência a anexa minuta de Mensagem ao Senado 
Federal destinada à indicação do Senhor Guilherme 
Fausto da Cunha Bastos, Ministro de Segunda Clas
se, do Quadro Permanente, da Carreira de Diploma
ta, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Árabe da Síria. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o país e Curriculum Vitae do Ministro de 
Segunda Classe Guilherme Fausto da Cunha Bas
tos, que, juntamente com a Mensagem ora submeti
da à apreciação de Vossa Excelência, serão apre
sentados ao Senado Federal para exame de seus 
ilustres membros. 

Respeitosamente, Sebastião do Rego Barros, 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

Ministro de Segunda Classe Guilherme Fausto 
da Cunha Bastos 

Rio de Janeiro/RJ, 27 de outubro de 1945. 
Filho de Guilherme da Cunha Bastos e Jurá 

Fausto Bastos. 
Bacharel em Direito, Faculdade de Direito, Uni

versidade Federal Fluminense, CPCD, IRBr. 
Curso de Gerenciamento de Recursos Huma

nos, Fundação Getúlio Vargas, 1969. 
Curso de Prática Diplomática e Consular, IRBr. 
Curso de Planejamento, Orçamento e Organi

zação Administrativa, Fundação Getúlio Vargas. 

Curso de Mestrado em Polítiéa, New York Uni
versity. CAE, IRBr, 1989. 

Terceiro Secretário, 14 de janeiro de 1970. 
Segundo Secretário, merecimento, 12 de janei

ro de 1973. 
Primeiro Secretário, merecimento, 12 de de

zembro de 1978 
Conselleiro, merecinento, 21 de dezerrbro de 1983. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 18 

de junho de 1991. 
Chefe da Seção de Administração Rnanceira 

da Divisão de Orçamento, 1971/73. 
Assessor do lnspetor-Geral de Finanças, 1978. 
lnspetor Seccional de Finanças, da lnspetoria 

Geral de Finanças, 1979/84 
lnspetor Geral de Rnanças, substituto, 1979184. 
Chefe da Divisão do Pessoal, 1989/92. 
Chefe, Substituto, do Departamento do Serviço 

Exterior, 1991/92. 
Secretário de Orçamento e Rnanças, 1992. 
·Fundação Alexandre de Gusmão, Membro de 

Conselho Curador, 1992; Agência Brasileira de Coope
ração, Membro do Conselho de Administração, 1992; 

Fundação Visconde de Cabo Frio, Membro do 
Conselho Administrativo, 1992. 

Santo Domingo, Terceiro Secretário, 1971. 
New York, Cônsul-Adjunto, 1973174. 
New York, Chefe, substituto, do Escritório do 

Conselheiro Rnanceiro da Embaixada em Washing
ton, 1975/76 

Tei-Aviv, Segundo Secretário, 1976/78. 
Tel-Aviv, Encarregado de Negócios, a.i. 1978. 
Nova Delhi, Encarregado de Negócios, 1980. 
Londres, Conselheiro, 1984/86. 
Varsóvia, Conselheiro, 1986/89. 
Varsóvia, Encarregado de Negócios, ai. 1986189. 
Chicago, Cônsul-Geral, 1993197. 
Seminário de Engenharia de Sistemas (XI _ 

Análise de Sistemas apficada ao Planejamento de 
Projetes _ Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(participante dos trabalhos), 1972. 

Conferência Internacional Especializada sobre 
Aplicação da Ciência e Tecnologia à América Latina, 
CACTAL, Brasília, 1972 (organizador). 

Missão de Verificação Administrativa, 1972 
(membro). 

Primeiro Simpósio da Secretaria Central de 
Controle Interno da SEPLAN, Brasília, 1980. 

Ordem de Rio Branco, comendador Brasil; 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil. 
José Borges dos-Santos Júriior, Diretor-Ge-

ral, substituto, do Departamento do Serviço Exterior. 
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l. DADOS BÁSICOS: 

Nome oficial: República Árabe da Síria 

Capital: Damasco 

Area:l85.180 km2 

População: 14,7 milhões (1995) 

SIR/A 

Principais cidades: Damasco, Aleppo, Homs, Lataquia e Hama. 

. NQYE~f!RO DEJ~7 

Religiões: islamismo, 89,6% (maioria sunita, xiitas, ismaelitas, drusos e alauítas) 

cristianismo, 8,9%. 

Principais línguas: árabe (oficial), inglês e francês. 

Data nacional: l 7 de abril 

Sistemà de Governo: República Parlamentarista 

Chefe de Estado: Presidente Hafez Al-Assad 

Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Mahmud Zoobi 

Ministro de Negócios Estrangeiros: Faruk Al-Sharaa 

Encarregado de negócios em Brasília: Muhammad Tawfie Juhani 

Embaixador do Brasil: Luis Cláudio Pereira Cardoso 

2.ECONOMIA 

PIB:.US$ 30,4 bilhões (1994) 

Taxa de crescimento real do PIB: 5,2% (1994) e 5,8% (1995) 

PIB per capita: US$ 2.123 ( 1995) 
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Comércio Brasil-Síria 
(Pauta de Exportação e Importação. com os 

15 pnncroa1s orocuros em caaa categona. em milhões de US$ FOB) 
1994-1996 

Exportacão Importação 
Ano Produto uss I % Produto 

Café nl torraco. nJ descaf. 25.761 41.75 Sementes de commho 

Papel ol imonm1r 9.95 16.13 Sementes de anis 

Açúcar oemerara/canaJ bruto 3.42 5.54 
lnset1oda 0.78 1.26 

1994 Extr. tanan. de acaoa-negra 0.34 0.55 
Chaoas/folhas de celulose 0.26 0.42 

I 

I 
cate n/ torrado. n/ descaf. I 30.63 37.40 Sementes de cominho 

Tubo de ferro I aco1 arco imrs. 11.57 14.13 Sementes de anis 

Papel p/ imonmir 10.72 13.09 Registos p/ central. autom. 

Açúcar refinadoJcanaJbeterr. 8.15 9.95 Relês o/ apar. de telefonia 

1995 Açúcar demeraralcana/bruto 7.25 8.85 Outs. apar. p/ te!ef .. elétriccs 

Acúcar cristaUcanatbruto 5.66 6.91 G~e-bico. secclgrãos 

lnseticida 1.92 2.34 Circuito impresso 

Chapas/folhas de celulose 1.12 1.37 Parte de transformadores 

Lamin. ptanos de ferro/aco 0.53 0.65 Circuitos int. mono!. digitais 

Ext.r. tanan. de acâeia·negra 0.34 0.42 Parte de apar. de telefonia 

café n. torrado. n. descaf. 35.51 40.72 Sementes de cominho 

Ac;ucar cristal de cane-bruto 12.39 14.21 Sementes de anis 

Açú_car demeraratcana/bru1o 10.78 12.36 Gr.5o.d&obico. seco/grãos 

Papel para 1monm1r 10.37\ 11.89 Alcachofras prep./ccns. 

Tubo de ferro/aco/sec.cm:. 6.34 7.27 Frutas cong., ac;uc .. cozidas 

Milho em grãos. d cascas 3.00 3.44 Trufas preparadas/cons. 

lnset1cida 1.64 1.88 Doce/purêl pasta de frutas 

1996 Papéis/cartões. nJ revest. 0.87 1.00 Partes de plantas conserv. 

Papéis p/ imprimir/escrever 0.49 
. 

0.56 Meias de malha/ou!. mat. txt. 
Fio de alumínio. não ligado 0.47 0.54 calcaslbennudas 

Extr. tanan. de acâcia.negra 0.38 0.44 Objeto omam./met. comum 

Anéis de segm .. p/ motores 0.33 0.38 Móveis de madeira 

Pnel1fT1. novosJmaa. terrapt. 0.:22 0.25 Tomate prepJconservado 

Madeira em folhas. p/ comp. 0.21 0.24 \nstr. musicais de percuss. 

Ceras de camaUba 0.19 0.22 Tab. e pecas. dama/gamão 

Total Geral das Exportações. em milhões de US$-FOB, em 199<4 ....• _._ ...... 61.70 

Total Geral das E:c:lortações. em mtlhões de Uss-FOB, em 1995 ..... ,,, __ , 81.90 

Total Geral das Exportações. em mrihões de USS-FOB. em 1996 .......... _ .... 87.20 

Total Geral das tmcortaçóes, em mdhões ae USS-FOB. 

Total Geral das lmoorta<:óes. em mdhões de USS-FOS. 

Total Geral das lmoorta<:6es. em mlihões de USS..f'OB. 

DOP/MRE 
Fonte: ScCEX 

em 1994 ............... 2.50 
em 1995 ............. :~3.10-

-

em 199ti ................ 2.40 

253 

uss % 

2.32 92.80 

0.18 7.20 

2.69 86.77 

0.24 7.74 

0.05 1.61 

0.05 1.61 

0.02 0.65 

0.02 0.65 

0.01 0.32 

0.01 0.32 

0.01 0.32 

0.01 0.32 

1.90 79.17 

0.36 15.00 

0.05 2.08 

0.01 0.42 

0.01 0.42 

0.004 0.17 

0.002 0.08 

0.002 0.08 

0.001 0.04 

0.001 0.04 

0.001 O.G<C 

0.001 0.03 

0.001 0.02 

0.001 0.02 

0.001 0.02 
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Comércio 
Brasil-Síria 

(em m1lhões US$) 

Exportação lmponação (Exp.+ lmp.) (Exp.-lmp.) 

1981 57.30 . 57.30 57.30 

1982 20.30 ~ :1'0.30 20.30 

1983 24.10 0.09 24.191 24.01 

1984 39.60 . 39.60 39.60 

1985 26.10 ~ 26.10 I 26.10 

1986 15.60 1.00 16.60 14.60 

1987 11.80 . 11.80 11.80 

1988 17.40 0.30 17.70 17.10 

1989 14.00 . 14.00 14.00 

1990 13.90 1.40 15.30 12.50 

1991 28.10 1.40 29.50 26.70 

1992 48.50 1.60 50.10 46.90 

1993 47.20 6.60 53.80 40.60 

19!U 61.70 2.50 64.20 59.20 

1995 81.90 3.10 85.00 78.80 

1996 87.20 2.40 89.60 84.80 

Total 594.70 20.39 615.09 574.31 
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(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 
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PROJETOS RECEBIDOS DA CÀMARA bOS DEPUTADOS 

Projeto de Decreto Legislativo N° 125, de 1997 
{N° 465197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
da RÁDIO COMERCIAL DE PRESIDENTE PRU
DENTE LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 13 de janeiro de 1997, que renova, por dez 

anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a concessão da Rádio 

Comercial de Presidente Prudente Ltda. para explorar, sem 

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 

onda média na cidade de Presidente Prudente, Estado de São 

Paulo. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 60, DE 1997 

Senhores ~.fembros do Congresso Nacional. 

Nos termos do artigo 49. inciso XII. combinado com o § J• do artigo 223. da 

Consriruição Fedem!. submeto a apreciação de Vossas E"celencias. acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o aro constante do Decreto de 13 de 

janeiro de 1997. que "Renova a con=ão da Rádio Comercial de Presidente Prudente Uda.. para 

explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Presidente Prudente. Estado 

de São Paulo". 

Brasilia. 15 de janeiro de 1997 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 261, DE 16 DE DEZEMBRO 1996. 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica, 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n• 
50830.000285/94, em que a JUdio Comercial de Presidente Prudente Ltda. solicita renovação da 
concessão para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, oa cidade de Presidente 
Prudente, Estado de São Paulo, outo=da conforme Panaria MVOP n• 17-B. de 20 de maio de 
1960, renovada nos termos do DecretÕ n• 89.545, de 11 de abril de 1984," ~úoliÕÕdo no Diário 
Oficial da União do dia subscqüentc, por dez anos, a partir de 1" de maio de 1984, cujo prazo 
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 1 O de maio de 1991. 

2. Observo que a outorga original cstà amparada juridicamente, considerando as 
disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n• 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, que a regulamentou. que consideram como deferidos os pedidos de renovação 
requeridos na forma devida c não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou 
permissão, sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando· 
expiradas as respectivaS outorgas. 

3. Com estas observações, licito ê se concluir que a terminação do prazo da outo~a ou 
a pendência de sua renovação, a cuno ou a longo prazo, não detcmüna, necessariamente, a exttnção 
do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado. · 

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o ato correspondente dcverà assinalar que a 
renovação ocorreri & partir de 1" de maio de 1994. 

S. Nessa conformidade, c em obscrvãncia ao que dispõem a Lei ó• 5.785, de 1972, c seu 
Regulamento, Decreto rf 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa 
Excelência para decisão c submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao ~ 3" do 
artigo 223 da Constituição. 

Rcspeitcsamentc, 

DECRETO DE ~3 .DE JA:-::;::?.c DE 1997 

Renova a concessão da Ridio Comercial <i~ Presidente 
Prudenrc Ltda.. para explorar ser-. .,o de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Prcsiderite 
Pruclemc. Eswlo de São Paulo. 

O PRESIDEI\TE DA REPÚBUCA.. no uso das atribuições que lhe conferem os 
ans. 84. inciso IV. c223 da Co~. c nos ICni10S do an. 6•. inciso L do Decreto n• 88.066. de 
26 de janeiro de 1983. e tendo~c!m ~ista o que consta do Pmcesso Administr.IUvo n!. 
50830.000285/94, 

DECRETA: 

Art.1• Fiéa renovada. de acordo com o an: 33, § Y/, da Lei n~4.117. de 27 de agosto de 
962, por dez anos. a partir de 1• de novembro de 1993. • conc:esslo da Râdio Comercial de 
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Presidente Prudente Ltda., outorgada pelaPonaria MVOP n•I:Z.S.re20 de maio de 1960, e renovada 
oelo Decreto n' 89.545, de li de abril de 1984. sendo mantido o prazo residual da amarga 
conforme Decreto de lO de maio de 1991, para <.'CJ'lorar. sem direito de exclusividade. serviço de 
radiodifusão sonora em onda média.. na cidade de Presidente Prudente. Estado de São Paulo. 

Parágr;rl'o único. A exploração do serviço de radiodifusão. ruja outorga e renovada 
por este Decreto. regerase-â pelo Côdigo Brasileiro de Teiecomtmicações. leis subsequentes e seus 
regulamentos.· 

Art. ~!' Este ar.o somente produzirà efeitos legais apàs deliberação do Congresso 
Nacional. nos ttrn10s do§ 3! do an. 223 da Constiruição. 

Art. 3!: Este Decreto entra em '\igor na data de sua publicação 

Brastiia . .!. 3 de janeJ.ro 
RepUblica 

MINISTeRIO DAS COMUNICAÇÕES 

DELEGACIA DO MC EM SÃO PAULO 

ri e 199 7. 176'l da Independência. e 1 09~ da 

___ .. ·~--· 

PARECER JURÍDICO N9 15:) /94 

REFERENCIA 

ORIGEM 

INTERESSADA 

ASSUNTO 

EMENTA 

CONCLUSÃO 

Processo n9 50830.000285/94 

DCOM/MC/SPO 

Rádio Comercial de Presidente Pru 

dente Ltda 

Renovação de Outorga 

Concessão para executar serviço 

de radiodifusão sonora, cujo pra

zo de outorga teve seu termo fi

nal em 01.05.94. 

Pedido apresentado tempestivamen

te. 

Regulares a situação técnica e a' 

vida societãria. 

Pelo deferimento 
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A Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda, concessionária® se~ 

viço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias, na cidade de Presiden

te Prudente, Estado de São Paulo, requer renovação do prazo de vi

gência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 01 de maio de 

1994. 

I - OS FATOS 

Mediante Portaria n9 HVOP n9 B-17de .20de ma~o de -~60_,. publi

cad-a no Diário Oficial da União de 06 de j un_ho do mesmo ano, 

foi outorgada permissão à Rádio Comercial de Presidente Pruden

te Ltda, para executar e explorar o Serviço de Radiodifusio So 

nora em Onda Média, na cidade de Presidente Prudente, Estado de 

São Paulo. 

2- A outorga em apreço foi renovada em 2(duas) ocasíões,.Sendo a ' 

primeira pela Portaria n9 846 de 16/07/1976, publicada no úiá

rio Oficial da União de 22/07/76 e a segunda pelo Decreto n9 ' 

89545 de 11/04/84, publicado no Diário Oficial da União de 

12.04.84, já na condição de concessionária, por ter obtido au
mento de potência de sua es~açio. 

Ji Cumpre ressaltar que, durante o ~ltimo período de vigência da 

outorga, a entidade não sofreu nenhuma penalidade, nem tampo~ 

co foi advertida conforme se verifica na Informação do Setor' 

Jurídico da Seção de1 1iscalização desta Delegaci' constante ' 

de fl. 82 '
4 

II - DO M:F!RITO 

4. O Código Brasileiro de TelecomunicaçÕes, instituído pela Lei' 

n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 

(dez) anos para o Serviço de Radiodifusão Sonora e 15(quinze) 

anos para o Serviço de Televisão, que poderão ser renovados ' 

por períodos• sucessivos e iguais (Art.33§ 39) períodos esses' 

mantidos ?ela atual Constituição (Art. 223- §59). 

S. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apr~ 

vado pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 1963, decla-

ra: 
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" Art,27 

Os prazos de concessão e permissão serão de 10' 

(dez) anos para o Serviço de Radiodifusão Sono

ra e de 15(quinze) anos para o deTele·visão" 

6. De acordo com o artigo 49 da Lei n9 5.785 de 23 de Junho de ' 

1972, as entidades que- des.e-jarem a renovaçao do prazo de suas 

outorgas deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no 

período compreendido entre o 69 (seJ~:to) e o 39 C_terc;_ei,rQ) !I!es 

anterior ao tirmino do.respectivo prazo. 

7. A outorga originária da concessao--em ap-reç-o- foi renovada auto 

maticamente ati 01 de maio de 1974, conforme determinado no ' 

inciso III d~ Artigo 19 da Lei n9 5785 de 23 de Junho de 1972, 

motivo pelo qual o prazo de vigência da outorga passou a ser con

tado a partir daquela data, por períodossucessivos de 10 (dez) 
anos. 

8. Por conseguinte, a renovaçao aqui pleiteada, deverá ocorrer a 

partir de 01 de maio de 1994, sendo que os efeitos jurídicos' 

da outorga foram mantidos pelo prazo residual, conforme dispo~ 

to no Decreto de 10 de maio de 1991, publi~do no Diário Ofí 

cial do dia 13 subsequente. 

9. O pedido de renovaçao da outorga ora em exame, foi protocoli

zado nesta Delegacia em 31.de janeiro de 1994, dentro, pois,' 

do prazo legal (fl. 01). 

10.A requerente tem seus quadros, societârio e diretivo aprovados 

pelas Portarias n9&085 de 10.06.94, 16.481 de 01.09.77, publi

cada no Diário Oficial da União de 04.11. 77 e 847 de 16/07/76, 

publicada no Diário Oficial da União de 22/07/76, com a segui~ 

te composiçaõ: 

Quadro Societário 

Cotistas 

Ernesto Coquemala Sobrinho 

Nilton Mescoloti 

total 

Cotas 

796.000 

_ .79LOOO 

1.592.000 

Valor CR$ 

796.000,00 

796.000,00 

I .592.000,00 
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Quadr-o Diretivo 

Cargos 

Diretor Gerente 

Diretor Gerente 

NOVEMJ3R() DJõ)!'J97 

Nomes 

Ernesto Coquemala Sobrinho 

Nilton Mescoloti 

11.A emissora se encontra operando regularmente dentro das carac

terfsticas técnicas que lhe fo~am ~tribuÍdas~ conforme laudo 

de vistoria de fl.78/81 e informação do Setor de Engenharia 

constante de fl. 82 

12. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se 
que a entidade~ seus sóci.os. __ e dirig.ente~ _ _._não \!_l~_f?-_pas~~m os li 

mites fixados pelo Artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei 

n9 236 de 28 de fevereiro de 1967. 

13. ~ regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fis

calização ~as Telecomunicaç5es- FISTEL, consoante informação ' 

de fl. 84. 

14. Finalmente,õb~-r~'a,-se que o prazo de vigência da outorga deve

rá ser renovado a partir de 01 de maio de 1994, tendo em vista 

a manutenção do prazo da outorga por Decreto de 10 de maio de' 

1991. 

CONCLUSÃO 

Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido, 

sugerindo o encaminhamento dos autos à Secretaria de Fiscalização' 

e Outorgas para prosseguimento. 

! o parecer ''sub-censura'' 

De acordo 

2 Encaminhe-se o processo ã Secretaria de 

gas para prosseguimento. 

ACHIONI 
(A Comissão de Educação.) 
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Projeto de Decreto Legislativo N° 126, de 1997 
(N° 467/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO CARIJÓS 
LTDA. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cida
de de Conselheiro Lafaiete, Estado da 
Minas Gerais . 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° . Fica aprovado o a to a que se refere o 

Decreto s/n°, de 17 de fevereiro de 1997, que renova, por dez 

anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a concessão 

outorgada à Sociedade Rádio Carijós Ltda. para explorar, sem 

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 

onda média na cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas 

Gerais. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 244, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos tennos do artigo 49, inciso Xll, combinado com o § 3° do artigo 223, da 

Co""imição Fedem!. submeto à apreciação de Vossas Exce!énci•s acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Minisuu de Estado das Comunicações, Ó aro consrame do De=to de 17 de 

tioverciro de 1997, que ~Renova a concessão da Sociedade Rádio Carijós Ltd:L paza cxplor.sr 
serviço de radiodifusão sonora cm onda media. na cidade de Conselheiro Lalãietc. Estado de Minas 

G=is". 

Brasília. 19 de fevereiro de 1997. 

~~ 
Fernando Henrique Cardoso. 
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Exposição de Motivos n! 37/MC, de 4 de fevereiro de 1997, do Sr. Ministro de Estado 
das Comunicações 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repüblica. 

Submeto ii apreciação de Vossa E:tcelência o incluso Processe Administrativo n" 
50710.000800/93. cm que a Sociedade Rádio Carijôs Ltda. solicita renovação da concessão para 
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Conselheiro Lafaiete. 
Estado de Minas Gerais. outorgada pelo Decreto n• 46.880. de 22 de setembro de 1959. cuja ültima 
renovação deu-se com o Decreto n• 89 171. de 9 de dezembro de !983. publicado no Diário Ofici;~l 
da União de 12 seguinte. :1 panir de I" de novembro de 1983. mantido o prazo residual d:~ outorg;~ 
pelo Decreto de lO de maio de 1991. 

2. O pedido de renovação da entidade foi intempestivamente npresentado a este 
Ministerio. em9 de agosto de 1993. o que não se constitui em obstáculo á renovação. considerado 
o disposto no art. 7" do Decreto n• 88.066. de 26 de janeiro de 1983. que estabelece. 
expressamente. os =os cm que será declarada a perempção da concessão ou permissão. não · 
enumerando. dentre eles. a intempestividade do pedido. 

3. Observo que o ato de outorga original .está . amparado juridicamente. face as 
disposições contidas na Lei n• 5.785. de 23 de junho de 1972. e no Decreto n• 88.066. de 26 de 
janeiro de 1983. que a regulamentou. que consideram como deferidos os pedidos de renovação 
requeridos na fonn.1. devida e não decididos ao tenninc do prazo de vigência da concessão ou 
pennissão. sendo. por isso. admitido o funcionamento precirio das- estações. mesmo quando 
expiradas as respectivas outorgas. 

4. Com estas observações. licito é se concluir que a terminação do prazo da outorga ou 
a pendência de sua renovação. a cuno ou a longo prazo. não determina. necessariamente. a 
extinção do serviço prestado. podendo o processo da renovação ser ultimado. 

5. Em sendo renovada a outorga em apreço. o ato correspondente deverá assinalar que 
esta renovação ocorrera a panir de [0 de novembro de !993. 

6. Nessa conformidade. e em observància ao que dispõem a Lei n• 5.785. de 1972. e 
seu Regulamento. Decreto n• 88.066. de 1993. submeto o assunto à superior consideração de 
Vossa Excelência para decisão e · ilmissão da materia ao Con2resso Nacional. em cumprimento ao 
§ .3" do anigo 223. da Constituição. -

R~sam~ene .. 

-"( 
RGIOMOTrA 

M Estado das Comunicações 

DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE t997. 

Renova a concessão da Sociedade Radio Carijós Ltda .. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
media. na cidade de Conselheiro Lafaiete:"l;;stado de 
M"mu Gerais. 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso das atribuições que lhe conferem os 
:~rts. 84. indso IV. e 223 da ConstittJic;5.o. ~ nos termos Qo_ art. ~2. inciso L_ d~_ ~o ni 88.066~ 
de 26--de janeiro de 1983. c tendo em vista o que con~a do ProcCSsO Admírii_SlrãtivO .,~--
50710.000800/93. 

DECRETA: 

An. 1• Fica renovada. de acordo com o art. 3J. § 3•. da Lei n• 4.117. de 27 de 
agosto de 1962. por dez anos. a partir de 1• de novembro de 1993. a concessão outorgada à 
Sociedade Radio Carijós Ltda. pelo Decreto n' 46.880. de 22 de setembro de 1959. renovada pelo 
Decreto n• 89.171. de 9 de dezembro de l983. cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo 
Decteto de I O de maio de 1991. para explorar. sem direito de e.~clusivídade. serviço de 
radiodifusão sonora em onda media. na cidade de Conselheiro Lafaiete. E;tado de Minas Gerais. 

Paragrafo unico. A exploração do serviço de radiodifusão. cuja outorga é renovada 
por este Decreto. reger-se-a pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subsequentes e seus 
regulamentos. 

Art. Z~ Este ato somente produzira efeitos legais após deliberação do Conh~esso 
Nacional. nos termos do~ 3_~_do art. ::!:.3 àa Consutuiç~o__: 

Art. 3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

BrasHia. 17 de fevereiro de 1997; 176' da lndependCncia e IQ9'L da 
Republica. , 

1:_, ~ 
/ ,/(- · -LA v~ 

MINISTéRIO DAS COMUNICACôES 
DELEGACIA REGIONAL EM MINAS GERAIS 

p,o.RECER COI~JUR/DRiiG nr: .,045 /94 

Processo nr. 50.710-000800/93 
SEF'RI 'J /D ICQii/IIRttG 
RENOVAC!O DE OUTORGA 

F\EFERt~rlC I ,o. 
OF:IGEH 
r->SSut-!TO
El1Ei'HA Con_c:_e_ssão p_a.r~ a_ ~>Le_~t.Lt_a:E._~_g.r:-YJ:~~o -â_g- -i·~adiqd i füsão

sotH·.:.r·a ei"ii or.d:a t..()'\~:lil.l, cujo pl~azo teve seu. te)"ltlO 

final em 01/~1/93. 
Pedido apresentado intempestivamente. 
Regula~es a situaç~a técn_içª e~ vida societ~ ~ 
\-ia. 

CO~ICLUSÃO F'elo defe~imento. 

c on c es.s i ctn ár _ia 
com sede na 
GERAIS, requer renovaçio do prazo de sua 
•inal ocorreu em 01 de novembro de 1993. 

L TDt:.. 
médi::;,, 
li!Nt;:~; 

--------
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DOS FATOS 

Mediante Decreto nr. 46.880, de 22 de 
setembro de 1959, ·foi out::::n·gada ç:-'-Qncessãv à ---=--S_OCIEDADE RÁDIO 
CARIJóS LTDA pa1·a explonu·, po1· i0 anos, o se!'vl.ço de 
radiodifusão sono1-a. em ond~_l_n_~_Qi~, na cidade de C01·~5ELHEIRG 
LAFAIETE, Estado de l·'iiN.~S GERAIS. --------------

2. 
conforme Decreto 
Oficial da Unilo 
1983. 

3. 

-~~~=~=c~\_-==-o_ut_o_r _ _g__a_______g_m_ apreç:o _ -to i r en ov~d:a 
nr. 89. i7i-;--de 09/-12/a3--:--pub1 ~-&do=- no -r:-i<Ir_i-0 

de i2 S.'~gui_n_te__, _:~\. __ E:c-~:c_t_~_t __ 9~-- ~?_i~~ ~-2.-?.-Y'--~-~~~-~-·:J dE 

Cumpre rEssaltar que durante o Jiti1no 
P 1'2i- Íod O d iii: V if! Êi<C i :a. Cla Ot.lt c.;- g_;~ .· --ª=-o~CQlJ C~fu_,S_~~PDk:_i ::i ~-=J"~8:ç~~~-_Ii-5?~~~:·0·:· 
qualquer· penalidada ou advert~r~~ia, e que tramita, nesta 
Deleg~c1a,o Processo de Apuraçio d~ Inf~·a~io nr. 50.710-0108i/93. 

DO NÉRITC! 

4. O Código B~asileiro de Teleçolnunica~5es, 
instituído pela L.ei nr. 4.ii7, de 27 de agosto d8 i962, 
estabelece os prazos de 10 Cdez) anos para o serviço de 
t-adio.di-·Fusão sonora :a--i5 (quinze) ·anãS para Se\:-viÇo ·cre f€1€-vis-ãci-, 
que:;: P~Jdet-_ti._o S~l-. ren_c1vado~: po\- Pel-iodos sucessivos e igtiãis (al-t. 
33 t::oal-E\9_. 3a.) Pl2rí0dos t:::SSes mc\nt idos pe-la _at~al Consf~j:-fil::.~;%\() 
(art. 22 parag. 5o.) 

5. F'o,
de Radiodifus~o, ~3.pi-ovado p~lo Decreto ni-. -52-:7'7'-5~--

l~rt. ;~7 - "Os Pl-azos de conczssão e permissao sel-ão de 1.0 
anos f:l~u-.a ~J serviço de i--B.diodifusão sç_nora ~ _d~~ -~~ __ (9uinze) 
pa,-a o de televisão." 

:;::..nos 

6. De acordo com o a~t~gg_4o. da Lei nr. 
5,795, de 23 de .i;Lff\ho de i972, as entidades _que desejarem a 
~enovaçlo do prazo i~ua outorga deveria dirigi~ requerimento ao 
6rglo competente, no período compreendido entre ~ 6ci. <s~xto) e o 
36. <tel·co~il"O) mês ante1·io1- ao· teh'tn-ir\0 do-l~espectivo p1·azo. 

7. A outorga originiria da concessio foi 
renovada automaticamente conforme determinado nos incisos 
I/II/III do adiso ia. da Lei n,:: 5:795,-ae 23de--3t.inho de 1972, 
até a dia io. do: maio de i973, motivo pelo ql"iat·· o p1·azo .-de 
vigência passou a se1· cont-ado .-Pal·fí,"-ae1o:-âeniiü_6_d·e:-- Y973, 
por mais um período de dez anos. 

8. Através ~o Decreto nr. 89.171, de 
09.i2.83, PLtblicado no Itiirio Oficial da Uniao Oe-:n:~ següinte, a 
referida outorga foi novamente renovada~ por novo período de dez 
anos, a- pa1·t i1· de i o. de- no·,/li,mbl"O de "T983 

9. Os efeitos jurídi-cos da 
mantidos pelo prazo residual, conforme disposto em 
de maio de 1991, publicado no Diirio Oficial de 13 

out01·ga fo1·am 
Dec1·eto de 10 
seguinte. 
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10. F'ol·tanto, a rE'novaç:ão aqui pleiteada 
•::h~ve\-.á ocorT-e,- "ct p<?.rt-:!.r ~-d~~~--~i-o-":~~dE- nO\/embro de 1993 . 

. Li. O pedido de renovaç~o de outorga, o~a em 
.. :.:·: .. ~::;..m(.;:, -~'ai ~;.p1·esentado nest:::. D_elEgaç_;i._a __ E_@_~_'? __ _Q~-----ª~9~J...9 ... º-~-- __ t?.?_ª"-
ex~edido~ pois 1 do prazo legal para o requerimento de renova~io 
de ~~ra~o da outorga em apT2ÇG .. 

12. A 0Jt(Jrga em apreço foi objeto dP 
t·t:;.,r:~:;f€:~r·,0_r .. ::i~~- in(~i)-~·"2t;;'!. con·!:·G~-m~"?. E::xper·::.:i.;;Z~,;-de "tíoti-vos -nr. i26~ d.;::~ 
27.05.83~ p~.1blicada no Diirio 0fj.cia1 da Uni~o de 04 d2 junho 

~ -, 
.1.·.:/' 

o::-: .:i:i.·;·.~--::;:~.·~'0 :sutG\-i~:::::..•::tG;:~ p(·~·1::·il ?1.:;'! la;· i::.~. nl-. l.73J d·::. 24 dE ~::;E:·tembro 
d;::: 1.9;37, cu.jos at~a.s··-lega:L-:;; -i:D.(d.lit a_pl-QY:::"\dQ_s _pel_a_ J:·qrt_ar_i_ª-_ __ ní~.:z~55J 
de i5.03/88, coffi a ~eguinte cornpo~iç~q: 

C;OT I ST 1-:-,s 
.,.,.."'·· 

~ v A'-+'/ COTn~ VALOR-CZ$ 

?:GOSTih!HC! ~:~;~l''iF'OS t··,lETCJ / __ . _ _i·;:_~ª!Q_:__:__---=-=- --540.000 1 00 
AGOST H! HO DE F:EZEi'WE C,ó,HF'OS- / 40 - 20.000 ;-00--
0LIMAf~ FLORES -- ... 2--- ----· -2.-000, 00· -
GERo'>LDO ;·.!OGUEii~r\ DE REZENilE _(espó1 i o) _ __ 31 - _ _ _ __ 15.500,00 
JOSÉ ALB~oh!O FEI~I~AI·HiES ( espó 1 i-;;_)_ - ------ ~20 ---. -~~ 000:00· -

.JOÃO I~OGUEIR(-l fiE OLIVEIRA ~âJ:>(:ÍTf.P) =-:.::~_:::---~e_:__ =- __ ,:_ __ !_0. 0~_oi!A_~--
HAMIL NASCIF 6 3.000,00 
WANDEI~LEY ti(; Ir~ DE AHDRt-.f.lE _ -~:-.:_-_-:-I~--:=.: .. ____ -:_~-. .\?.0_~ ,5>~. 
JOSÉ MARTINS SOARES 9 4.500,00 
HERCUU:>,N_O T•'•~'ARES j)_E_OLI'-ii;:IF:,;_ __ ______ 6--- - --- -3:0-00~00-

~~~g;I~E~;~U~~R;~~I-!~~I'.'EIR?; ----- ---- ---~-~;-- --: __ ~~_:;~*~-~:-:-
SIL'JIO DOI1WGOS AL'JES Bi<ET('l <e>;.PÓU_q) . -.=--9- _ ·----·-- _ :'!__,~00_,_0_~---
JOÃO JOUBERT DA SILVr; (espólio) ·.4 6 _______ 3.000,00 
PEDRO SIL\N1 --- ---...a-·-- --·· 4~000;00--

PEDRO D,OJI1ASCE!,!O CHAVES 6- --- -3·:-000·;-00 
MARIA .JOSÉ I~E'JES GRPoHHA 6- :3.000,00 
LEVINDO LM-lo<t o,; SILVA (espólio) 3 ___ :3_.~00,00 
JOZU VITOR DA CUHHA (espólio) 4 2.000,00 
GERALDO OTTOIH COSU1 :espól i.o) 6 --:3":000,00 
HÉLIO LOB~~TO DE ~~LHEIDA ------- ---4--- ~--~--~~----~~~-=-~_0_~-"-~~ __ 
ÁLVARO RODRIGUES 2 1.000,00 
JOSÉ LU I Z RENAUT DE 1-'!ENDOt-H;:,~ 2 i . 000, 00 
MARIETA BARROS LANA (espólio) 2 1.000,00 
OTÁ1JIO DUTR,<, DE REZEt~DE 3 i. 500,00 
ANTôNIO MOREIRA DE SOUZA E SILVA FILHO(esp.l 3 1.500,00 
JOSÉ LEÃO <espólio) 2 1.000,00 
ALFREDO GANIME 3 1.500,00 
CO!~CEIÇÃO BATISTA BITENCOURT 2 l.. 000,00 
JOÃO BITENCOURT 3 1.500,00 
JOSÉ 1-IOREIIi:oó, DE souz,; E SIUI.OJ NETO. ___ __ _ ____ ?___ L000,00 
JOSÉ 11AUF(i:CID HENRIQUES 2 - T."000-;-00---
JOSÉ CSNDIDO DE REZE!WE (espólio) .... _2_______ ·:f:000~00-
MARIA BAETA NASCIF 6 ·j:000~0~ 

TOT o'tL 1.320 660.000,00 
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DIRETOR-PRESIDENTE 
DIRETOR-SECRET,RIO 
DIF\ETOR-·GEF~EPTC -

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

A~OSTINHO CAMPOS NETO 
-· ,~J30STih!HO DE ~~,zEfJEDO Cf~ltif:ü_S 

NOVEMBRO DE_l997 

14. Em sendo 1·enovada a ClUt(:lrg~ esG apreço, 
~uando do r~torGG dos autos a esta Delegacia deveri ser 
determinado que a eGtl:ja~je proceda a adapta~~o (jG seu capita~ 
5oci.~l ao ;·,ovo pad1··aQ ;nQG2t~rio vj.gante r~o P~1S. 

:i. •:;. 
d•2nt r· o das características técnica3 que 

:1.6. 
p~-:~t--.:-i.nt•:::.' 

consoante informaç~o de fls. 85. 

op E·~- ~-?..n do 
lhe fo·(afi1 

FI3TE'-, 

17. Corisult~do o Cadastro Nacional de 
Radiodifus~o~ verj.ficoLt-se qu~ a entidade~ seus sócios e 
dirigentes nac ultrapassam o·s limites fixados pelo artigo 12 E 

sEus parigra·Fos, do ~ecreto-lei nr. 23~, de 28 de ·Feve~siro de 
i967. 

i8. Fina1m€nte_ 1 o.!Jsel-va-::s?_ que_o praz_o de 
vigência de:;. autcn-ga dEo,1 eTi ~er .. ~}~-~n9.Y~\.çl_y ___ êi __ .e._al-ti( ___ Q_g ____ j_Q. -~9~--
novembro de 1993, tendo 2m vista a manutençio do prazo da outorga 
pol· Dec\·e-to d12 1e' de m<;\iO d~ í_9.9i 

Do exposto, concluímos pelo 
do p-edido/ sugeTindo o enc~rr:-ính~:t.mi.:!nto do-5- autos :.;_ 
Geral de Outorgas do DEPOUT,. para prossa;aimento. 

defe-rimento 
Coorctenac;~.:_ 

Belo ~1orizonte~ 06 de setembro de 1994. 

ABREU 

(A Comissão de Educação.) 

. :;:,. 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL ____________ ...::..::_:.:..=.:.::::...::.=:..:.::.=::..=-:~=.:.=._~~====~~-"-"'-'-='=i_26~7 ~· TC~-cc~v, 

Projeto de Decreto Legislativo N° 127, de 1997 
(N° 472/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o a to que renova a concessão 
da RÁDIO CLUBE DE ITAÚNA S/A para 
explorar serviço de~ rad:Lod:Lfusão so
nora em onda média na cidade de 
Itaúna, Estado de Minas Gerais. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 11 de outubro de 1995, que renova, por ~z 

anos, a partir de 1 o de maio de 1994, a concessão da Rád:Lo 

Clube de Itaúna S/A para explorar, sem d:Lrei to de 

exclusividade, serviço·de radiodifusão sonora em onda média na 

cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 1.154, DE 1995 

Scahat'c.• Membros do Conjp'CSSO NICional. 

Nos termos do anigo 49. inCilo xn. comblllado com o I t• do uliao 2:!3. da 

Consli~o Federal. submciO t apn:ciiÇio de Vossas Escell:nci" ICGIIIp&IIIWio de l!xpa11;1a de 

Motivos do Senhor Mini.<ml de Estldo das Comunic:aÇCcs. lnlertno. o 110 - do Oecmo de 
11 de ouwbto de 1995. que "Renova a concesslo ela IU.dlo Cube de 11111111 SIA.. PGa aplonr 
serYiço de radiodifuslo sonora cm onda~ na àcladc de IWIIIL ~de Mlllll a.nla". 

Brufii&. Jl di oucllbro 11111115. 

:x~.:~~ 
·---

Fernando Henrique Cardoso. 
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EXPOSIÇ.I\0 DE l·IOTIVOS NQ 59, DB ~ DE OUTUBRO CE 1995, DO SENHOR 

MINI~TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES' 

Excelentissimo Senhor Presiden~e cia República, 

Subme~o à aprec~ação de Vossa Excelénc~a c incl~so Processo 
Adminis~rat1vo n9 50710~000110/94, em que- a Rádio Clube de Itaúna 
5/A, ccncessionãria do serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade cie Itaúna, Estado de Minas Gerais, a~ravés da Po=~aria n2 
786, àe 29 de agos~o de 1949, cujo prazo àa outo=ga fci renovado pelo 
Decreto n2 90.101, de 27 de agos-co de- 1984", solic:::.a renovaçAo do pra
zo de vigência de sua concessão por ma~s lC anos. 

2. O pedido de renovação encon'tra.-se aev.:..::.a..""nente i_ns"::.ruido de 
~corda com a legl.slação em vigor· e a emissora esta funcio_nana:;. den'tro 
das caracteristi:::as têcnl.cas a ela a~ri..bui.das por este Ministério. 

3. Nos termos do § 3~ do ar::.. 2.23 da Ccns-=i-::.uiçã_o~~ 7_o_ cr'to de_ r~
novaçáo somente produzirã efeitos -após deliberação ào Congresso Nacio
nal, para onde deverá ser remetido o processo admi~istrativo pertinen
te, que esta acompanha. 

Respeitosamente, 

Hinis1:.:-o cie Estado àas Comun~cações 

DECRETO DE 

Inter~no 

..:-:-7..!.:: {Cé./ .. f:-·~·: .... ·,;.,-

PRp'• OEPARTAMIONTO OE OQCUMENTAç.\0 
PubltOc;, na Sec::li:o i do 

_ 01ãi1o Oüc.:.l co 1 j Q U ~ 1995 
h---Có9~ t.u~ntoc:litl~ 

('., 

ll DE ClUTU!lRO DE 1995. 

Renova a concessão da Rádio Clube de 
Itaúna S/A., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Itaúna, Estado de Minas 
Gerais. 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 
conferem os a.rts. 84, inciso IV, e 223 da constl.t.uição, e nos termos 
do art. 69, inciso I, do Decreto nç 88~066, àe 26 de janeiro de 1983, 
e tendo em vista o que cons~a do Processo ne 50710~000~19/94, 

li E C R E 7 A: 

Art- 1'9. Fica renovada, de acoroo coril o a.rt. 3_3~ § 312, da 
LeJ. n'!i! 4.117, de 27 de agosto de 1962, por ma~s 10 anos, a partir de 
12 de maio de 1994, a concessão da Rádio Clube ae !taUna S/A, cuja 
outorga primitiva foi renovada pelo Decreto n!? 90.101, -ue 27 de agosto 
de 1984, sendo mantido o prazo res~dual da ou~orga pelo Decreto de lO 
de maio de 1991, para executar, sem dire1to de exclus1v1dade, serviço 
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de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itaúna, _Estado de 
Ml.nas Gerais. 

Parágrafo único~ A execução do serviço de radiodifusão, cuJa 
ou~orga é re~ovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro 
de TelecomunJ.cações, leis subseqüentes e _seus regulamen~os. 

ArT.. 2~. Este ato somente produzirá·· ·efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 Oo a~. 223 da 
Constituição. 

Art. 3~. Este Decre~o entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasilia, ll de - outubro de 1995; 174º da 
Independência e 1072 da República. 

SERVIÇO P~BLICO FEDERAL 

PORTARIA NR. 039 /95 DE 24 DE MARÇO DE 1995 

O DELEGADO REGIONAL DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES 
EM MINAS GERAIS • no uso das atribuições que lhe for·am delegadas 
e tendo em vista o que const<L_d_o Processo nr. 29. 10~1-000430/S5, 

RF.SOLVE: 

I - Homologar a transferência de a~ões realizada 
pela RADIO CLUBE DE ITAUNA S/A, com sede na cidade de ITAUNA, 
Estado de MINAS_GERA!S, _em déccÍrr.ência do Processo de Apuraçao 
de Infracão nr. 29.104-000Sl.S/90. - -

II - Aprovar, pç.rtanto, as transferências de ações 
realizadas e __ que_resultaram no seguinte quadro societário: 

ACIONISTAS AÇDES VALOR-Cr$ 

MIGUEL AUGUSTO GDI'IÇALVE_~_p_g SOUZA._,_~~ 5. 226.000 17.768.400,00 
ARY CARVALHO ----4.537.000 lS. 425 .. 8~0-<J,-()O~ 
AFFONSO DE CERQUEIRA LIMA · -g-,887 .000 13.215.800,00 
GUARACY DE CASTRO NOGUEIRA ·-···--724-:4:õ0----z.46z·:-sr60~()0 
ANNA GONÇALVES DE SOUZA LIMA (espólio) 250.000 850.000,00 
ARMANDO CORRADI -- - --2-3-2-o-§00 -796-:-500 ~-00 
DALCI PERCOPE [lE ANDRADE 155.000 527.000,00 
ZULMIRA Pf:RCOPE-DE SOUZA -~--T5s--.:ooo :O>Z7.0cTO-,Oif 
MURILO BOTELHO NOGUEIRA - -:2'[7.1_00--: ~- :-~;:r<ro-:1"'FO;o·o~ 

269 



270 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

JO~O DE CERQUEIRA LIMA JUNIOR 125.000 425.000,00 
IRDEVAN NOGVEI_8_A ---- ---- --~ --~- --r6o-~:-óOO ·=-=--~~4i:l:~~-oo---;--oo 

ADEMAR GONÇALVES DE SOUZA- (e-s-pp1To) - 7s-. Ol!O ----255.000,00 
ROSA MARIA NOGUEIRA BRASIL 3ELTSO - --~ - 13L 750;00 
SEBASTiiOiO BOTELHO NOGUEIRA 3-8:7~50- . - ~-"l-:31~750, 00 
MARIA ARAUJO NOGUEIRA 31.000 105.400,00 
IBSEN DRUMOND 25.ÓÕÕ~ SS:OOO,OO 
JACOB LOPES DE CASTRO MAXIMO 25.000 85.000,00 
JOSt FEP.Rc:I RA NETO ~:::·-~~~::· _::;:·· ----:?5;-õ~: .. -~---~ '"c"~-Bs·:·aoo·, D.D 
PETRONIO NOGUEIRA GUIMARI'íES (espóllo) 25.000 85.000,00 
ARI~AL.DO MONTEIRO DA CRUZ 15.500 52.700,00 
JOAO AUGUSTO DE OUVEIRA (espólio) ___ 15.500 --52.700,00 
I.ACI NOGUEIRA Df:: ASSIS (e-spóÚo) -~------1-S~-500~~~~52:700,00 
LUZIA GONÇALVES DA SILVA 1~.500 -~ 52:700.00 
MILTON DE OLIVEIRA PENIDO_(esp_ól,_io)_ ~ 15.500- 52.700.00 

TOTAL 16.000.000 54.400.000,00 

DIRETOR- PRESIDENTE 
DIRETOR~COMERCIAL 
DI RETOR-GERENTE 

III - Aprovar o seguinte quadro diretiv~ 

- MIGUEL GONÇALVES DE SOUZA 
- MARCIO DE LIMA CARVALHO 
- AFFONSO HENRIQUE DA SILVA LIMA 

ENGo. CASSJr_:~·:r PAULA LEMOS 

(À Comissão de Educação.) 

Projeto de Decreto Legislativo N° 128, de 1997 
(N° 418/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
da RÁDIO CARAJÁ DE ANÁPOLIS LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical na cidade de 
Anápolis, Estado de Goiás. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 9 de dezembro de 1994, que renova, por dez 



anos, a partir de 1 o de maio de 1993, a concessão da Rádio 

Carajá de Anápolis Ltda. para explorar, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical 

na cidade de Anápolis, Estado de Goiás. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 1.174, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos temJos do artigo 49. inciso Xli. combinado com o § 1• do artigo 223. da 

Constituição Federal. submeto à apreciaçao de Vossas Excel!ncias. acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comwú:aç!Ses. o ato coiiSI3llte do Decreto de 9 de 

de=bro de 1994. que "Reoova a co~ da Rádio Caraj~ de Anápolis Ltda.. P""' explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda tropical. na cidade de Anápolis. Estado de Goiás". 

Brasfiia. 15 de dezembro de 1994. 

9ttu_ 
Itamar Franco. 

EXPOSIÇJI.O DE :lOTIVOS NQ 207, DE 6 DE DEZEI1BRO DE 199(, DO Si:

NIIOR l>liNISTRO DE <;STADO DAS COHUNICAÇÕES: 

~•nliSsimo ~hor Pnsidmte do R•públíca. 

Sabmeto i opncioçio de V.- Evriênri• o IDd1lso Processo AclmlD-..o n• 
l?670.00013S/93, •m que o Ridlo Col'llji de Aúpolis Lida., roneasioaária do senlço de 
nodlodlllls.io......,... em ODdo tropical, Da cidade de AD• polis. ~':>todo de Go>ü.s. solicita l'ellOnçiO do 
pnz.o de vigêncb de sua cooces&io Por m.ais dez anos. 

2 ~ O pedido de renovação encontra·H dnidamentr instnddo de acordo com a leglslaçio em 
vigor e a emissora nti fundonaudo denuo das caraaeristicu tecnkas a ela atr1btúd.&s por este 
MIDistério. 

J. NA'l tennM. do § J• dn art. 223 da C.nMtitufç:à~ n ato de nnonç:àn !tOnteflt.e pmciu%inl 
efeitos legais após d.UboraçSo do Coou;..,..o Nocionlll. para onde deveri ,.,. remetido o proca50 

adminlstn.ttvo peniDente .. que esta acompanha. 

Respeitosameote. 

~~b~:!a 



272 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

Dt'('rew de 9 tlt" à.ezcm.bro del99~. 

Reno\-"'& a concessão da Rádio Carajá. de Anãpoli:". 
L&da.. para uplorar serviço de radiodifusão 
~onora em onda tropicaL n:1 cidade dr Anapoiis. 
Estado de Goias. 

O PRESIDENTE DA CÃMARA DOS DEPUTADOS. no exerCÍCIO 
do cargo de PRESIDE~1E DA REPL"BLICA. oo uso das alribuiçõos que llw conferem os arts. 
84. inciso IV. e 223 da Constituicão, t nos &ennos do art.. 6•. inciso I. do Dtcr?to n" 88.066. de 26 dto 
janeiro de 1983, e tendo em vista.o que consta do Processo n• 29670.000138/93. 

DECRETA: 

Ar!. 1• Fica renonda. de acordo com o arL 33. § 3•, da Lei n• ~.117. de 27 de IJJ:ostD 
de 1962. por mais dez anos. a panir de 1• de maio de 1993. a coocessio do Ridio Carajã de Anipolis 
Ltda.. renovada pelo I>Kreto n• 98.872. de 2J de janeiro 1990. sendo mantido o pnzo residual da 
outorga peJo Decreto de 10 de maio de 1991, para, executar, sem direito de exclushidade., serliço de 
radiodifusão sonora em onda tropical. na cidade de Ana polis. Estado de Golis. 

Paní~rafo Unico. A execuç:áo do se-rviço de radiodifusão. cuja outorp é renovada por 
este Decreto, reget"-se-i pelo Código Brasi~iro dt TeltcOmunicações. leis subseqüentes • seus 

regulameatos. 

..\.rt. ::• Este alD somente produzir& efeitos 1es~:ais após deliberação do Congresso 

Nacional. nos termos cio§ 3" do arL 2!3 da Constituição. · 

Art. 3° Este Decreto entra em ligor na data ar sua publicação. 

Brasília. 9 de de:embro do 19J4: 1)3" dalnciependéneia e 106° da República. 

SERVIGO PUBLICO FEDERAL 
MINISTéRIO OAS OMUNIAGõES 
DELEGACIA DO M EM GOIÁS 

PARECCR/ASS/ .JUR/Dl:L/MC/00 NQ 13~ I q 3 

REFERÊNCIA 
ORIGEM 
INTERESSADA 
ASSUNTO 

EMENTA 

CONCLUSZO 

Processo nQ 29670.000138/93 
Delegacia do MC em Coiás ~ 
R~DIO CARAJ~ DE AN~POLIS LTDA 
Renova-=ão da Out o1·ga 

: Concessio para €Xecutar seJ~vi~o dE 
1·ad i od i f>.1são sono1·a cujo Pl"azo tevE 
seu ten~o final em 01.05.93. Pedido 
api·esentado tempest ivamente. Regula··· 
res a situa~ão ticnica e a vida so
cietária. 

Pelo defErimento. 

i A R~DIO CARAJ~ DC ANt:POLIS LTDA, conce·ssioná1·ia 
do ser v i ~o dE 1·ad i od i fusão sono1·a em onda ti"OP i c a 1, com sede na 
cidade de Anc\pol is, Estado de Goiás, l"e:9UEI" renova~ão do Pl"azo de 
vigência de sua concessão, cujo te1·mo final ocon~-eu em 01~05.?3. 
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OS FATOS 

2 Mediante Decreto nQ 440~2, dE 23 de Julho de 
1958, Foi autorizada concessio ~ R~DIO CARAJ~ DC AN~POLIS LTDA pa 
ra explorar, por 10 (dez) anos o serviço de radiodifuslo sono1·a em 
onda tropical. na cidade de Anápolis. Estado de Goi,s. 

3 A Guto;'"ga e·m dFIE.:;o foi ~---e--nova-d-a--poi- duc;.s_vezes_,._ 
conformE os Decl~etos nQs 76.530, dE 0~.11.7~,. D.O.U. de ~~ subs€ 
quente·,. a Fal'"t ir de· i9 'dE· r,ta_io de· :1.273 -~- Oe;_cr_~i:G o_g 90_"!_Q72', dt:: 24 
de jar.Eii.:.Ô de 1??0,. i1iãnt idG ~Ele. I'"E:Spect ivo pi•azo i'"E'5idual a par 
t i1· de iQ de maio de 198~. 

11 -DO MÉRITO 

4 O Cddigo 0;-asilei;·o de TelecomunicaçSes, lnsti·· 
tu{do pela Lej nQ 4.ii7~ de 27 de asasto dE 1962, estabelecs u~ 
PI ... &ZOS dE 10 {dEz) C..iiüS pa;-a G 5Ei'"Vi~O dE' i'"ad i-od i rusão ·son-Ql'"C\ C\ 1·5 
(quinze) anos pa1·a o sei'"ViçG d~ televisio~ que poderio sei- ;·enova· 
dos por PEI~fodos sucEssivos E iguais (art. 33 pa1·ag;·aro JQ)y pe·· 
r(ados Esses mantjdos pela atual Constituiç~o Ca1·t. 22 pal·~grafG 
5Q). 

5 Por· sua vt·z~ o REgulame:nto dos Se·, .. viç:os de-Ra .... 
diodifusio, ap1·ovado pelo DecrEto nQ 52.795, de 31 de outubro de 
1 ?63., dE·c1 a1·a: 

NArt. 2' os p1·azos de concessio E pErrnissio sergo de 
10 Cdez) anos para o serviço de radiodifusão sonora 
e de 15 (quinze) anos Para o de televislo. 

6 ... De aco1·do com o a1·tigo 4Q da Le-i nQ 5.705~ dE" 23 
de junho de 1?72y as entidades que dEsejarem a renova~io do prazo 
de sua outorga, deverão dirigir i"&querimento ao drgao competente, 
no perlodo compreendido entre o 6Q Csexto) E o 3Q (terceiro) ruis 
anterior ao término do respectivo prazo. 

7 - O p1·azo de yjginc~a desta concEssaoy teve seu 
termo Final dia 1Q de maio de 1?93, pois começou a vigorar em 
1Q/05/B3, s os efeitos Jurldicos da outorga foram mantidos pelo 
prazo residual, conforme disposto no Decreto sem ndmero, do dia 10 
de maio de 1991, publicado no Diário Oficial do dia 13 subsequen
te. 

8 - A outoi"ga Di" ig in'i" ia da concessao em ap1·eço foi 
renovada automaticamente, conFormE determinado no inciso I/II/III 
do art. 1Q da Lei nQ 5.785, de 23 de Junho de 1972, até dia 1Q de 
maio de 1993, motivo pelo qual. o prazo de vigincia passou a ser 
contado a partir desta data, por mais um perlodo de dez anos. 

? ... Po1· conseguinte~ a 1·enovac:ão aqui pleiteada de·
verd ocorrer a partir de 1Q de maio de 1993 e os efeitos Jurldicos 
da out o1·ga f01·am mantidos pelo Pi"&zo i"ES i dua 1. confoi"IDE disposto 
em Dec1·eto dE 10 de maio ds 1??1, pubi icado no Di~á1·io Offcial do 
dia i3 subsEquente. 

O pedido dE renOvaç:~o da outorga~ oJ·a Em examE7 
foi protocolizado nesta Delegacia no dia J0.04.93, dentro. pois do 
Pi" azo l.õgal C fl s. 0i). 
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i~ A 1-EquerEntE tEm seus quadres 
tive apl"ovados·7 respEctivamente~ pe]a·Pó~taria 
guintE cGmposiG:~--o .. 

COTISTAS 
NILSCN SILVA ROSA 
.JOÃO A:Jt~AR 
FERNANDO CUtlliA JUiliOR 
MAX L~NIO GONZAGA JAIME 
.JOSt:f: SANTANA \.'I_LAR INHO __ 

TOTAt ............................... .. 

CARGO 
SóCIO -G-CRCNTE 

--eo-1-AS 
4?5.3~7 .. 072 

4 .. itH:-~-9-L.~ 
i?3.0i3 
.1. n.-,. n. ( "':l 
... /..J. v ......... 

64 .. 337 

societ~l~io e dirE·-
045./'?:J,. cori·,. · a se··· 

VALOR EM CR't 
A?-5 .. 367 .672,.00 

4-~-181 ~905,. 00 
1?3.013,..00 
i?3.0i::J,00 

b4.337,.C0 

500.000.000,00 

ii A &ruissora ~e enconti~a 
dEntl-o das ca1Racterísticas ticncas que lhe 
ro1·me mencionado a fls. :J7 .. 

OPEI~ando i-egularmentEr 
fol-am -~-~~-i bu í"d&sl" cwn 

12 ~ ~pegu1~~- a situa~~o da concessjon~z-ia PEi-ante 0 
Fundo de Fiscalizaçio das TElecomunica~Bes FISTEL7 c9~soante in·
foJ·ma~io de rls. 34. 

13 - Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifuslo. 
verificou-se que a entidadE, sEus sócios E dirigentes nao ultra
passam os limites fixos pelo artigo i2 e seus parigrafos, do De
creto--lei nQ 236 7 de 28 de fevel~Eii~o de -1967. 

14 ~inalmenteF obseJ~va-se que o_pl~azo dE viggncia 
da cuto1~ga de·ve·J .. á SEI .. i-enov&do a pat-t Íl'" de i "áe mai5~ de 1993'--',. terJ·· 
do Em v-ista a data da publ ic&c::ão do De·cr·-€·ttf dE i-"-E·tibv<~CG:ã-o,. no Diá .. 
;·io OFicial Cfls. 140l. 

CONCLUSÃO 

Do Exposto concluirnos pelo deferimento do pedi
do. sugerindo o encaminhamento dos autos ao Departamento de Outor·· 
gas. do DNPV, para submisslo do assunto ao Senhor Diretor do De
partamento Nacional de Se•·vic:os P•·ivàdos. 

i o parecer usub-cEnsurah. 
Goiãnia, 13 de setembro de 1993 . 

.. Lv--aro~iLf-4 
""M:Z..W AiXuMda P. sií~ 

Encaminh€""SE cor.for·me o PI .. OPOS~o. Asslsten~Jurtdlco 
DEI./M CtGO 

Goiânia, 20 de setembro de 1993. 

Da ordem. à CONJUR pwa prosseguimento 

Bras iii a, <i:t de jj}J.éu.t_ -tlUr" !e 199 

f3smera/JJ ~ ,- h<<r~ Castro 
Coordenador Getal 

DPOUT/SFO (À Comissão de Educaçã( 

-~· ~· 
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Projeto de Decreto Legislativo n° 129, de 1997 
CN° 574/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coopera
ção para a Modernização e o Reapare
l.hamento do Departamento de Pol.i.c.i.a 
_Federal. do Mi.n.i.stér.i.o da Justiça da 
Repúbl..i.ca Federativa do Brasil., cel.e
brado entre o Governo da Repúbl..i.ca 
Federativa do Brasil. e o Governo da 
Repúbl.ica Francesa, em Brasil.ia, em 
12 de março de 1997. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° . Fica aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação para a Modernização e o Reaparel.hamento do 

Departamento de Pol.icia Federal. do Mi.nistério da Justiça da 

Repúbl.ica Federativa do Brasil., celebrado entre o Governo da 

Repúbl.ica Federativa do Brasil. e o Governo da República 

Francesa, em Brasi.l..i.a, em 1.2 de março de 1997. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional. quaisquer ates que· possam resul.tar em 

revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 

compl.ementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patr.i.mônio nacional.. 

Art. 2°. Este Decreto Legisl.ativo entra em vigor na 

data de sua publ.i.cação. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASJE:E A. 
REPUBLICA FRANCESA PARA A MODERNIZAÇÃO E O REAPARELHAMENTO 

DO DEPARTAMENTO DE POLfCLA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

O Governo da República Federativa do Brasil 
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O Governo da República Francesa 
(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Considerando o Acordo de Parceria e de Cooperação firmado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa em 
Matéria de Segurança Pública e em especial o disposto em seu Artigo 9; 

Considerando os programas de modernização e de reequipamento do 
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça da República Federativa 
do Brasil, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes executarão o presente Acordo com o objetivo 
de estabelecer mecanismos que contribuam para a dinamização, o reaparelhamento, 
a capacitação e a modernização do Departamento de Polícia Federal, órgão 
vinculado ao Ministério da Justiça da República Federativa do BrasiL 

ARTIG02 

As Partes Contratantes, dentro de suas competências respectivas, nos 
momentos apropriados, promoverão as condições necessárias para que a 
SOFREMI- Sociedade Francesa de Exportação de Materiais, Sistemas e Serviços 
do Ministério do Interior - entidade responsável pela coordenação dos projetos 
juntamente com o Departamento de Polícia Federal, possa obter créditos com 
coberturas de agências governamentais de financiamento às exportações, 
destinados a fmanciar a aquisição de bens, equipamentos e serviços para os 
Projetos PRÓ-AMAZÔNIA e PROMOTEC - projetos de ampliação e 
modernização das unidades operacionais e do segmento técnico-científico da 
Polícia Federal -, a serem executados pelo Departamento de Polícia Federal do 
Ministério da Justiça do Brasil. 

ARTIG03 

1. A Parte Francesa promoverá as condições necessárias para que a 
SOFRE!vfl apresente, no menor prazo de tempo possível, ao Departamento de 
Policia Federal, propostas comercial e fmanceira relacionadas aos Projetos 
mencionados no Artigo 2. 
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2. Após a apresentação das propostas pela SOFREM!, e posteriormente à 
emissão de parecer técnico pelo D~p...;,arnento de Polícia Federal sobre as 
especificações, qualidade, adequação e nreço dos bens, equipamentos e serviços 
nas atividades desenvolvidas por aqueie Departamento, a,s Partes Contratantes 
envidarão os esforços necessanos para que os contratos correspondentes às 
propostas comercial e financeira sejam assinados no menor prazo de tempo 
possível. 

ARTIG04 

A Parte Frar~cesa promoverá as condiçõeS necessar1as para que a 
SOFREM!, na implementação dos Projetos contemplados no presente Acordo, 
busque, quando da apresentação das propostas comercial e financeira pertinentes, a 
oferta de bens, equipamentos e serviços em condições compatíveis aos daqueles 
disponíveis no mercado internacional e as condições financeiras mais favoráveis 
segundo acordos internacionais, respeitadas as legislações brasileira e frarJcesa; em 
decorrência de postulação brasileira, os financiamentos poderão incluir uma parte 
de custos locais vinculados aos Projetos, conforme o caso e de acordo com os 
regulamentos e exame da P: ·: ; Francesa 

ARTIGOS 

As Partes Contratantes promoverão as condições necessárias para que 
o Departamento de Polícia Federal e a SOFREM! troquem informações que 
possam constituir elementos de utilidade no processo de avaliação, concepção e 
execução dos Projetos. 

ARTIG06 

Com vistas à consecução dos objetivos e obrigações contidos e 
assumidos no presente Acordo, as Partes Contratantes, por meio de representantes 
dos dois Governos, reunir-se-ão, sempre que necessário, para: 

a) avaliar a eficácia das ações contempladas no presente Acordo; 

b) recomend.lr aos respectivos Governos a adoÇão de projetos e 
programas com objetivos específicos, a serem desenvolvidos no 
âmbito deste Acordo; 

c) examinar quaisquer questões relativas à execução do presente 
Acordo; 



278 ANAIS DO SENADO FEDERAL -~NOVEMBRO DE~97 __ 

d) apresentar a seus respectívos Governos as recomendações 
consider?-das pertinentes para a melhor execução do presente 
Acordo, inclusive a proposta de assinatura de Ajustes 
Complementares ao mesmo. 

ARTIGO 7 

1. Para a consecução dos objetivos previstos no presente Acordo, o 
Governo da República Francesa poderá, na execução dos Projetos PRÓ
AMAZÔNIA e PROMOTEC, prestar serviços de consultoria e de assessoria ao 
Departamento de Polícia Federal, nas fases de identific<Ição, estudos preliminares, 
detalhamento e execução dos projetos. -

2. Esse apoio poderá ser efetivado segundo as cláusulas pertinentes dos 
contratos comercial e fmanceiro a serem posteriormente assinados, por meio de: 

a) elaboração de planos, estudos, projetos técnicos e pareceres; 

b) envio de instrutores, consultores, peritos, especialistas, assistentes 
de projeto, pessoal auxiliar e outros técnicos; 

c) formação e especialização de policiais federais em nível 
operacional, administrativo e de direção, no Brasil, na República 
Francesa ou em outros países; 

d) de qualquer outra maneira que as Partes Contratantes considerarem 
adequada. 

ARTIGO 8 

O presente Acordo poderá ser modificado mediante mútuo 
consentimento entre as Partes Contratantes, por meio de troca de Notas 
diplomáticas, devendo tais modificações entrar em vigor em conformidade com as 
disposições previstas nos ordenamentos jurídicos internos respectivos. 

ARTIG09 

O presente Acorao entrará em vigor um dia após o recebimento pelas 
Partes Contratantes da segunda notificação informando do cumprimento dos 
procedimentos legais internos de cada um dos países signatários. O presente 
Acordo terá validade de 5 (cinco) anos, renovável, tacitamente, por períodos 
::ucessivos de 3 (três) anos. Cada Parte Contratante poderá denunciá-lo a qualquer 
momento, com aviso prévio de 6 (seis) meses. A denúncia não desobriga as Panes 
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Contratantes de seus compromissos no tocante aos projetos em andamento e que 
estejam amparados por este Acordo no momento da·denúncia 

Feito em Brasília, em J 2 de março de 1997, em dois exemplares 
originais, nos idiomas português e francês, sendo ambos os textos igualmente 
válidos. 

B ,9[0~ 
PELO GOVERNO dA REPUBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

Luiz Felipe Lampreia 

MENSAGEM N° 595, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

De confonnidade com o disposto no artigo 84, inciso VIII, da Constituição FederaL 

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação para a 

Modernização e o Reaparelhamento do Departamento de Polícia Federal do Mínisterio da Justiça da 

República Federativa do Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo da República Francesa. em Brasília, em 12 de março de 1997. 

Brasil ia. 2 2 de maio de 1997. 

Fernando Henrique Cardoso. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 188/MRE, DE 19 DE MAIO DE 1997, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Elevo à consideração de Vossa Excelência o Acordo de 

Cooperação pãrê a Modernização e o Reaparelhamento da Policia 
o -

Federal do Ministério da Justiça da República Federativa do Brasil, 

assinado em Brasília em 12 de março do corrente, entre os Governos 

da República Federativa do Brasil e da República Francesa. 

2. Esse instrumento estabelece mecanismos institucionais 

pertinentes entre órgãos dos dois Governos que permitirão uma 

efetiva colaboração para o reaparelhamento, a capacitação e a 

modernização do Departamento de Policia Federal do Ministério da 

Justiça. 

3. A fim de dar inicio ao processo de ratificação do Acordo 

de Cooperação para a Modernização e o Reaparelhamento da Policia 

Federal do Ministério da Justiça da República Federativa do Brasil, 

submeto à alta apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de 

Mensagem que encaminha ao Congresso Nacional o texto do referido 

acordo. 

Respeitosamente, 

LUIZ FELIPE REIA 
Ministro de Estado das Relações Exteriores 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 130, DE 1997 
(N° 432/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO JOVEM SOM DE PRESI
DENTE VENCESLAU LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Pre
sidente Venceslau, Estado de São 
Paulo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 136, de 13 de março de 1990, que renova, por dez 

anos, a partir de 20 de julho de 1988, a permissão outorgada à 

Rá.dio Jovem Som de Presidente Venceslau Ltda. para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 

cidade ·de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 556, DE 1992. 

..;lS,l 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 1.0 do art. 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria n.0 136, de 13 de marco de 
1990, do hoje extinto Ministério das Comunicações, 
que renova permissão outorgada à Rádio Jovem 
som de Presidente Venceslau Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade· de 
Presidente Venceslau, Estado de São Paulo. · 

I - Renovar, de acordo com o art. 33, parágra
fo 3.0, da Lei n.0 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
10 (dez) anos, a partir de 20 de julho de 1988, a 
permissão outorgada à Rádio Jovem Som de Presi
dente Venceslau Ltda., através da Portaria n.0 714, 
de '13 de julho de 1978, para explorar, na cidade de 
Presidente Venceslau, _Estado . de _São :Paulo, Servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. 

Brasllla, 3 de setembro de 1992. - F. Collor. 

PORTARIA N.0 136, DE 13 DE MARÇO DE 1990 

O MiniStro de Estado das Comunicações, usan
do das atribuições que lhe confere o art. 1.0, do De
creto n.0 70.568, de 18 de maio de 1972, e nos ter
mos do art. 6.0 , item II, do Decreto n.0 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que cons
ta do Processo MC n.0 29100.000600/88, resolve: 

II - A execução do servico de radiodifusão, cuja 
outorga é renovada por esta Por..aria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
su·oseqüentes e seus regulamentos. 

III - A permissão ora renovada somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma do parágrafo terceiro, do art. 
223, da Constituição. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Antônio carlos Magalhães 
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MC - DENTEL 

DIRETORLA_BEGIONAL DO DENTEL EM SÃO PAULO .. 
SEÇÃO DE RADIODIFUSÃO 

ENTIDADE: RÁI1IO JOVEM SOM DE PRESIDENTE VENCESLAU LTDA 

PROCESSO N9 29100.000600/88 

NOVEMBRO DE 1997 

ASSUNTO: Pedido de renovação de o~tQ~ga de radiodifusão sonora 

PARECER SRAD N° 043/89 

A RÂDIO JOVEM SOM DE PRESIDENTE VEN~ESLAU LTDA, ex~ 

cutante do serviço de radiodifusão sonora em frequênciacmodu1ada_ 

na cidade de Presidente Venceslau, Estado de são Paulo, requereu 

tempestivamente a renovação da outorga que lhe foi deferida. 

A requerente tem seus quadros societário e diretivo 

aprovados, respectivamente, pelas Portarias MC n9 38, de 11/02/88 

(D.O.U. de 14/04/881 e n9· 250, de 13/11/84 (D.O.U. de 19/ll/84), 

com as seguintes composições: 

COTISTAS 

BRUNO LUIZ LEONARDI 

GEORGE HENRIQUE PLATZECK 

ARNOLDO EMILIO PLATZECK 

SIEGFRIED PLATZECK 

TOTAL 

CARGOS 

Diretor-gerente 

Diretor-gerente substituto 

COTAS 

45.000 

5.000 

5.000 

5.000 

60. 90~0 

NOMES 

BRUNO LUIZ LEONARDI 

SIE9;E'RIED PLATZECK 

VALOR NCz$ 

45,00 

5,00 

5,00 

5, 00-

60,00 

Decaiu o direito da entidade <>o deferimento previs

to no artigo 49, do Decreto n9 88.066/83, pelas r<>zÕes constan

tes do Oficio n9 582/88_- DR/SP04J (fls. 11/12). 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Cumpre ressaltar que a postulante, durante o último 

perlodo de vigencia de sua -out:órga;- swreu:--.a-a:avertencl.:a-mencio

nada na Informação SFIS n9 08/89, fls. 45. 

Â vista do exposto, opinamos pelo encaminhamento 

destes autos à Divisão de Radiodifusão, para prosseguimento. 

Setor Jurldico, c3/<C>:3/89 

SEEbsT~ÃO-fGF~~~NIOR 
7\rri .-t-,.-.,.,t-..-. .T11rlrlirn 

Â consideração do Sr. Diretor Regional 

SRDA/DR.6 DE MARÇO DE 1989. 

Chefe da Seção de Radiodifusão 

De acordo. 

Ao Sr. Diretor da Divisão de Radiodifusão 

DA SILVA 

em são Paulo 

(A Comissão de Educação.) 
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PARECERES 
PARECERES N"s 704 E 705, OE 1997 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n2 

154, de 1996, de autoria do Senador Ney 
Suassuna, que dispõe sobre a aplicação 
de penalidades aos responsáveis e às 
instituições de saúde e de proteção so
cial, públicas e privadas, bem como 
àquelas conveniadas com o Sistema Úni
co de Saúde - SUS. 

PARECER Nº 704, OE 1997 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

Trata-se de projeto de lei oferecido pelo nobre 
Senador Ney Suassuna, cujo objeto, descrito na 
ementa supra, tem o elevado mérito de atacar a 
questão da desídia e da incúria nos estabelecimen
tos de saúde e de proteção social. 

Com efeito, esclarece o autor que "o interesse pú
blico e social inerentes à proteção da saúde, da educa
ção, da velhice exige a edição de um diploma próprio, 
no que se refere às penalidades, visando dar eficácia à 
lei, fazendo respeitar as obrigações que impôs". 

O art. 12 responsabiliza, criminal, penal e ad-mi
nistrativamente, "os- proprietários, sócios, di retores, 
mantel'!edores, administradores, médicos, enfenmei
ros, assistentes sociais e psicólogos" de "hospitais e 
congêneres, asilos, creches, orfanatos e similares, 
públicos e privados" por ates que, em resumo, impli
quem penalização a pacientes e internos. 

O art. 22 impõe penas severas aos autores de 
tais atos, especificando a perda do emprego e da 
função pública, perda da propriedade do estabeleci
mento privado por confisco e cassação do diploma 
de habilitação profissional, sem excluir as ações cí
veis e penais cabíveis. 

O art. 32 proíbe o repasse de dinheiros públicos 
a instituições que pratiquem tais atos danosos a pa
cientes e internos, bem como os impede de contratar 
e conveniar com o SUS. 

O art. 42 impõe penalização aos "fiscais do 
SUS" que "deixarem de cumprir com as suas obriga
ções", entendidas essas condutas como facilitado
ras, ou pelo menos tolerantes, da eventual ocorrên
cia dos citados ates contra pacientes e internos. 

Por fim, o art. 5º limita-se a atribuir, ou reco
nhecer, os órgãos responsáveis pela apuração dos 
fatos ilícitos e penalização dos culpados. 

A tramitação regimental por esta Câmara Alta 
trouxe a presente proposição à consideração desta 
Comissão. 

É o relatório. 

11- Parecer 

Preliminarmente, cumpre deixar assentado que 
os elevados objetivos a que se propõe o projeto po
dem ser atingidos a partir do aparato legislativo já exis
tente, se aplicado. Essa constatação não desmerece, 
contudo, a iniciativa, até porque é curial, em Direito, 
que uma norma especifica prevalece à genérica. 

A análise do presente projeto conduz à detec
ção de passagens que admitem outro tratamento le
gislativo, de fonma a remover o que nos parecem ile
galidades, inconstitucionalidades e deficiências de 
técnica legislativa. 

Assim, vejamos: 
a) no art. 1Q da proposição: 
A identificação do largo rol de imputáveis - civil, 

penal e administrativamente - pela prática das condu
tas descritas contém hipóteses conducentes à conclu
são da possibilidade de responsabilização objetiva 
(nos casos dos proprietários, sócios e mantenedores), 
que é repudiada pelo atual sistema penal brasileiro, e 
outras, de responsabilização solidária (nos casos dos 
diretores, além dos já mencionados), cabível em casos 
da esfera cível. Esse exacerbado alargamento da pos
sibilidade responsabilizatória não convive com os prin
cípios processuais inspirados pela atual Constituição. 

Também, a descrição das condutas puníveis 
mistura elementos intrínsecos e extrínsecos à conduta 
delituosa num mesmo rol, o que fere a boa técnica le
gislativa e a clareza e precisão do texto. Não nos pare
ce recomendável alinhar negligência, imprudência e 
imperícia, elememto5 _subjetivos qualificadores da culpa 
penal, com maus tratos.-desídia ou incúria, elementos 
objetivos de tipos penais. Essa enumeração, inclusive, 
é restritiva de outros possíveis enquadramentos, como 
delituosas, de outras fonmas de comportamento carac
terizadas por detenminada conduta ou resultado. 

Esse artigo do projeto traz, a certa altura, a expres
são 'condições subumanas", que se constitui em norma 
penal em branco a exigir definição de sua abrangência e 
conceituação, primeiro porque sem isso é inócua; segun
dO, porque somente a lei pode fixar tipos penais. 

O artigo em análise também exclui, pela sua enu
meração, diversas outras condutas possíveis, dolosas, 
com resultados pelo menos tão sérios quanto os abor
dados. Também aqui aparece corno não recomendá
vel a técnica usada pela proposição, de identificar con
dutas, sendo preferível a essa detenminá-las pelo re
sultado, como faz a parte final do dispositivo. 
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b) no art. 2º da proposição_: 
Por simetria, à perda de emprego e função pública 

dever-se-ia juntar a perda de cargo público, dado que 
não se trata de sinónimos e, mais, uma grande parte dos 
possíveis atingidos pelo projeto, se convertido em lei, po
derá estar situada exatamente em cargos públicos. 

Outra providência que nos parece necessária, e 
que o projeto não contempla, é a previsão da inabilita
ção temporária para ocupação de outro cargo, empre
gado ou função pública, uma vez que a simples perda 
de um deles poderia ser contornada com a nomeação, 
se passive!, do transgressor para outro posto. 

A inabilitação referida acima deve ser temporá
ria à vista do que consta no art. 5º, XLVII, b, que 
proíbe penas de caráter perpétuo. 

Também neste artigo está o que nos parece 
uma grave inconstitucionalidade. A previsão da "per
da da propriedade do estabelecimento privado por 
confisco" atenta contra uma série de principias cons
titucionais básicos, como o direito de propriedade 
(art. 52 , XXII) e o do devido processo legal (art.. 5º, 
LIV), para ficar só nestes. 

c) no art. 3º da proposição: 
A menção a "fatos danosos' aos pacientes e 

internos é empobrecedora da redação, já que o uni
verso de incidência da lei é firmado pelo art. 1 º· sob 
outra designação. A novidade pode gerar perplexida
de no meio legal e jurídico, por não estar nem pre
vista nem definida. 

O impedimento para firmar contratos ou convê
nios com o Sistema Único de Saúde - SUS, e de rece
ber dinheiros públicos, necessita de limitação temporal, 
em virtude do que decorre do principio de proibição de 
penas de caráter perpétuo, anteriormente referido. 

d) no art. 4º da proposição: 
Os fiscais do SUS efetivamente poderiam ser 

punidos pela ocorrência de fatos deletérios a pacien
tes e internos em estabelecimentos sob sua fiscali
zação, mas com a necessária ressalva imposta pelo 
Código Penal, ou seja, de que tal punição se faça na 
medida de sua culpabilidade, e não nas mesmas pe
nas dos autores, como parece sugerir o texto. 

Ainda, pensamos que o princípio de isonomia 
(art. 5º, caput), afirmado pela Constituição Federal 
recomenda e impõe que não só os fiscais do SUS, 
mas qualquer agente com atribuição fiscalizatória 
seja responsabilizável por fatos como os previstos, 
inocorrendo condição que justifique punição daque
les e não a destes. 

e) no art. 5º da proposição: 
Vige no Brasil o princípio do monopólio da juris

dição (CF, art. 5º, XXXV), pelo que a aplicação de 

punrções e .as responsabilizações previstas já estão 
assentadas nos diplomas legais competentes, não 
podendo ser inovados como pretende o projeto. 

Rnalmente, a garantia de observância do princípio 
constitucional do devido processo legal é absolutamente 
dispensável, pois tal princípio vige porque é constitucio
nal, e não porque eventualmente possa ser reconhecido 
como váfido por legislação infra-constitucional. 

Apesar desses óbices, temos por meritória a 
iniciativa do nobre Senador, pelo que nos permitimos 
a apresentação de um substitutivo global ao projeto, 
onde, pretendemos, foram eliminadas as deficiên
cias que até aqui apontamos, preservando a essên
cia da proposição. 

Nesse substitutivo temos: 
No art. 12, a previsão da punibilidade, civil, penal 

e administrativa, dos 'responsáveis" por "atos, dolosos 
ou culposos," dos quais resulte "lesão física, psíquica 
ou moral, desaparecimento ou morte a pacientes, in
ternos ou pessoa sob custódia, a qualquer título'. 

"Responsáveis" porque toda e qualquer pessoa 
com participação, em qualquer grau, nos atas men
cionados, será punível, nos termos da legislação pe
nal, civil e administrativa já existente, independendo 
de sua condição de mentora, executora e viabiliza
dora das condutas puníveis. 

• Atos dolosos ou culposas" para evitar a identi
ficação de algumas condutas, com prejuízo de ou
tras, e permitindo a aplicação subsidiária do Código 
Penal e das leis penais esparsas. 

A qualificação pelo resultado permitirá respon
sabilização ampla, e o uso da legislação já existente 
em socorro das finalidades da presente proposição. 
A expressão "lesão física, psíquica ou moral" cobre 
todas as hipóteses do projeto original e todas as ou
tras nele não incluídas. 

O parágrafo primeiro do substitutivo amplia o 
espírito do projeto original permitindo a punição dos 
omissos e tomando, por isso, a omissão, nesses ca
sos, penalmente relevante. 

O parágrafo segundo substitui o art. 4º da pro
posta original, onde se punia apenas os fiscais do 
SUS. Pelo novo texto, "qualquer agente ou institui
ção" pode ser punido pela desídia ou omissão qi.le 
tenha permitido a ocorrência dos ilícitos. 

O art. 2" do substitutivo, dispondo sobre a res
ponsabilização administrativa üá que as civil e penai 
já estão reguladas nos diplomas procPssuais oró-

- prios), insere a possibilidade de perda de cargo pú
blico e a pena de inabilitação temporária para cargo, 
8mprego ou função pública. É ressalvada a punibili-
dade nas esferas civil e penal. · 
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O art. 3º, em novos termos, mantém, a proibi
ção de contratar e conveniar com o SUS prevista no 
projeto original, e também a impossibilidade de re
cebimento de dinheiros púbicos, agora com limita
ções temporais. 

As demais disposições foram eliminadas por 
serem havidas por dispensáveis ou redudantes. 

Cremos firmemente que os elevados propósitos do 
eminente Senador autor foram preservados no texto que 
apresentamos, o qual, se vertido em lei, será instrumento 
de muita utif!dade para a atuação punitiva mais rigorosa 
do Estado sobre a área da saúde e proteção social. 

Nos termos regimentais, o substitutivo a que 
nos referimos segue anexado ao presente parecer, 
para que surta seus regulares efeitos. 

Somos, assim, e nesses termos, pela aprova
ção do PLS nº 154, de 1996, na forma do substituti
vo que deste é parte. 

É o parecer, s.m.j. 

EMENDA Nº 1 - CCJ 
(Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei do Senado n!! 154, de 
1996, que "dispõe sobre a aplicação de pe
nalidades aos responsáveis e às instituiçõ
es de saúde e de proteção social públicas e 
privadas, bem como aquelas conveniadas 
com o Sistema Único de Saúde- SUS" 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 São puníveis penal, civil e administrativa

mente os responsáveis, em hospitais, asilos, creches, 
orfanatos e similares, públicos ou privados, por atos, do
losos ou culposas, dos quais resulte lesão física, psíqui
ca ou moral, desaparecimento ou morte de paciente, in
terno ou pessoa sob custódia, a qualquer título. 

§ 12 A responsabilidade prevista neste artigo 
estende-se àqueles que, podendo evitar os atos nele 
descritos, se omitirem. 

§ 22 São também puníveis pelos atos descritos 
neste artigo qualquer agente ou instituição, público 
ou privado, encarregado da fiscalização e inspeção 
dos estabelecimentos citados. 

Art. 22 A responsabilização administrativa por 
aios descritos no artigo anterior implicará a perda 
de cargo, emprego ou função pública, com inabilita
ção para a eles voltar por. 

1-2 (dois) a 6 (seis) anos, nos casos de lesão; 
11- 10 (dez) anos, no caso de desaparecimen

to ou morte. 
Parágrafo Único. A responsabilização administrativa 

se fará sem prejuízo das ações civis e penais cabíveis. 

Art. 3º As instituições de Saúde privadas, conve
niadas ou não com o Sistema Único de Saúde - SUS, 
bem oomo as institUições de proteção à infância, à ado
lescência e à velhice e similares, onde se verifiCarem os 
fatos previstos nó art. 1 º desta lei, serão declaradas ini
-dôneas para contratar 01Tfhé.ritêf convênio córTI aquele 
Sistema e fiCarão impedidas de receber dotação, sub
venção ou empréstimo à conta de recursos públicos por 
10 (dez) anos, a contar de cada ocorrência 

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996. 

lris Rezende - Presidente - Lúcio Alcântara - Rela
tor - Ney Suassuna - Jefferson Péres - Bernardo 
Gabral- Romeu Tuma - Pedro Simon - Fernando 
Bezerra -José Eduardo Outra- Ramez Tebet- An
tonio C. Valadares- Josaphat Marinho. 

PARECER N2 705, DE 1997 
(Da Comissão de Assuntos Sociais) 

Relator: Senador José Alves 

I - Relatório 

A proposição original foi formalizada perante esta 
Casa em 4 de julho do ano findo, e iniciou sua tramita
ção como Projeto de Lei do Senado n2 154, de 1996. 
Distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, foi relatada pelo ilustre Senador Lúcio Alcân
tara (parecer de !Is.) e, no corpo dessa peça proces
sual, concluída a apreciação pela necessidade de 
apresentação de substitutivo ao projeto original. 

Submetido a votos, o texto do substitutivo foi 
aprovado em 10 de dezembro de 1996, conforme 
consta do processado, consagrando assim alterações 
de fundo técnico que visaram a conferir maior tecnici
dade e juridicidade à matéria, em seu objeto e forma. 

Em 16 de dezembro de 1996 foi a matéria dis
tribuída a esta Comissão, para decisão terminativa, 
a partir do lastro constitucional fornecido pelo art. 58, 
§ 22, I, da Constituição Federal, primariamente, e re
gimental, pelo art. 90, I, e 91, I, secundariamente. 

É o relatório. 

11- Parecer 

Sob o aspeto formal, a proposição, ora vertida a 
substitutivo, reveste-se das características de constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A análise dos aspectos constitucionais revela 
que a matéria não se insere dentre aquelas sob 
competência legislativa reservada, sendo, então, ad
missível a iniciativa parlamentar. 
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A matéria jurídica, objeto da proposição, é ·per
mitida ao legislador federal, expressamente, pela letra 
do art. 22, I, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 24, XII, e art. 197, estes também da Carta Política. 

As questões de juridicidade e técnica legislativa fo-· 
ram bem enfrentadas na Comissão que precedeu esta 
na análise da proposição, resultando em texto formal
mente harmônico com a ordem jurídica vigente, notada
mente no que tange à disciplina penal, civil e administrati
va da matéria. permite-se, com o texto atuaf, a aplicação 
subsidiária de todo o arcaboUçO jurídico daqueles ramos 
do Direfto, preservando-se a interação do sistema 

A análise das razões e do substrato material da 
proposição mostra os elevados objetivos pretendidos 
pelo autor, e preservados no substitutivo, movido que 
foi pelos nefastos eventos de então. Tais eventos, as 
inúmeras mortes de pacientes em clínicas pemambu
cana e carioca, por razões até hoje não de todo revela
das, não poderiam ter sido, como efetivamente não fo
ram, ignoradas pelos legisladores federais. 

Nessa época, foi constatada uma lacuna jurídi
ca na legislação que rege a matéria, qual seja a ine
xistência de previsões que possibilitassem a respon
sabilização dos envolvidos naqueles aios. 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
dispõe "sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funciona
mento dos serviços correspondentes•, e deu outras 
providências, não fixou penalidades aos responsáveis 
pelo inadimplemento das obrigações humanas, profis
sionais e sociais previstas, abrindo uma lacuna jurídica 
que impedia, como impede, a adequada aplicação das 
penas às condutas omissivas e comissivas que levem 
a resutiados contrários aos interesses protegidos. 

É nessa lacuna que se insere a proposição em tela 
Ao punir penal, civil e administrativamente as 

condutas positivas e negativas que levem a "lesão fí
sica, psíquica ou moral, desaparecimento ou morte• 
de pacientes, internos e custodiados em estabeleci
mentos de atendimento à saúde, públicos ou priva
dos, o projeto fornece instrumentos jurídicos de coa
ção que suprem aquela lacuna. 

Pretende-se aí a prestação, integral, efetiVa e efi
ciente, dos serviços de saúde, como forma de realizar 
os superiores desígnios da Constituição nesse campo. 

Os meios de punição das condutas que deri
vem dos objetivos do Sistema Único de Saúde - ca
pitulados nos arts. 52 e 62 da Lei n2 8.080190, pnnCi
palmente no inciso VIl desse último dispositivo, de
verão criar condições jurídicas satisfatórias para o 
atingimento dos objetivos previstos no referido art. 
52, dando assim consistência à previsão legislativa. 

No texto do substitutivo, para isso, temos: 
a) no art. 12, a previsão de responsabilização 

penal, civil e administrativa dos "responsáveis, em 
hospitais, asilos, creches, orfanatos e similares, pú
blicos õtTprill'aâos", por "ates, dolosos ou culposos, 
dos quais resutie lesão física, psíquica ou moral, desa
parecimento ou morte• de pacientes, internos ou pes
soas que, a qualquer título, estejam sob os cuidados 
de tais responsáveis. As vias de fixação da responsa
bilidade e de atribuiçãQ da sanção cabível serão as já 
existentes nas esreras Clvel, penal e administrativa, 
próprias-às conâlltas poiVernl.lfácõmE!tidas; 

b) no § 12, estende-se a responsabilização 
àqueles que, podendo evitar tais ates, tenham-se 
omitido, responsabilização essa que deverá atender 
ão comando geral dõCõdfgtfPénal, qual seja a puni
ção na medida da culpabilidade; 

c) no § 22 , estende-se, também, a punibilidade 
a qualquer agente ou instituição encarregada de fis
calização e inspeção dos estabelecimentos citados 
na alínea a, de forma a responsabilizar os agentes 
estatais encarregados ·de prevenir, identificar e repri
mir as condutas dissonantes; 

d) no art. 22 é determinada a pena de perda do 
cargo, emprego ou função pública, na esfera admi
nistrativa, com inabilitação temporária para c rein
gresso no serviço público. A temporariedade é impo
sitiva à vista da prescrição do art. 52 , XLVII, b, que 
profbe as penas de caráter perpétuo; 

e) no art. 32 tem-se a imposição da pena de 
idoneidade para contrataÇão com· ci sus e· impedi
mento para recebimento de verbas por dez anos, eri
gidas, ambas as proibições, contra as instituições 
em que se verificarem os fatos ou condutas previs
tas no art. 12 da proposição. 

À vista dessas ratões,-õbjetiVos e premissas, e dada 
a necessidade imperativa de criação de instrumentos de 
responsabiTIZaÇâo daqueles cujas condutas violem os obje
tivos do SUS e as prescrições constitucionais relativas à 
saúde e ao dever do Estado em relação a essa, temos por 
oportuna e recomendável a presente proposição. 

Somos, assim, s.m.j., pela aprovação do Proje
to deú!i do Senado i'\2-154/96,-nos ter'filOs do subs
titutivo aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997.
Ademir Andrade, Presidente - José Alves, Relator-

· Otoniel Machado - BeiJo Parga - Emília Fernandes 
- Onofre Quinan - Jonas Pinheiro - João França -
Alcino Boaverifura --sebastião Rocha - cartos Be
zerra .;..Valmir campelo- Osmar Dias- Waldeck Or
ilelas- GilvamBOi"ge$- casildo _Malclaner. 
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SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 154 DE 1996, 

ADOTADO DEFINITIVAMENTE PELA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(ART. 284 DO RI) 
EM CARÁTER TERMINATIVO, NOS TERMOS DO 

ART. 91 DO REGIMENTO INTERNO. 

Substitutivo da CCJ e CAS ao Proje
to de Lei do Senado n2 154, de 1996, que 
"dispõe sobre a aplicação e penalidades 
aos responsáveis e às instituições de 
saúde e de proteção social, públicas e 
privadas, bem como àquelas convenia
das com o Sistema Único de Saúde -
SUS". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º São puníveis penal, civil e administrati

vamente os responsáveis, em hospitais, asilos, cre
ches, orfanatos e similares, públicos ou privados, por 
atos, dolosos ou culposas, dos quais resulte lesão fí
sica, psíquica ou moral, desaparecimento ou morte 
de paciente, interno ou pessoa sob custódia, a qual
quer título. 

§ 12 A responsabilidade prevista neste artigo 
estende-se àqueles que, podendo evitar os ates nele 
descritos, se omitirem. 

§ 2º São também puníveis pelos ates descritos 
neste artigo qualquer agente ou instituição, público 
ou privado, encarregado da fiscalização e inspeção 
dos estabelecimentos citados. 

Art. 2º A responsabilização administrativa por 
atos descritos no artigo anterior implicará a perda de 
cargo, emprego ou função pública, com inabilitação 
para a eles voltar por: 

1-2 (dois) a 6 (seis) anos, nos casos de lesão; 
11 - 1 O (dez) anos, no caso de desaparecimen

to ou morte. 
Parágrafo único. A responsabilização adminis

trativa se fará sem prejuízo das ações civis e penais 
cabíveis. 

Art. 32 As instituições de saúde privadas, con
veniadas ou não com o Sistema Único de Saúde -
SUS, bem como as instituições de proteção à infân
cia, à adolescência e à velhice e similares, onde se 
verificarem os fatos previstos no art. 1 º desta lei. se
rão declaradas inidôneas para contratar ou manter 
convênio com aquele Sistema e ficarão impedidas 
de receber dotação, subvenção ou empréstimo à 
conta de recursos públicos por 10 (dez) anos, a con
tar de cada ocorrência. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Sena
do n9 154 de 1996, que "Dispõe sobre a apli
cação de penalidades aos responsáveis e 
as instituições de saúde e de proteão social, 
públicas e privadas, bem como aquelas con
veniadas com o Sistema Único de Saúde -
sus·. 

O projeto foi aprovado por unanimidade em 
sessão próxima passada de 22 de outubro e volta à 
pauta em turno suplementar nos termos do art. 282 
do Regimento Interno. 

Não sendo oferecidas emendas, o substitutivo 
aprovado está definitivamente adotado por esta Co
missão de Assuntos Sociais. 

Relator José Alves. 
Aprovado, 28 de outubro de 1997. 

OFfCIO Nº 71/97-CAS 

Brasília, 29 de outubro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou o substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado nº 154, de 1996, que "Dispõe so
bre a aplicação de penalidades aos responsáveis e 
às instituições de saúde e de proteção social, públi
cas e privadas, bem como àquelas conveniadas com 
o Sistema Único de Saúde- SUS", em reunião de 
22 de outubro de 1997, tendo sido submetido a turno 
suplementar em reunião de 29 de outubro e não re
cebendo emendas foi o substitutivo dado como defi
nitivamente adotado nos termos do art. 284 do RISF. 

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 5.0 Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual
dade, à segurança e a propriedade, nos termos se
guintes: 

-xx11 - é garantindo o direito de propriedade; 
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XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Po
der Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

XL Vil - não haverá penas: 

b) de caráter perpétuo; 
~•••••••••••••noooooooooou••••••oouoooo•••••ooooooooo••••••••••••••••••••••••••oo 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal; 

Art. 22. Compete privativamente à União legis
lar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo aeronáutico, espacial e 
do trabalho; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

XII - previdência social, proteção e defesa da 
saúde; 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas 
terão comissões permanentes e temporárias, consti
tuídas na forma -é com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua 
criação. 

§ 2. • Às comissões, em razão da matéria de 
sua competência, cabe: 

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, 
na forma do regimento, a competência do plenário, 
salvo se houver recurso de um décimo dos membros 
da Casa; 

Art. 197. São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscali
zação e controle, devendo sua execução ser feita di
retamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado. 

PARECER N2706, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais 
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 83, 
de 1995, que dispõe sobre o enquadra
mento dos juízes classistas temporários, 
como segurados, no Regime Geral da 
Previdência Social. 

Relator: Senador Waldeck Ornelas 

-1 - Relatório 

O Projeto de Lei n2 83, de 1995, do ilustre Se
nador Fernando Bezerra, que "dispõe sobre o en-
-quadramento - aos ___ ToTze-s classistas temporários, 
como segurados, no Regime Geral da Previdência 
Social", pretende a revogação do regime especial de 
aposentadoria dos juízes classistas temporários da 
Justiça do Trabalho, garantido pela Lei nº 6.903, de 
30 de abril de 1981. 

Com a extinção do regime especial, tomam-se 
segurados obrigatórios do Regime Geral da Pr-:v.
dência Social, equiparados aos trabalhadores autó
nomos, aplicando-se-lhes os dispositivos das Leis 
n•s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. 

Aos suplentes de juízes classistas temporários 
da Justiça do Trabalho é assegurado a possibilidade 
de filiação, na qualidade de segurado facultativo, ao 
Regime Geral de Previdência Social. 

Na sua justificativa, o eminente Autor elenca os 
seguinte argumentos: 

"Os juízes classistas temporários da 
Justiça do Trabalho, nos termos da Consti

-tuição vigente, não se submetem às normas 
gerais do Estatuto da Magistratura. Assu
mem o cargo sem aprovação em concurso 
público e não se sujeitam aos princípios rígi
dos que regem a carreira dos magistrados. 
A concessão de aposentadorias especiais a 
estes representantes classistas, em conse
qüência, representa uma prerrogativa incom
patível com a natureza da função ocupada. 

Na realidade a Lei n2 6.903, de 30 de 
abril de 1981, veio estabelecer normas que 
previlegiam estes juízes temporários, con
cedendo-lhes direitos semelhantes aos 
do::;-juízes"1og-adbs e vitalícios. Desconhe
ceu-se, desta forma, as diferentes funçõ
es, atribuições competências e responsa
bilidades que fazem com que togados e 
temporáfios pouco lennam em comum no 
que diz respeito ao exercício da atividade 
jurisdicional. • -

A par desses argumentos é proposta a revoga
ção total da Lei nº 6.903, de 30 de abril de 1981, que 
"dispõe sobre a aposentadoria dos juízes temporá
rios da União de que tr<;~ta a Lei Orgânica da Magis
tratura Nacional." 

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas à proposição. 

É o relatório. 
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11 .:.. Voto do Relator 

:::;ompete a Comissão de Assuntos Sociais, nos 
termos do art. 100, incisos I, do regimento do Sena
do Federal, o exame da matéria objeto do presente 
projeto de lei. 

No que se refere a constitucionalidade, foi ob
servado o dispositivo constitucional relativo a com
petência legislativa da União (art. 24, XII). 

Antes de examinar o mérito da proposição, é 
necessário verificar se estão atendidos os pressu
postos constitucionais relativos a iniciativa da maté
ria e ao processo legislativo. 

Embora o regime especial de aposentadoria 
dos juizes classistas esteja regulado por lei ordiná
ria, não se desconhece o status constitucional deferi
do ao assunto. 

A Constituição de 1988 introduziu disposição 
que regulou as condições para a aposentadoria dos 
magistrados, conforme dispõe o inciso VI do art. 93 
da Constituição, verbis: 

"Art. 96 ............................................... . 

VI - a aposentadoria com proventos in
tegrais é compulsória por invalidez ou aos 
setenta anos de idade, e facultativa aos trin
ta anos de serviço, após cinco anos de exer
cício efetivo na judicatura." 

A aposentadoria do magistrado tem, portanto, 
expressa previsão constitucional, que não pode ser 
alterada senão pela via da Emenda Constitucional. 

O que se deve perquirir diante do que dispõe a 
Constituição, é se os juízes classistas temporários 
da Justiça do Trabalho são ou não magistrados. 

Estes juízes não estão submetidos as normas 
gerais do Estatuto da Magistratura Nacional, previs
tas na Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 
1979. De fato, a Lei Orgânica da Magistratura Nacio
nal - LOMAN, ainda em vigor, no parágrafo único do 
art. 74, prevê: 

"Art. 74 ............................................... . 

Parágrafo único. Lei ordinária disporá 
sobre a aposentadoria dos juízes temporá
rios de qualquer instância.' 

A Lei ordinária a que alude a Loman foi aprova
da em 1981 e transformou-se na Lei n• 6.903, de 3C 
de abril de 1981. encontrando-se em vigor até hoje. 

O Projeto de Lei Complementar nº 144, de 
1992, ora em tramitação na Câmara dos Deputados. 
de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, na fo!TT18 
do art. 93 da Constituiç-ão, embora reconheça aos 
antigos vogais da Justiça do Trabalho a condição de 

juizes de investidura temporária, não lhes dá, em re
lação a aposentadoria - até porque não poderia - o 
mesmo tratamento atribuído aos juizes togados, re
metendo o assunto à regra do art. 40, § 22 da Cons
tituição Federal, que estabelece: 

"Art. 40 .............................................. . 

§ 2º A lei disporá sobre a aposentado
ria em cargos ou empregos temporários". 

Cuida o § 2º do art. 40 da CF, da aposentadoria 
em cargos e empregos ou empregos temporários, que 
deverá ser regulada através de lei especifica, diferencia
da das regias geraisatrlóuídas ao servidOr públiCo. 

A regulamentação reclamada pela Constituição 
tomou-se efetiva com a promulgação da Lei n.0 8.647, 
âEr-13-deabril de 1993, que não encampou a situação 
do Juiz Classista Temporário da Justiça do Trabalho. 

Este fato indica a necessidade, a conveniência 
e a oportunidade do Projeto em análise, que vem 
preeheher a lacuna deixada pela referida Lei em re
lação aos cargos temporários de juiz classista da 
Justiça do Trabalho. 

A preocupação do ilustre Senador Fernando 
Bezerra é também nossa, pois não se desconhece 
que a vantagem atualmente deferida aos Juízes 
Classistas Temporários alcança já um terço das des
pesas com inativos da Justiça do Trabalho, consti
tuindo, ademais, privilégio incompatível com o siste
ma previdenciário e as--revisões que estão sendo fei
tas, inclusive em sede constitucional, visando inclusi
ve extinguir as chamadas "aposentadorias espe
ciais". 

Por outro lado, embora tenha o Projeto de Lei 
CompTementar n.O 144-;-de 1992~repetiâo -nos-seus 
artigos 89 e 90 os mesmos critérios da Lei n.º 6.903, 
de 30 de abril de 1981, que o presente Projeto revo
ga, nada impede que o Congresso Nacional, no exa
me da matéria, modifique referidos dispositivos. 

· <Ypíno;· assim; pelo- acolfifriiento -do presente 
Projeto de Lei, revogando-se integralmente a Lei n.º 
6.903, de 30 de novembro de 1981 para dar, à apo
sentadoria dos juizes classistas da Justiça do Traba
lho, tratamento no âmbito do Regime Geral da Previ
dência Social. 

Sala da Comissão, 22 de outubro de 1997. -
Adem ir Andrade, Presidente =-wataeck-Orrielas~ -
Relator - Albino Boaventura - José Alves - Casil
do Maldaner - Gilvam Borges - João França -
VãllnirCampelo - Osmar Dias - Nabor Júnior -
Carlos Bezerra - Sebastião Rocha - Onofre Qui
nan - Otoniel Machado - Bello Parga -Jonas Pi
nbeiro- Emília Fernandes (abstenção). 
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OFÍCIO Nº 68/97 -CAS 

Brasília, 22 de outubro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento ln

terno, comunico a V. Exª que esta Comissão apro
vou o Projeto de Lei do Senado n2 83, de 1 995, que 
"dispõe sobre o enquadramento dos juízes classis
tas temporários como segurados no regime geral da 
Previdência Social", em reunião de 22 de outubro de 
1997. 

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

XII - previdência social, proteção e defesa da 
saúde; 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Su
premo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: 

Vi - a aposentadoria com proventos integrais é 
compulsória por invalidez ou aos setenta anos de 
idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após 
cinco anos de exercício efetivo na judicatura; 

LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 14 DE MAR-
ÇODE1979 --

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratu
ra Nacional 

Art. 74. A aposentadoria dos Magistrados vitalí
cios será compulsória, aos 70 (setenta) anos de ida
"de ou por invalidez comprovada, e facultativa, após 
30 (trinta) anos de serviço público, com vencimentos 
integrais, ressalvado o disposto nos artigos 50 e 56. 

Parágrafo único. Lei ordinária disporá sobre a 
aposentadoria dos juizes temporários de qualquer 
instância. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1 º Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO N.º 68/97-CAS-

Brasília, 22 de outubro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2. º, do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Se
nado n.º 83, de 1995, que "dispõe sobre o enquadra
mento dos juízes classistas temporários, como segu
rados no R?gime Geral da Previdência Soci<tl", em 
reunião de 22 de outubro de 1997. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

OFÍCIO N.º 71/97.CAS 

Brasília, 29 de outubro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2.º, do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou o substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado n.º 154, de 1996, que "dispõe so
bre a aplicação de penalidades aos responsáveis e 
às instituições de saúde e de proteção social, públi
cas e privadas, bem como àquelas conveniadas com 
o Sistema Único de Saúde- SUS', em reunião de 
22 de outubro de 1997, tendo sido submetido a turno 
suplementar em reunião de 29 de outubro e não re
cebendo emendas, foi o substitutivo dado como defi
nitivamente adotado nos termos do art. 284 do RISF. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Com re
·terência aos expedientes que acabam de ser lidos, a 
Presidência comunica ao plenário que, nos termos 
do art. 91, §§ 3º a 5°, do Regimento Interno do Se
nado, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para in
terposição de recurso, por um décimo da composi
ção da Casa, para que os Projetas de Lei do Senado 
nºs 83, de 1995 e 154, de 1996, cujos pareceres fo
ram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Ple
nário._ 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os Pro
jetas de Decreto Legislativo nºs 125 a 128 e nº 130, 
de 1997, lidos anteriormente, tramitarão com prazo 
determinado de 45 diasJ nos te_rrnos dos art~. 2.23, § 
1•, e 64: §§ 2,--ã4°-da Constituição, combinados 

-com-o-art:-375 do Regimento Interno. 
De acordo com o art. 122, 11, 'b", do Regimento 

Interno, combinado com o art. 4º da Resolução n• 
37, de 1995, do Senado Federal, as matérias pode
rão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, 

-perante a Comissão de Eduéaçãà. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Nos ter
mos do art. 376, c do Regimento Interno, combinado 
com o art. 42 da Resolução nº 37, de 1995, do Sena
do Federal, o Projeto de Decreto Legislativo n2 129, 
de 1997, terá, perante a Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias 
úteis para recebimento de emendas, findo o qual a 
referida Comissão terá 15 dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, para opinar sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo 
a palavra ao Senador Ademir Andrade, que é o primei
ro orador inscrito para falar na Hora do Expediente. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (BiocoiPSB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as mudanças na 
tributação do ICMS, introduzidas pela Lei Complementar 
nº 87, de 13 de setembro de 1996, conhecida como Lei 
Kandir, além de não atingirem os objetivos esperados 
pelos seus mentores, foram totalmente danosas para a 
economia dos Estados, dos Municípios e do nosso País. 

O objetivo inicial daquela proposição legislativa, de 
autoria do então Deputado Antõnio Kandir, era simples
mente exonerar do ICMS da exportação para o exterior 
os produtos primários e semi-elaborados. O projeto re
cebeu emenda substitutiva integral do Relator na Cãma
ra, o Deputado Luiz Carlos Hauly, passando a disciplinar 
inteiramente o imposto estadual e instituindo outra ino
vação ruinosa para as combalidas finanças estaduais: a 
permissão para que os contribuintes se creditassem do 
ICMS incidente na aquisição de bens do ativo perma
nente (já em vigor) e de uso e consumo da empresa, 
que entrará em vigor a partir de 12 de janeiro de 1998. 

As duas novidades propostas - é importante 
que se frise - implicariam enorme renúncia de recei
tas públicas e mereceriam, pois, um exame bastante 
acurado por parte das duas Casas do Congresso 
Nacional. No entanto, atendendo ao apelo do Gover
no Federal, o substitutivo foi aprovado na íntegra e 
às pressas na Câmara dos Deputados - em cerca 
de 30 minutos - e no Senado Federal - em pouco 
mais de uma semana -, o que demonstra que os 
seus efeitos não foram bem estimados. 

Incrível é, Srs. Senadores, que tenha sido vota
do neste Senado numa quinta-feira pela manhã, dia 
12 de setembro de 1996, um período próximo às 
eleições municipais, em que a ausência dos Sena
dores era flagrante nesta Casa. E, votado no dia 12 
de setembro, tenha sido publicada a referida lei no 
Diário Oficial da União já no dia 13 de setembro, 
um dia após a votação no Senado, que aprovou a lei 
sem modificação alguma. Só estavam presentes na 
sessão 56 dos 81 Srs. Senadores. 

Como o interesse pela aprovação cia iei era in
teiramente do Governo Federal, determinava eia 
que, para a compensação das perdas dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal, a União lhes 
entregaria recursos equivalentes ao decréscimo que 
teriam em suas rendas, provenientes do ICMS. Esse 
repasse, conhecido como seguro-receita, seria tem
porário, encerrando-se no ano 2002 e, em alguns 
casos, podendo estender-se até 2006. 

O cálculo das quotas de cada Estado ou Muni
cípio seria determinado por fórmulas complicadíssi
mas, contidas no anexo da lei, mal compreendidas 
até mesmo por seus idealizadores, tanto que o subs
titutivo foi oferecido e aprovado na Câmara com erro 
nas fórmulas, que só vieram a ser sanadas no traba
lho do Relator no Senado, Senador José Fogaça. 

Na verdade, a sistemática criada para a com
pensação dos Estados e Municípios tem-se revelado 
um verdadeiro engodo, haja vista que as Unidades 
Fderativas que não estão tendo redução em sua re
ceita do ICMS não fazem jus a nenhum recebimento 
de recursos compensatórios da União. Dessa forma, 
os Estados que se mostraram eficientes no seu de
ver de fiscalização e arrecadação tributária e que, a 
despeito das novas renúncias da Lei Kandir, conse
guiram evitar quedas nas receitas do ICMS estão 
sendo punidos ao nada receberem e acabarão ban
cando, eles próprios, as perdas derivadas das inova
ções legais adotadas no interesse precípuo da oolíti
ca do Governo da União. 

Para se ter uma idéia, estimava-se, à época da 
elaboração do projeto, que, em decorrência dcs be
nefícios criados pela Lei Kandir, deixaria de ser arre
cadado neste ano de 1997 um volume de ICMS 
equivalente a R$3 bilhões e 600 milhões. Hoje, 
sabe-se que os prejuízos para os Erários estaduais 
e municipais superam esse valor. Não obstante, o 
volume de recursos recebidos pelos Estados e Muni
cípios, até a data da apresentação deste, compen
sando as perdas deste exercício, somam R$338 mi
lhões, 503 mil e 480 - vale dizer, menos de 1 O% da 
renúncia fiscal que será apurada no exercício. A par 
disso, os repasses, além de minguados, são tempo
rários, cessando em poucos anos. 

Isso demonstra a astúcia da equipe econômica 
do Governo Federal, sobretudo dos técnicos do 
lpea, que elaboraram a minuta do substitutivo que 
deu origem à Lei Kandir e, ao mesmo tempo, a inge
nuidade de Govern-adores e Parlamentares que cre
ram que os Estados _e Municípios não -seriam preju
dicados com a nova lei. 
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Sob o aspecto das finanças públicas, as inova
ções trazidas pela Lei Kandir revelaram-se, assim, 
um grande embuste de que foram vítimas Estados e 
Municípios, e beneficiários de boa-fé os exportado
res de produtos primários e~semi-elaborados, nota
damente os atravessadores. 

Os argumentos principais dos defensores da 
Lei Kandir residiam na importância de se fomentar a 
exportação em face dos resultados negativos da ba
lança comercial nos últimos anos, propondo-se a de
soneração total do ICMS que deveria provocar o au
mento da competitividade dos produtos brasileiros no 
mercado internacional. Infelizmente, isso não ocorreu, 
nem poderia ocorrer, haja vista que o preço dos produ
tos primários são determinados pelas regras de mer
cado estabelecidas nas principais bolsas de merca
dorias do mundo e, considerando-se o grande núme
ro de fornecedores existentes atualmente, não seria 
a redução do custo da mercadoria brasileira-que 
causaria a queda dos preços internacionais. 

Ao final, emergiu a verdade dos fatos: não será 
o incentivo à exportação de produtos primários, em 
detrimento do bem-estar da população brasileira que 
irá resolver o problema do equilíbrio das nossas con
tas externas. Prova disso é que nossas contas exter
nas continuam batendo recordes negativos. 

O que ocorreu, na realidade, foi uma simples 
transferência de recursos do Erário Estadual e Muni
cipal para o patrimônio das empresas comerciais ex
portadoras - entendam-se especuladores do comér
cio exterior, e, em menor parte, para os produtores 
agrícolas. Em compensação, ficou mais fácil e lucra
tivo vender produtos agropastoris para o exterior, o 
que causou um aumento do seu preço no mercado 
interno, dificultando sua aquisição pelas camadas · 
mais carentes do nosso povo. 

Assim, a nova lei tomou, por exemplo, a soja 
mais cara para o consumidor brasileiro, que passou 
a consumi-la em menor quantidade, ao passo que o 
nosso cereal servirá para alimentar as criações de 
porcos dos países chamados ricos. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT-DF}- Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA) -
Ouço V. Ex" com muito prazer. 

O Sr. Laura Campos (Bioco/PT-DF}- Gosta
ria, inicialmente, de congratular-me com V. Exª por 
abordar um assunto tão relevante. O meu aparte 
consiste na tentativa de recordar que há cerca de 
um ano a Folha de S.Paulo publicou um artigo meu 
intitulado "Os sapatos do Sr. Kandir". Começava o 
artigo relembrando que Keynes foi acusado, no final 
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dos ãncs 20, de ser autor de um projeto através do 
qual a Inglaterra poderia recuperar o seu desempre
go, a sua depressão, que se manifestava com 1 ,2 mi
lhão de trabalhadores desempregados. Diziam que o 
projeto, tal como o do Sr. Kandir, consistia em, através 

· de lima medida tributária, permitir que a renda nacional 
se elevasse e que, por meio dessa elevação, o próprio 
governo se ressarcisse de seus gastos, beneficiando 
toda a coletividade inglesa Foi então que, com o humor 
inglês, disseram que o Lord Keynes queria subir puxan
do para cima seus próprios sapatos. Dizia eu, nesse arti
go, que a Lei Kandir prejudicaria todos e que a afirma
ção de que o PIB cresceria 9% ao mês, como afirmou S. 
Ex" e outros Ministros naquela ocasião, não passava de 
mero engodo. Agora caíram no Real: 1 ou 2% de cresci
mento do PIB nos próximos 12 meses! Até onde, até 
quando nós, das minorias, teremos que agüentar cala
dos, sem fazer nada diante disto que se lança contra 
nós: deste tratar que foi par.iilsacto para rião prejudicar a 
reeleição e que, neste momento, nos culpa como se ti
véssemos esvaziados os tanques de combustível desse 
tratar, movido inclusive a dinheiro. Portanto, tal como eu 
dizia, tentando repetir o humor ingiP.s, repito que essa lei 
do Sr. Kandir parece em tudo com o casamento, uma 
sociedade na qual a mulher tudo perde e o marido nada 
ganha. Todos perderiam, inclusive Estados e Municí
pios, e a União teria que desembolsar até o ano de 2002 
para ressarcir esses prejuízos. Ninguém ganharia, e ob
viamente nem a exportação poderia ser aumentada Se 
se chegasse aos produtos de exportações, os beneficia
dos seriam os consumidores externos, e não o povo bra
sileiro. Muito obrigado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA)
Sou eu quem agradece a V. Ex'. 

Não é sem nazão que todos os governadores e 
muitos prefeitos, afinal conscientes dos maleffcios 
das novas disposições relativas ao ICMS, estão re
clamando em uníssono de seus efeitos deletérios 
para as finanças públicas. Não se passa um dia em 
que se assista ao Governador do Estado de maior 
expressão econõmica do País - São Paulo - quei
xar-se dos prejuízos sofrido com a Lei do ICMS. 

Sob o aspecto jurídico, no entanto, é que se 
mostram mais graves as alterações da indigitada lei 
que buscamos, com esse projeto de lei, revogar. 
Está bastante claro que tais alterações vieram sub
vertera vontaae da Constifuição e o sentimento da 
Assembléia Nacional Constituinte. 

_Ao estabelecer o disciplinamento do ICMS, a 
Carta de 1988 teve o desvelo de definir os seus vá
rios aspectos, a fim de evitar aistorções ém sua tri
butação, já que se trata do principal imposto do País. 



-------------------------------~-------

296 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

".ssi,·,·,, determinou, no que se refere ao sistema de 
cr8d'To do imposto, que: a isenção ou não-incidên
cia, salvo determinação em contrário da legislação: 
a) não implicará crédito para compensação com o 
;non:.ante devido nas operações ou prestações se
guintes (art 155, § 22 , 11). Em assim dizendo, deixou 
r.laro que o crédito do ICMS é compensado com o 
tCMS devido nas operações ou prestações seguin
tes e - a contrário senso - que, se não houver ope
ração ou prestação seguinte com determinada mer
cadoria ou serviço, isto é, se a mercadoria ou servi
ço adquirida para uso ou consumo, ou para -integrar 
artigo fixo do estabelecimento, não há que se falar 
em crédito de ICMS. 

Só se pode falar em crédito se houver opera
ção posterior com a mesma mercadoria ou produto 
dela resultante (em caso da sua utilização em pro
cesso industrial). Só se poderá abater algum tipo de 
imposto já pago do valor do imposto incidente em 
operação posterior com a mesma mercadoria aliena
da por um preço maior, ou seja, com algum valor 
agregado. É exatamente este o fundamento do prin
cípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS: 
garantir que o tributo incida apenas sobre o valor 
agregado em cada operação com uma mesma mer
cadoria ou serviço. 

Do contrário, isto é, permitindo-se a utilização 
de créditos oriundos da aquisição de bens de consu
mo e do ativo imobilizado, estaríamos negando a 
existência do imposto não-cumulativo: se tudo der 
direito a crédito, é razoável supor-se que os débitos 
do ICMS tenderiam à nulidade. 

A lei complementar veio, assim, descaracteri
zar completamente o tributo, a ponto de ameaçar se
riamente sua própria função fiscal, tomando-o inca
paz de gerar as receitas de que necessitam a Admi
nistração Estadual e Municipal. 

Mais grave ainda é a extensão por lei comple
mentar, que poderíamos classificar até mesmo de 
criminosa, da imunidade que se dá aos produtos in
~ustrializados, para os produtos primários e para to
os os produtos semi-elaborados. A Constituição de-

termina, precisamente, que o ICMS não incidirá so
bre "operações que destinam aos exterior produtos 
industrializados, excluídos os semi-elaborados defi
nidos em lei complementar". 

O que deseja a Constituição e que objetivou o 
Constituinte foi induzir o agente econômico nacional 
a exportar produtos que tenham em seu preço uma 
grande parcela do custo de industrialização, incluin
do-se, aqui, além dos industrializados, apenas al
guns produtos semi-industrializados, cuja exportação 

fosse relevante para o País. Jamais se pretendeu in
centivar a exportação de produtos primários ou com 
rudimentar manufatura e que pouquíssimo valor 
agregado possuem. Tanto que a Carta determinou 
ao Congresso Nacional que editasse lei complemen
tar enumerando os produtos semi-elaborados que 
não estariam albergados pela não-incidência, o que 
foi cumprido por meio da Lef Complementar n2 65, 
de 15 de abril de 1991. 

Por fim, fica a constatação do fato odioso, pelo 
qual um imposto de competência dos Estados, cuja 
receita é compartida com os municípios na propor
ção de três para um, imposto que constitui a princi
pal base de sustentação dos Estados e da maioria 
dos municípios, de repente, passa a ser disciplinado 
por um diploma legal elaborado ao inteiro nuto de 
um Ministro do Governo Federal e de sua equipe 
econômica, aprovado em tempo recorde no Con
gresso Nacional, num completo desconhecimento da 
autonomia das Unidades Federativas, titulares que 
são da competência para instituir tal tributo. Resta, 
pelo menos, a lição de que um sistema tributário, 
como todo sistema, é um conjunto equmbrado de 
institutos e regras que sedimenta ao longo de sécu
los e que, às vezes, não aceita mudanças repentinas 
e de afogadilho, como foi o caso das introduzidas 
pela malsinada Lei Kandir. 

Considerando as perdas impostas aos Estados, 
que já estão em situação que enseja a intervenção fe
deral, eis que muitos deles não conseguem suportar 
sequer a folha de _seus servidores e o serviço de sua 
dívida; considerando que os dispositivos que quere
mos revogar constituem afronta à Constituição e à 
economia nacional, contamos com a aprovação desta 
iniciativa pelos Parlamentares de ambas as Casas 
para sanar, urgentemente.- essa grave falha que não 
deixa de ser, também, do Congresso Nacional. 

Cumpre, assim, ao Parlamento, exercer o contro
le político de constitucionalidade da lei em foco, anteci
pando-se ao próprio Judiciário, para, no Magistério do 
Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer
atendendo a sua afirmativa -:"impedir a subsistência 
da eficácia de norma contrária à Constituição'. 

--

Desejo informar ao Plenário também, Sr. Presi
dente, que, além desse projeto de lei que hoje apre
sento à consideração dos meus Pares revogando a 
Lei Kandir, também esfou terminando um trabalho 
que se refere a uma ação de inconstitucionalidade 
contra a referida lei, que irei, em nome do meu Parti
do, o Partido Socialista Brasileiro, apresentar em 
breve ao Supremo Tribunal Federal. 
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Creio que devia ser do nosso dever e da nossa 
obrigação repararmos o grave erro em termos apro
vado essa Lei da forma como foi aprovada no Con
gresso Nacional. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR ADEMfR ANDRADE EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Art. 155. (') Compete aos Estados e ao Distrito Federal 
instituir impostos sobre: 

I -transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens 
ou direitos; 

11 -operações relativas à circulação de mercadorias e so
bre prestações de serviços de transporte interestadual e intermu
nicipal e de oomunicação, ainda que as operações e as prestaçõ
es se iniciem no exterior; 

III - propriedade de veículos automotoras. 
§ 1. • O imposto previsto no inciso I: 
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, 

oompete ao Estado da snuação do bem, ou ao Distrito Federal; 
11 - relativamente a bens móveis, titulas e crédijos, compe

te ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou ti· 
ver domicflio o doador, ou ao Distrito Federai; 

III -terá a oompetência para sua instituição regulada por 
lei oomplementar. . 

a) se o doador tiver domic1lio ou residência no exterior, 
b) se o de cuius possuía bens, era residente ou domicilia-

do ou teve o seu inventário processado no exterior, 
IV -terá suasaliquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. 
§ 2. • O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao seguinte: 
I - será não cumulativo, oompensando-se o que for devido 

em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou presta
ção de serviços oom o montante cobrado nas anteriores pelo 
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federai; 

11 - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em 
contrário da legislação: 

a) não implicará crédno para oompensação oom o montan
te devido nas operações ou prestações seguintes: 

b) acarretará a anulação do crédHo relativo às operações 
anteriores; 

III -poderá ser seletivo, em função da essencialidade das 
mercadorias e dos serviços; 

IV - resolução do Senado Federai, de iniciativa do Presi
dente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada 
pela maioria albsoluta de seus membros. estabelecerá as alíquo
tas aplicáveis às operações e prestações. interestaduais e de ex
portação; 

V- é facultado ao Senado f'ederal: 
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, 

mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovado pela 
maioria absoluta de seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para 
resolver oonftno especifioo que envolva interesse de Estados, me
diante resolução de iniciativa da maioria albsoluta e aprovada por 
dois terços de seus membros; 

VI - salvo deliberação em oontrário dos Estados e do Dis
trito Federal, nos termos do disposto no inciso Xl(g, as aliquotas 
internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e 

nas pres)ações da serviços. não poderão ser inferiores às previs
taS para as operações interestaduais; 

Vil - em relação às operações e prestações que destinem 
bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado 
adotar-se-á: ' 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for oontri
buinte do imposto; 

b) a alfquota Interna, quando o destinatário não for oontri
buinte dele; 

VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao 
Estado da localização do desllnatário o imposto correspondente à 
diferença entre a alfquota interna e a interestadual; 

IX - incidirá também: 
a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, 

ainda quando se tratar de bem desllnado a oonsumo ou ativo fixo 
do estabelecimento, assim oomo sobre serviço prestado no exte
rior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver sttuado o estabe
lecimento destinatário da mercadoria ou do serviço; 

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias fo
rem fornecidas oom serviços não oompreendidos na oompetência 
tributária dos Municípios; 

X- não incidirá: 
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos in

dustrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei 
oomplementar; 

b) sobre operações que destinem a outros Estados petró
leo. Inclusive lubrificantes, oornbustrveis liquidas e gasosos dele 
derivados, e energia elétrica; 

c) sobre o ouro. nas hipóteses definidas no art. 153, § s.•; 
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o mon

tante do imposto sobre produtos industrializados, quando a ope
ração, realizada entre oontribuintes e relativa a produto desllnado 
à industrialização ou à oomercialização, configure fato gerador 
dos dois impostos: 

XII -cabe à lei complementar: 
a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária; 
c) disciplinar o regime de compensação do Imposto; 
d) fixar, para eleito de sua cobrança" definição do estabe

lecimento responsável, o local das operações relativas à circula
ção de mercadorias e das prestações de serviços; 

e) excluir da Incidência do imposto, nas exportações para o 
exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no in
ciso X. a; 

f) prever casos da manutenção de crédito, relativamente à 
remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de servi
ços e de mercadorias; 

g) regular a forma oomo, mediante deliberação dos Esta
dos e do Distrito Federal, isenções, incentivos e beneffcios fiscais 
serão concedidos e revogados. 

§ 3.• À exceção dos impostos de que tratam o inciso 11 do caput 
deste artigo e o art. 153,_1 e_ n, nentun outro trixJto poderá incidir so
bre operações relativas a eneq;a eiétrica, serviços de telec:ornooica
ções, derivados de petróleo, CCIIlilustiveis a minerais do Pafs. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB)- Sr. Pre
sidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex• 
tem a palavra, como Líder, por cinco minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Como Lí
-der. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, há vinte dias mostrava, em um discurso, por inter-

LR 
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médio de pesquisas realizadas pelo PNUD, que as 
áreas de educação e saúde haviam sido prejudica
das no que se refere à aplicação de recursos. 

Posteriormente, o Senador Jefferson Péres, ao 
haver recebido processo distribuído por mim sobre 
as contas do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, no seu relatório, também chegou à mesma cons
tatação. O Senador Jefferson Péres poderá fazer o 
seu relato em qualquer data que assim o desejar, já 
que não há uma data determinada. 

Sr. Presidente, na quinta-feira da semana re
trasada, estava participando de uma solenidade no 
Ministério da Aeronáutica, onde recebi uma meda
lha, e dali telefonei para o Senador Jefferson Péres 
para dizer-lhe que, embora a matéria estivesse em 
pauta, eu sairia às 13 horas e 30 minutos, pois gos
taria de estar presente quando do relato de S. EJ<l! -
está aqui o Senador Jefferson Péres, confirmando 
que foi exatamente isso o que lhe disse. 

Mas, Sr. Presidente, para minha surpresa, 
quando viajei, todos os jornais anunciaram que eu 
havia mentido para que S. Ex" lá não comparecesse. 
Pelo contrário. S. Ex", amanhã, deverá relatar a ma
téria e terá todo o tempo necessário para tal. 

Sr. Presidente, gostaria de me referir a essas 
colocações feitas pela imprensa, principalmente, as 
publicadas na Folha de S.Paulo - além de outras 
que tenho em mãos -, que veiculou matéria de forma 
violenta, dizendo que eu havia mentido, feito engo
do. Por isso, trago esse assunto ao Plenário, pois 
estou pasmo, Sr. Presidente, com tais publicações. 

Sr. Presidente, trago isso para que possamos 
refletir a esse respeito, porque, mesmo tendo apro
vado o parecer do Senador Roberto Requião em fa
vor da resposta para tais matérias, entendo que nem 
resposta merecem coisas como estas. 

Sr. Presidente, até quando teremos a imprensa 
séria e aquela que não mede o que diz? Até quando 
vamos ter que aturar os que não medem o que di
zem, usando um linguajar vulgar. Sr. Presidente, 
essa revista é distribuída aqui, em Nova Iorque, Mia
mi, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, que 
cada um de nós faça uma ponderação a esse res
peito: se é correto ou não. Sou a favor da liberdade 
da imprensa, quero uma imprensa livre, mas será 
que esse tipo de imprensa merece consideração? 
Como separar o joio do trigo? É difícil, mas temos 
que encontrar uma solução. Qual? Não sei. Talvez o 
direito de resposta seja a melhor. 

Encaminho essa documentação ao ltamaraty, ao 
Presidente do Congresso e à Presidência da Repúbli
ca para que sejam tomadas as providências devidas. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª 
será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta
. ra. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO/PT-DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem ~evisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mais uma vez, 
através do Senador Ademir Andrade, a Oposição tenta 
orientar um pouco essa desordem sistemática que levou 
a economia brasileira àquilo que S. Ex", o Presidente do 
Banco Central, afirmou ser um estado de perplexidade: 
"Estou perplexo diante desses acontecimentos•. E mais: 
'Nenhuma teoria é capaz de explicar o que está aconte
cendo". O genial, talvez mais genioso do que genial, Pre
sidente do Banco Central deveria jogar fora essas teorias 
que não explicam o mundo, porque a função do pensa
mento humano é compreender o mundo e modificá-lo; se 
essas teorias neoliberais não servem para explicar aquilo 
que há de mais signifk:ativo na história econõmica da hu
manidade, aqueles momentos em que ela se revela e re
vela a natureza íntima do sistema capitalistz.- como dizia 
Marx -, abre a anatomia do sistema e mostra o seu inte
rior. Se esses que vão para lá e voltam "Phdeuses", à 
custa de nosso erário, de nosso sacrifício, não aprendem 
a entender o mundQ_ e a modificá-lo na direção mais con
veniente aos interesses coletivos, esses deveriam, pelo 
menos, devolver o dinheiro gasto à toa. Quando fui estu
dar na Itália, vendi um apartamento que eu tinha no cen
tro de Belo Horizonte e custeei os meus estudos. Se 
pouco aprendi, não devo nada a ninguém. 

O Presidente do Banco Central não tem o direi
to de se declarar perplexo diante dos acontecimentos 
iniciados no dia 23 do mês passado e que há tanto 
tempo rondavam o mundo. Mas rondavam o mundo 
real. No entanto, aqui se criou o mundo esquizofrénico, 
entrando em choque, em conflito com a realidade. Diz 
Sigmund Freud, em seu livro Totem e Tabu, edição 
Paiot, que eu já li há quase 50 anos: O homem entra 
em conflito com o mundo do trabalho e se refugia no 
mundo imaginário, nesse mundo acolchoado de equilí
brio geral, equilíbrio parcial, equíhbrio momentâneo, 
equilíbrio dinâmico. Vão lá aprender, no centro da di
nâmica contraditória do mundo - os Estados Unidos -, 
que o murido, se llão tivesse governo, que atrapalha o 
equihbrio, se não tivesse moeda, que perturba a ativi
dade econõmica, tenderia, através das idéias iluminis
tas, encaminhar-se para o equilíbrio geral. 
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Ah! Para isso não precisava ir tão longe· para 
aprender tão pouco. Eu também, quando tinha 18, 
20 anos de idade, pensava assim. Mas, felizmente, 
abandonei, há muito tempo, esta visão limitada, par
cial, unidimensional do mundo, principalmente dos 
fenômenos econômicos. 

Se memória da vida se permitisse neste Gover
no que aí está, é óbvio que o Presidente do Banco 
Central e o Ministério FHC não poderiam afirmar que 
tinham construído uma muralha de segurança e que 
tudo o que acontece no mundo: os abalos, os tremo
res de terra, que cada vez mais se reafirmavam com 
maior intensidade, de Hong Kong ameaçando o won; 
da Tailândia, colocando em perigo a estabilidade do 
baht e, ao mesmo tempo, ocasionando um tremor de 
terra, um abalo sísmico nas Bolsas do Sudeste Asiá
tico, que isso tudo não repercutiria aqui. Na verdade, 
logo em seguida, esses abalos e tremores tiveram a 
sua repercussão como se fossem um bumerangue, 
lançado pelos Estados Unidos, de volta às Bolsas de 
Nova Iorque, de Frankfurt, de Londres etc. Assim, se 
estamos no mundo, estamos sujeitos aos percalços 
deste. Não estamos no mundo da lua, e, portanto, o 
Presidente do Banco Central não tinha o direito de 
se declarar perplexo com o que estava acontecendo. 

Alan Greenspan, Presidente do Banco Central 
dos Estados Unidos, por duas vezes consecutivas, 
afirmou e, num discurso, reafirmou pela terceira vez, 
que as Bolsas estavam perigosa e artificialmente 
elevadas. E declarou, na primeira queda da Bolsa, 
que considerava aquele acontecimento positivo, por
que era preciso furar o grande movimento especula
tivo que se reuniu somente em tomo das Bolsas, 
fora das dívidas e dos empréstimos desse dinheiro, 
US$3,5 trilhões. Sabia o Sr. Alan Greenspan muito 
bem, como sabe, por exemplo, o Prof. Galbraith, que 
escreveu um livro sobre a crise de 29, que o capita
lismo vai criando fenômenos fictícios, imaginários, ir
reais, que fazem parte da realidade capitalista. 

Referindo-se, certa vez, à divida pública, Marx 
disse, citando Sismondi: Esta é um valor imaginário, 
valor que não se valoriza. Na Bolsa, a especulação 
vai fazendo com que o preço das ações se distancie 
cada vez mais da rentabilidade dos negócios reais. 
Portanto, do valor das ações, enquanto reflexo, re
trato do valor patrimonial das empresas e da sua lu
cratividade. O preço das ações se descola do mundo 
real e se descola justamente porque o dinheiro po
tencial, ao invés de se transformar em mais investi
mentos, contratar mais mão-de-obra, comprar mais 
equipamentos, comprar mais matérias-primas, não 
tendo rentabilidade no mundo real, se refugia nas 

Bolsas e aí esse dinheiro, chamado idle money, di
nheiro preguiçoso, não reinvestível, se transforma 
num capital especulativo fictício. 

Em 1929, estávamos ainda no princípio desta 
criação fantástica que hoje se chama dinheiro volátil. 
Naquela ocasião, os investidores na Bolsa compra
vam, digamos, US$1.000 em ações da Ford, uma em
presa sólida, e iam aos bancos e caucionavam os 
US$1.000, recebendo US$800 de empréstimo. Volta
vam à Bolsa, compravam US$800 de ações e os ban
cos caucionavam esses US$800 em ações, garanti
das, seguras, valorizadas diariamente na Bolsa, e en
tão emprestavam US$640. O especulador ia lá, com
prava US$640 em ações, voltava ao banco, e assim 
havia um multiplicador - US$1.000, reais, se transfor
mavam em milhares de dólares, caucionados apenas, 
baseados apenas, todo esse crédito inflado em ações 
e na sua valorização. No dia em que a Bolsa veio abai
xo, obviamente os bancos ficaram com o mico preto, fi
caram com as ações, cujo valor havia voltado ao real, 
à realidade. A partir daí, é óbvio, ninguém foi lá trocar 
as ações desvalorizadas por dólar bom. E, assim, cin
co mil bancos quebraram nos Estados Unidos, apenas 
nos Estados Unidos, entre 1930 e 1935. 

Sr. Presidente, agora estamos numa situação 
em que essa criação de dinheiro fictício reflete, uma 
vez bem analisada, uma crise de sobreacumulação 
em escala mundial, crise essa que os japoneses já 
estão vendo há muito tempo. A corrente cosa uno, 
da qual Makoto lto é um dos representantes mais 
ativos, afirma que o Japão há muito tempo se encon
tra diante de uma crise de sobreacumulaçlo, exces
so de capital, crescimento excessivo, que faz com 
que se tome impossível irrigar com o excedente, retl· 
rar do trabalho humano esse capital assombrosa
mente, assustadoramente acumulado. Portanto, 
esse dinheiro só pode ser valorizado, só pode en
contrar seus juros, só pode encontrar a sua valoriza
ção nele mesmo, na entrada de mais dinheiro, que 
faz com que esse movimento fantástico, descolado 
da realidade, vá inflando, vá crescendo para, um dia, 
inexoravelmente, explodir. 

Portanto, Alan Greenspan já desconfiava disso 
e por isso recebeu, ele sim, não a Oposição brasilei
ra, batendo palmas, o fato de que as Bolsas haviam 
começado a entrar em colapso lá, na longfnqua Tai
lândia, Hong Kong, e não em Nova Iorque. 

Pois bem, parece-me que esse é apenas um 
sintoma epidérmico do que está acontecendo no 
mundo. devido a um fato ao qual tenho me referido 
tmrtilmente, ;nas que continuo pacientemente a refe
rir-me a eie. É o fato seguinte: há bastante tempo, 
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desde a tentativa frustrada do primeiro plano de es
tabilização, denominado Cruzado I, entramos nessa 
camisa-de-força que obriga o Brasil ao equilíbrio or
çamentário. Tenho aqui em mãos, retirada do Bole
tim do Fundo Monetário Internacional, uma série em 
que se pode verificar que o Governo Federal dosEs
tados Unidos vem apresentando déficits no seu or
çamento. Nús ternos que equilibrar o nosso: não pa
gar funcionários, não admitir reajustes, não repassar 
dinheiro para as áreas da saúde e da educação ... 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo 
soar a campainha) - Senador Lauro Campos, des
culpe-me pela interrupção. Eu apenas gostaria de 
prorrogar a Hora do Expediente, para que V. Exª 
possa concluir o seu pronunciamento. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF)- Mui
to obrigado. 

Sr. Presidente, os dados de que disponho mostram 
o seguinte: nos Estados Unidos, em 1970, houve um dé
ficit de US$11,4 bilhões. A partir de 1970, em todos os 
anos- de 1970 até 1997 -, houve déficit naquele país. 

Eles querem que haja um superávit em nosso -
orçamento, que não gastemos, que percamos a 
guerra contra o desemprego e o analfabetismo, que 
deixemos os nossos hospitais serem sucateados, 
para que o Governo tenha superávit orçamentário. 
Mas eles têm déficit permanente. 

Se eu tivesse em mãos uma lista um pouco 
maior, eu diria que, desde 1930, apenas etn três 
anos, houve um ligeiro superávit no orçamento do 
Governo Federal dos Estados Unidos. Nos demais 
anos, houve déficit. 

Uma vez que essa tendência ao equilíbrio é im
posta pelos Estados Unidos, haverá, pela primeira 
vez na história do capitalismo, um mundo com equilí
brio orçamentário. Anteriormente, não vivemos essa 
experiência. Não sabemos qual é o custo disso e 
não sabemos se o capitalismo irá resistir a isso. 

Estou alertando para essa questão, mas não 
deveria fazê-lo. Eu deveria deixar que eles se arre
bentassem. Sou socialista. Mas o custo social, em 
termos de desemprego, em termos de desumanida
de, em termos de falta de saúde e educação, etc, é 
tão grande que realmente eu preferia que o capitalis
mo caísse e fosse superado por uma forma superior 
de sociedade, com menos desumanidade, com me
OIOS ;esuitados contra a sobrevivência do homem. 

Observem o déficit orçamentário crescente do 
Governo Federal dos Estados Unidos ao longo dos 
aõlos: e;-n 1970, US$11,4 bilhões: em 1980, US$76,2 
Dilhões; em "1983, US$202.5 bilhões; em ~1984; 
US$178 bilhões; no ano seguinte. US$212,1 I:Jflhões; 
em í986, US$212,6 bilhões: em 1990, US$218 bilhões. 
Eies, que nos impõem o equilíbrio orçamentário! Em 
1993 fo;am US$254 bilhões de déficit federai. 

No tempo de Reagan e de Bush, que disseram, 
da boca para fora, que iriam equilibrar o orçamento, 
aí que o déficit disparou: US$254 bilhões em 1993 e 
US$201 bilhões em 1994. Eis onde começa o pro
blema: os Estados Unidos, cujo Governo chegou a 
comprar US$300 bilhões a mais do que arrecadou, 
ou seja, tendo um déficit de US$300 bilhões, de re
pente começa a gastar menos, comprando menos 
armas, enquanto o Chile e a Argentina têm que im
portar arl11as, e-o Brasil tem que Importar os serviços. 
da Raytheon. Falei isso quando passou por aqui o 
projeto Sivam, todo ele vendido pela Raytheon, uma 
das grandes fornecedoras de armas para o Governo 
americano. Agora, o Governo americano começa a 
reduzir suas despesas, e nós temos que comprar 
qualquer coisa no seu lugar, importar aquilo que ele 
deixou de comprar, para, assim, manter o desempre
go nos Estados Unidos em apenas 4%. Neste ano, o 
déficit do Governo dos Estados Unidos vai ser de 
apenas US$27 bilhões. É por isso que a Argentina 
tem que ter déficit comercial, importar uma parte da
quilo que o Governo americano deixou de comprai" 
para reduzir o seu déficit orçamentário, e a União 
Européia e o Brasil têm que ter déficit na balança co
mercial para comprar dos Estados Unidos aquilo que 
o Governo norte-americano deixou de comprar e, 
apesar dis5o, ·não àúme-ritou ó desemprego naquele 
País. ExPOrtaram o desemprego para nós, exporta
ram a dívida pública que se transformou em dívida 
externa da América Latina e do resto do mundo. De 
modo que é evidente que, diante desta acomodação 
da economia norte-americana, o mundo teria que 
passar por isto, necessariamente. 

Infelizmente, tenho o tempo terminado, e fico 
por aqui, pensando que, pelo menos, uma parte prin
cipal, embora rapidamemfe analisada, possa indicar 
que só fica perplexo aquele que não quer olhar e en
carar a dura realidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 

mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 238, OE 1997- COMPLEMENTAR 

Altera a legislação· do imposto dos 
Estados e do Distrito Federal sobre ope

. rações relativas à circulação de mercado
rias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ° Os dispositivos adiante da Lei Comple

mentar n° 87, de 13 de setembro de 1996, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3° O imposto não incide sobre: 

11 - operações que destinem ao exterior 
produtos industrializados, excluídos os semi
elaborados definidos em lei complementar; 

Art. 20. Para a compensação a que se 
refere o artigo anterior, é assegurado ao sujei
to passivo o direito de creditar-se do imposto 
incidente em operações ou prestações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real 
ou simbólica, no estabelecimento, ou o recebi
mento de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal ou de comunicação, exceto a 
mercadoria ou serviço destinados ao seu uso 
ou consumo ou ao ativo permanente. 

Art. 2º A União entregará, em dinheiro, aos Es
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em doze 
parcelas mensais, no exercício financeiro subse
qüente ao da aprovação desta Lei Complementar, 
recursos equivalentes às receitas que deixaram de 
ser arrecadadas em virtude das inovações previstas nos 
arts. 32, inciso 11 e 20 da Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996, verificadas durante o período em 
que tiveram vigência os referidos dispositivos. 

§ 1 o O montante das perdas a que se refere este 
artigo será apurado pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 22 Para fins da apuração prevista neste artigo 
serão deduzidas as parcelas já transferidas a cada 
Unidade Federada, em cumprimento do art. 31 da 
mencionada lei complementar. 

Art. 32 Fica repristinada a Lei Complementar nº 
65, de 15 de abril de 1991, bem como os convênios 
celebrados com base em suas disposições, salvo os 
de vigência temporária cujo respectivo prazo já se 
tenha expirado. 

Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente o § 5º do art. 20, o § 1 ~ e os §§ 42 

a ao do art. 21, os arts. 31, 32 e 33, bem assim o 
anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setem
bro de 1996. 

Justificação 

As mudanças na tributação do ICMS introduzi
das pela Lei Complementar n2 87, de 13 de selem-

bro de 1996, conhecida como "Lei Kandir", além de 
não atingirem os objetivos esperados pelos seus 
mentores, foram totalmente danosas para a econo
mia dos Estados e Municípios. 

O objetivo inicial daquela proposição legislati
va, de autoria do então Deputado Antônio Kandir, 
era simplesmente exonerar do JCMS. a exportação 
para o exterior de produtos primários e semi-elabo
rados. O projeto recebeu emenda substitutiva inte
gral do Relator na Câmara, o Deputado Luiz Carlos 
Hauly, passando a disciplinar inteiramente o imposto 
estadual e instituindo outra inovação ruinosa para as 
combalidas finanças estaduais: a permissão para 
q•Je os contribuintes se creditassem do ICMS inci
dente na aquisição de bens do ativo permanente (já 
em vigor) e de uso e consumo da empresa (a vigorar 
a partir de 1 ºde janeiro de 1988). 

As duas novidades propostas - é importante 
que se frise - implicariam enorme renúncia de recei
tas públicas e mereceriam, pois, um exame bastante 
acurado por parte das duas Casas do Congresso 
Nacional. No entanto, atendendo a apelo do Gover
no Federal, o substitutivo foi aprovado na íntegra e 
às pressas: na Câmara dos Deputados, em cerca ~e 
trinta minutos e, no Senado Federal, em pouco ma1s 
de uma semana, o que demonstra que os seus efei
tos não foram bem estimados. Incrível é que tenha 
sido votado numa 5• feira, pela manhã, dia 12 de se
tembro de 1996, e publicado no Diário Oficial da 
União já no dia seguinte, 13 de setembro. Só esta
vam presentes na sessão 56 senhores senadores. 

Como o interesse pela aprovação da lei era in
teiramente do Governo Federal, determinava ela 
que, para a compreensão das perdas dos E_:;tados, 
dos Municípios e do Distrito Federal, a Umao lhes 
entregaria recursos equivalentes ao decréscimo que 
teriam em suas rendas provenientes do ICMS. Esse 
repasse, conhecido como seguro-receita, seria tem
porário, encerrando-se no ano 2002 e, em alguns 
casos, podendo estender-se até 2006. 

O cálculo das quotas de cada Estado ou Muni
cípio seria determinado por fórmulas complicad!ssi
mas, contida no anexo da lei, mal compreendidas 
até mesmo por seus idealizadores, tanto que o subs
titutivo foi oferecido e aprovado na Câmara com er
ros nas fórmulas, que só vieram a ser sanados no 
trabalho do Relator, Senador José Fogaça. 

Na verdade, a sistemática criada para a com
pensação dos Estados e Municípios. tem-se revela
do um verdadeiro engodo, haja vista que as Unida
des Federativas que não estão tendo redução em 
sua receita do lCMS não fazem jús a nenhum rece-
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bimento de recursos compensatórias da União. Des
sa forma os Estados que se mostraram eficientes 
em seu dever fiscalização e arrecadação tributária e 
que, a despeito das novas renúncias da Lei Kandir, 
conseguiram evitar queda na receita do ICMS, estão 
sendo punidos ao nada receberem, e acabarão ban
cando, eles próprios, as perdas derivadas de inova
ções legais adotadas no interesse precípuo da políti
ca de Governo da União. 

Para se ter uma idéia, estimava-se à época da 
elaboração do projeto que, em decorrência dos be
nefícios criadoS pela Lei Kandir, deixaria de ser arre
cadado, neste ano de 1997, volume de ICMS equi
valente a R$3.600.000.000,00 (três bilhões e seis
centos milhões de reais). Hoje sabe-se que os pre
juízos para os Erários estaduais e municipais supe
ram esse valor. Não obstante, o volume de recursos 
recebidos pelos Estados e Municípios, até a data da 
apresentação deste, compensando as perdas deste 
exercício, soma apenas R$ 338.503.480,00 (trezen
tos e trinta e oito milhões, quinhentos e três mil e qua
trocentos e oitenta reais), vale dizer, menos de dez por 
cento da renúncia fiscal que será apurada no exercício. 
A par disso, os repasses, além de minguados, são 
temporários, cessando em poucos anos. 

Isso demonstra a astúcia da equipe econômica 
do Governo Federal, sobretudo dos técnicos do 
IPEA, que elaboraram a minuta do substitutivo que 
deu origem à Lei Kandir e, ao mesmo tempo, a in
genuidade dos Governadores e Parlamentares, 
que creram que os Estados e Municípios não se-
riam prejudicados com a nova I· ) aspecto 
das finanças públicas, as .• c<Zidas pela 
Lei Kandir, revelaram-se, assh .. , um g · ··::Je em
buste, de que forarr. vítimas os Estados e Municí
pios, e beneficiários de boa-fé os -xpor;aa .:·es de 
produtos primários e semi-elabcrau.:>s, notadamen
te os atravessadores. 

Os argumentos principais dos defensores da 
Lei Kandir residiam na importãncia d~ se f.:>mentar a 
exportação em face dos resultados negativos da ba
lança comercial nos últimos anos, propondo-se a de
soneração total do ICMS, que deveria provocar o au
mento da competitividade dos produtos brasileiros 
no mercado internacional. Infelizmente, isso não 
ocorreu, nem poderia ocorrer, haja vista que o preço 
dos produtos primários são determinados pelas re
gras de mercado nas principais bolsas de mercado
rias do mundo e, considerando-se o grande número 
de fornecedores existentes atualmente, não seria a 
redução do custo da mercadoria brasileira que cau
saria a queda nos preços internacionais. 

Ao final, emergiu a verdade dos fatos: não será 
o incentivo à exportação de produtos primários, em 
detrimento do bem estar da população brasileira que 
irá resolver o problema do equilíbrio de nossas con
tas externas. Prova disso é que nossas contas exter
nas continuam batendo recordes negativos. 

O que ocorreu, na realidade, foi uma simples 
transferência de recursos do Erário Estadual e Muni
cipal para o patrimônio das empresas comerciais ex
portadoras- entendam-se, especuladores do comér
cio exterior, e, em menor parte, para os produtores 
agrícolas. Em compensação, ficou mais fácil e lucra
tivo vender produtos agropastoris para o exterior, o 
que causou um aumento no seu preço no mercado 
interno, dificultando sua aquisição pelas camadas 
mais carentes de nosso povo. Assim, a nova lei tor
nou, por exemplo, a soja mais cara para o consumi
dor brasileiro, que passou a consumi-la em menor 
quantidade, ao passo que nosso cereal servirá para 
alimentar as criações de porcos dos países ricos. 

Não é sem razão que todos os Governadores e 
m_uitos Prefeitos, afinal conscientes dos malefícios 
das novas disposições relativas ao ICMS, estão re
clamando em uníssono de seus efeitos deletérios 
para as finanças públicas. Não se passa um dia sem 
que se assista ao Governador do Estado de maior 
expressão econômica do País - São Paulo - quei
xar-se do prejuízo sofrido com a lei do ICMS. 

Sob o aspecto jurídico, no entanto, é que se 
mostram mais graves as alterações da ·indigitada lei 
que buSCé'mos revogar. Está bastante claro que tais al
terações Vieram sub\ierteravontade dá Constituição e 
o sentimento da Assembléia Nacional Constituinte. 

Ao esfabe!e<:er o -disCipliriamento do ICMS, a 
':;arta de 1988 teve o desvelo de definir os seus vá
rios aspectos, a_ fi111 de El_vitar _distorções _em sua tri
butação, já que se trata do principal imposto do País. 
Assim, determinou, no que se refere ao sistema de 
créditos do imposto, que: "a isenção ou não-incidência, 

·salvo determinação em contrário da legislação: a) não 
implicará crédito para compensação com o montante 
devido nas operações ou prestações seguintes" (art. 
155, § 2", 11). Em assim dizendo, deixou claro que o 
crédito do ICMS é compensado com o ICMS devido 
nas operações ou prestações seguintes e - a contrário 
senso - que, se não houver operação ou prestação 
seguinte com determinada mercadoria ou serviço, isto 
é, se a mercadoria ou serviço é adquirida para uso ou 
consumo ou para integrar o ativo fixo do estabeleci
mento, não há que se falar em crédito de ICMS. 

Só se pode falar em crédito se houver opera
ção posterior com a mesma mercadoria ou produto 
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dela resultante (em caso de sua utilização em pro
cesso industrial). Só se poderá abater algum imposto 
já pago do' valor do imposto incidente em operação 
posterior com a mesma mercadoria alienada por um 
preço maior, ou seja, com algum valor agregado. É 
exatamente este o fundamento do princípio constitu
cional da não-<:umulatividade do ICMS: garantir que o 
tnbuto incida apenas sobre o valor agregado em cada 
operação com uma mesma mercadoria ou serviço. 

Do contrário, isto é, permitindo-se a utilização de 
crédito oriundos da aquisição de bens de consumo e 
do ativo imobilizado, estarfamos negando a existência 
do imposto não-cumulativo: se tudo der direito à crédi
to, é razoável supor-se que os débitos do ICMS tende
riam à nulidade. A lei complementar veio, assim, des
caracterizar complementamente o tributo, a ponto de 
ameaçar seriamente sua própria função fiscal, toman
do-o incapaz de gerar as receitas de que necessitam a 
administração estadual e municipal. 

Mais grave ainda, é a extensão por lei comple
mentar, que poderíamos classificar de até mesmo de 
criminosa, da imunidade dos produtos industrializa
dos, para os produtos primários e para todos os pro
dutos semi-elaborados. A Constituição determina, 
precisamente, que o ICMS não incidirá sobre 'opera
ções que destinem ao exterior produtos industrializa
dos, excluídos os semi-elaborados definidos em lei 
complementar'' (art. 155, § 22 , X. a). 

O que deseja a Constituição e que objetivou o 
Constituinte foi induzir o agente económico nacional a 
exportar produtos que tenham em seu preço uma 
grande parcela de custo de industrialização, incluindo
se aqui, além dos industrializados, apenas alguns pro
dutos semi-industrializados, cuja exportação fosse re
levante para o País. Jamais se pretendeu incentivar a 
exportação de produtos primários ou com rudimentar 
manufatura e que pouquíssimo valor agregado pos
suem. Tanto que a Carta determinou ao Congresso 
Nacional que editasse lei complementar enumerando 

. os produtos semi-elaborados que não estariam alber
gados pela não-incidência, o que foi cumprido por meio 
da Lei Complementar nº 65, de 15 de abril de 1991. 

Por fim, fica a constatação do fato odioso, pelo 
qual um imposto da competência dos Estados, cuja 
receita é compartida com os Municípios na propor
ção de três para um, imposto que constitui a princi
pal base de sustentação dos Estados e da maioria 
dos Municípios, de repente, passa a ser disciplinado 
por um diploma legal elaborado ao inteiro nuto de 
um Ministro do Governo Federal e de sua equipe 
económica, aprovado em tempo recorde no Con
gresso Nacional, num completo desconhecimento 

autonomia das unidades federativas, titulares que 
são da. competência para instituir tal tributo. Resta, 
pelo menos, a lição de que um sistema tributário, 
como todo sistema, é um conjunto equilibrado de 
institutos e regras que sedimenta ao longo de sécu
los e que, às vezes não aceita mudanças repentinas 
e de afogadilho, como foi o caso das introduzidas 
pela malsinada Lei Kandir. 

Considerando as perdas impostas aos Estados, 
que já estão em situação que enseja a intervenção fe
deral, eis que muitos deles não conseguem suportar 
sequer a folha de seus servidores e o serviço de sua 
dívida; considerando . que os dispositivos que quere
mos revogar constituem afronta à Constituição e à 
economia nacional, contamos com a aprovação desta 
iniciativa pelos Parlamentares de ambas as Casas 
para sanar, urgentemente, essa grave falha que não 
deixa de ser, também, do Congresso Nacional. 

Cumpre, assim, ao Parlamento, exercer o con
trole político de constitucionalidade da lei em foco, 
antecipando-se ao próprio Judiciário, para, no ma
gistério do Presidente da Câmara dos Deputados, 
Michel Temer. "impedir a subsistência da eficácia de 
norma contrária à Constituição". 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1997.
Senador Ademir Andrade. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERAIIVADO BRASIL 

Art. 155.(*) Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal instituir impostos sobre: 

§ 2" O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao 
seguinte: 

X - não incidirá: 
a) sobre operações que destinem ao exterior 

produtos industrializados, excluídos os semi-elabora
dos definidos em lei complementar; 

LEI COMPLEMENTAR N2 87 
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 

Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Dis
trito Federal sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comu
nicação, e dá outras providências. 

Art. 20. Para a compensação a que se relere o 
artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direi-
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to de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 
em operações de que tenha resultado a entrada de 
mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao 
ativo permanente, ou o recebimento de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de co
municação. 

§ 52 Além do lançamento em conjunto com os 
demais créditos, para efeito da compensação previs
ta neste artigo e no anterior, os créditos resultantes 
de operações de que decorra entrada de mercado
rias destinadas ao ativo permanente serão objeto de 
outro lançamento, em livro próprio ou de outra fonna 
que a legislação determinar, para aplicação do dis
posto no art. 21, §§5°, 62 e 72. 

Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o es
tamo do imposto de que se tiver creditado sempre 
que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no 
estabelecimento: 

§ 12 Devem ser também estomados os créditos 
referentes a bens do ativo permanente alienados an
tes de decorrido o prazo de cinco anos contado da 
data da sua aquisição, hipótese em que o estomo 
será de vinte por cento por ano ou !ração que falta 
para completar o qüinqüênio. 

§ 42 Em qualquer período de apuração do impos
to, se bens do ativo permanente forem utilizados para 
produção de mercadorias cuja saída resulte de opera
ções isentas ou não tributadas ou para prestação de 
serviços isentos ou não tributados, haverá estamo dos 
créditos escriturados conforme o § 52 do art. 20. 

§ 82 Ao fim do quinto ano contado da data do 
lançamento a que se refere o§ 52 do art. 20, o saldo 
remanescente do crédito será cancelado de modo a 
não mais ocasionar estamos. 

Art. 31. Até o exercício financeiro de 2.002, in
clusive, a União entregará mensalmente recursos 
aos Estados e seus Municípios, obedecidos os limi
tes, os critérios, os prazos e as demais condições fi
xados no Anexo desta Lei Complementar, com base 
no produto da arrecadação estadual efetivamente 
realizada do imposto sobre operações relativas à cir
culação de mercadorias e sobre prestações de servi
ços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação no período de julho de 1995 a junho de 
1996, inclusive. 

§ 12 Do montante de recursos que couber a 
cada Estado, a União entregará diretamente: 

I -setenta e cinco por cento ao próprio Estado; 
e 

11 - vinte e cinco por -cento aos respectivos Mu
nicípios, de acordo com os critérios previstos no pa
rágrafo único do art. 158 da Constituição Federal. 

- -- § 2º Para atender ao disposto no caput, os re
cursos do Tesouro Nacional serão provenientes: 

I - da emissão de títulos de sua responsabili
dade, ficando autorizada, desde já, a inclusão nas 
leis orçamentárias anuais de estimativa de receita 
decorrente dessas ~emissões, bem como de dotação 
até os montantes anuais previstos no Anexo, não se 
aplicando neste caso, desde que atendidas as condi
ções e os limites globais fixados pelo Senado Fede
ral, quaisquer restrições ao acréscimo que acarreta
rá no endividamento da União; 

11 - de outras fontes de recursos. 
§ 32 A entrega dos recursos a cada Unidade 

Federada, na fonna e condições detalhadas no Ane
xo, especialmente no seu item 9, será satisfeita, pri-· 
meiro, para efeito de pagamento ou compensação 
da dívida da respectiva Unidade, inclusive de sua 
administração indireta, vencida e não paga ou vin
cenda no mês seguinte àquele em que for efetivada 
a entrega, junto ao Tesouro Nacional e aos demais 
entes da administração federal. O saldo remanes
cente, se houver, será creditado em moeda corrente. 

§ 42 O -praia defiÍÍKJO no i::ajxrt pooerá ser esteridi- -
do até o exercício financeiro de 2006, inclusive, nas situa
ções excepcionais previstas no subitem 2.1. do Anexo. 

§ 5º Para efeito da apuração de que trata o art. 4º 
da Lei Complementar n2 65, de 15 de abnl de 1991, 
será considerado o valor das respectivas exportações 
de produtos industrializados, inclusive de semi-elabo
rado o valor das respectivas exportações de produtos 
industrializados, inclusive de sarni-elaborados, não 
submetidas a incidência do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre presta
ções de serviços de transporte interestadual e intermu
nicipal e de comunicação em 31 de julho de 1996. 

LEI COMPLEMENTAR N2 65 
DE 15 DE ABRIL DE 1991 

Define, na forma da alínea a do inci
so X do art. 155 da Constituição, os produ
tos semk!laborados que podem ser tribu
tados pelos Estados e Distrito Federal, 
quando de sua exportação para o exterior. 

-(À Comissão de Assuntos Económicos.) 



PROJETO DE LEI DO SENADO N2 239, DE 1997 

Dispõe sobre a jornada de trabalho 
dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A duração normal da jornada de traba

lho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfer
magem não excederá a seis horas diárias e a trinta 
horas semanais. 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3• Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

O art. 58 da Consolidação das leis do Traba
lho, ao estabelecer a duração normal do trabalho em 
oito horas diárias, prevê ainda a fixação de outro li
mite no que tange à sua duração. Tal previsão se 
deve ao fato de existirem algumas atividades, que 
devido a sua peculiaridade, não poderiam ser en
quadradas dentro da jornada normal de oito horas 
diárias. 

Exemplos não faltam, como a legislação que 
determinou a jornada normal de cinco horas para jor
nalistas, músicos e certos radialistas; seis, durante 
cinco dias por semana, para bancários, telegrafistas, 
telefonistas, operador cinematográfico, cabineiro de 
elevador, mineiros de subsolo, revisor e outros radia
listas; quatro, para médicos e dentistas. 

Ora, uma vez que os enfermeiros, auxiliares e 
técnicos de enfeiTTJélgem estão sujeitos a condições 
de trabalho similares às dos médicos, entendemos 
ser também necessário dispensar àqueles profissio
nais, tratamento semelhante no que concerne à du
ração da jornada normal de trabalho. 

Para tanto, estamos propondo uma jornada 
normal de trabalho de seis horas diárias e trinta se
manais para os enfermeiros, auxiliares e técnicos de 
enfermagem, porque julgamos que essa redução 
não somente beneficiará esses profissionais quanto 
ao desempenho de suas atividades, mas também 
contribuirá para a melhoria da qualidade de seus 
serviços, já que estão submetidos a uma rotina de 
trabalho reconhecidamente desgastante. 

Por se tratar de iniciativa de grande alcance 
social, estamos convencidos que esta proposição 
encontrará apoio entre nossos nobres pares. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1997. -
Senado José lgnáncio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo DL nR 5.452, de 1!!..5-
1943, DOU 9-5-1943 

Da Jornada de Trabalho 
Art. 58. A duração normal do trabalho, para os 

empregados em qualquer atividade privada, não ex
cederá de oito horas diárias, desde que não seja fi
xado expressamente outro limite. 
••~~•••••••••••••••••••••••••••••u••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.2 240, DE 1997 

Acrescenta parágrafo e aHera a re
dação da alínea i do art. 482 da Consoli
dação das. Lei_s d()_Trabalho, relativos ao 
abandOno de-emprego e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.2 O art. 482 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.2 5.452, de 
1. 2 de maio de 1943, passa a vigorar com as seguin
tes alterações: 

"Art. 482 ............................................. .. 

i) abandono de emprego por ausência 
injustificada ao trabalho por prazo igual ou 
superior a 30 (trinta) dias, ou exercício de 
outro emprego em horário compatível ou em 
empresa concorrente: 

§ 1.2 Constitui igualmente justa causa 
para dispensa do empregado a prática, devida
mente comprovada em inquérito administrativo, 
de ates atentatórios à segurança nacional. 

§ 2.• O disposto na alínea I do caput 
reclama prévia notificação postal do empre
gado, por duas vezes, no endereço residen· 
cial fornecido ao empregador, para que re
tome ao trabalho ou justifique a ausência, 
sob pena de nulidade. • 

Art. 2.• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Recebi dos acadêmicos de direito Waldir Cal
das Rodrigues, Wesley Santos Pereira e Sebastião 
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Ferreira de Souza, todos da Faculdade de Direito da 
Universidade de Cuiabá - UNIC, correspondência 
datada de 23 de setembro do ano corrente, versan
do sobre tema relativo ao direito do trabalho, mais 
especificamente a hipótese de demissão por justa 
causa decorrente do abandono de emprego. 

Sensibilizado com apelo desses jovens estu
dantes, examinei o pedido e resolvi propor o presen
te projeto de lei, praticamente idêntico à proposta 
original, atendendo assim ao pedido que me foi hon
rosamente dirigido. 

Trata-se de qualificar o abandono de-emprego, 
para que o mesmo só possa ser declarado após o 
transcurso de trinta dias, depois de efetuadas duas 
notificações para comparecimento ao serviço ou jus
tificação da ausência. 

A doutrina e a jurisprudência já têm esse en
tendimento, conforme citação de Eduardo Gabriel 
Saad, na sua CL T Comentada, 25" edição, 1992, 
verbis: 

"Há o abandono de emprego quando o 
empregado, sem motivo justificado, deixa de 
comparecer ao serviço e manifesta a inten
ção de não mais retomar a ele. Presume-se 
o abandono quando a ausência injustificada 
se prolonga por período superior a 30 dias. 
Antes de decorrido esse prazo, fica o aban
dono caracterizado com a admissão do em
pregado em outra empresa ou o exercício 
de outra atividade." 

Nesses termos, a proposição ora apresentada 
está plenamente sintonizada com o pensamento 
doutrinário, sendo acrescentado por mim a exigência 
de notificação prévia do empregado no seu Emdere
ço residencial, para evitar, como bem lembram os 
acadêmicos de direito, que se fraude a resolução do 
contrato individual, simulando-se a ocorrência de fal
ta grave, quando na verdade ela nunca existiu. 

É medida justa e acauteladora do direito, que 
não prejudica nenhuma das partes e se -harmoniza 
com os tempos modernos, quando possibilita o exer
cício de mais de uma atividade, quando inexistente a 
incompatibilidade prevista em lei. Essa parte da ino
vação é importante, porque muitos -ti'abalhadores, 
para complementar o seu orçamento, necessitam de 
um trabalho suplementar, o que acaba sendo feito 
na informalidade, para se evitar a dispensa por justa 
causa, locupletando-se o tomador do serviço desse 
trabalhador, que concorre deslealmente com as de
mais empresas que observam a legislação trabalhis
ta. 

Em face destas considerações, peço o apoio 
de nossos eminentes Pares, para a aprovação da 
proposição. 

Sala das Sessõ~, 5 de_novembro de 1997.
Senador Júlio Campos, PFL-MT. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 
DECRETO-LEI N.2 5.452, DE 1943 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 482. constituem justa causa para rescisão 
do contrato de trabalho pelo empregador: 

a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedi

mento; 
c) negociação habitual- por conta própria ou 

alheia sem permissão do empregador, e quando 
constituir ato de concorrência à empresa para a qual 
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passa
da em julgado, caso não tenha havido suspensão da 
execução da pena; 

e) desídia no desempenho das respectivas fun-
ções; 

f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
• VIde Enunciados 32 e 62 do TST. 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado 
no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físi
cas, nas mesmas -oondiçoes, salvo em caso de legí
tima aetesa, propna ou ac outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofen
sas físicas praticadas contra o empregador e supe
riores hierárquicos, salvo em caso de legítima defe
sa, própria ou de outrem; 

I) prática constante de jogos de azar. 
• Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para 

dispensa de empregado a prática, dellidamente comprovada em 
inquérito administrativo, de elos atentalórios contra a segurança 
nacional. 

• Parágrafo único acrescentado pelo Decreto-Lei n. • 3, de 
27-1-1966. 

• VIde Enunciados 62 e 77 do TST. 
• VIde art. 3", III, do Decreto-Lei n.0 1.632, de 4-8-1978. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro
jetes serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 
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Sobre a mesa, ;·equerirnento que será lido pelo 
Sr. i 8 Sacretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 941, DE 1997 

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno, a tramitação conjunta dos PLS n.º 329, de 
1995, e n.º 184, de 1996, por versarem sobe a mes
ma matéria. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1997. -
Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será publicado e, posteriormente, in
cluído em Ordem do Dia, em obediência ao art. 255, 
inciso 11. 'c', Item 8, do Regimento ln1emo. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 942, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. ~56, § 2º, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento nº 1.037, de 1995. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1997.
Júnia Marise. 

REQUERIMENTO Nº 943, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2º, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento nº 1.038, de 1995. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1997.
Antônio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 
permissão do art. 256, § 2º, letra •a, do Regimento 
Interno, defiro a retirada dos requerimentos, que vão 
ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N.º 944, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro a retirada de tramitação 
do Projeto de Lei do Senado n.e 290, de 1995. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1997. 
Senador Gerson Camata. 

REQUERIMENTO N.2 945, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 258, do Regimento Inter

no dó Senado Federar, requeiro sejain os-processa
dos relativos aos Ofícios n.2s ·s· 41/96, •s• 42/96, 
·s· 1/97, ·s· 2197, ·s· 3197 e ·s· 30/97 apensados 
ao processado relativo ao Ofício •s• 15/96 e, conse
qüentemente, tramitem em conjunto, por tratarem to
dos da mesma matéria (declaração de inconstitucio
nalidade de leis do Estado de Santa Catarina). 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1997. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

REQUERIMENTO N.0 946, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, a, do Regi

mento Interno do Senado Federal, a retirada do Pro
jeto de Lei do Senado n.2 137, de 1995, de minha 
autoria, que dispõe sobre publicidade de quem deti
ver monopólio estatal, em tramitação na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1997.
Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os re
querimentos serão publicados e oportunamente in
cluídos em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu a Mensagem nº 184, de 1997 (nº 
1.317/197, na origem), de 3 do corrente, encami
nhando, nos termos do inciso 11 do art. 7º da Lei n° 
9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do 
real referente ao trimestre julho-setembro de 1997, 

·as razões delas determinantes e a posição das re
servas internacionais a elas vinculadas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.534-11, adotada em 
30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do mes
mo mês e ano, que Dispõe sobre o número de Cargos 
de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Fe
derais de Ensino Superior e dos Centros Federais de 
Educação Tecnológica e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das 6deranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 2º da Resolução n° 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Joel de Hollanda 

SE_NADORES 

Suplentes 

PFL 

José Alves 
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Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Cartas Patrocínio 

PMDB 

Gerson Camata 
Cartas Bezerra 

PSDB 

Artur da Távola José Roberto Arruda 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Cláudio Cajado Coraúci Sobrinho 
Paes Landim José Mendonça Bezerra 

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPRONA) 

Maurício Requião 
Felipe 

Marisa Serrano 

Lídia Quinan Saraiva 
Elcione Barbalho 

PSDB 

Roberto Santos 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

Bosco França 

Alcides Modesto 

PMN 

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

Dia 5-11-97- designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 14-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.537-44, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre a base de cál
culo da Contribuição para o Programa de Integração 
Social - PIS devida pelas pessoas jurídicas a que se 
refere o§ 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de ju
lho de 1991, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2° da Resolução n° 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Agripino 
José Bianco 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Lúcio Alcântara 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Júlio Campos 
Hugo Napoleão 

PMDB 

Gerson Camata 
Cartas Bezerra 

PSDB 

Beni V eras 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Odacir Soares 

Titulares 

Paudemey Avelino 
Luiz Moreira 

Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Arolde de Oliveira 
Antônio Ueno 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Edinho Bez 
Pedro Jrujo 

Basílio Villani 

Pedro Navais 
Sílvio Pessoa 

PSDB 

Feu Rosa 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

Fernando Gabeira 

Alcides Modesto 

PV 

De acordo cciin a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabeTeddo óseguime calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97- designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 14-11-97- pràzo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a MedidaProvisória n 2 1.538-46, adotada 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 30.2. 

em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre a Nota do Te
souro Nacional - NTN e sua utilização para aquisi
ção de bens e direitos alienados no âmbito do Pro
grama Nacional de Desestatização - PND, de que 
trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, con
solidando as normas sobre a matéria constantes da 
Lei nº 8.177, de 12 de março de 1991, e da Lei n2 

8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera os arts. 2" 
e 3º da Lei nº 8.249/91. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 59 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituíaa a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulare!' 

Joel de Hollanda 
Freitas Neto 

Ramez Tebet 
Fernando Bezerra 

Suplentes 

PFL 

José Alves 
Jonas Pinheiro 

PMDB 

Ney Suassuna 
Mauro Miranda 

PSDB 

Teotonio Vilela Filho Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira .Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Augusto Viveiros Giro Nogueira 
Abelardo Lupion Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPRONA) 

Hermes Parcianello 
José Chaves 

Roberto Brant 

Ricardo Rique 
Wilson Cignachi 

PSDB 

Danilo de Castro 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

Lindberg Farias 

Alcides Modesto 

PSTU 

m ~·· ··-

De acordo com a Resolução. n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97- designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97- instalação da Co!T'issão Mista 
Até 5-11-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 14-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.539-37, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre a participação 
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da em
presa e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Vilson Kleinübing 
José Agripino 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Edison Lobão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Beni Veras Geraldo Melo 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Valmir Campelo 

Titulares 

PTB 
1.Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Manoel Castro Átila Uns 
Osmir Lima João Mellão Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPRONA) 
Pinheiro Landim Regina Uno 
Simara Ellery Moacir Micheletto 

PSDB 
Firmo de Castro Wilson Campos 

Bloco (E'TlPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Luís Barbosa Benedito Domingos 
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica es1abelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97- designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 14-11-97- prazo final da Comissão Mis1a 
Até 29-11-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.540-30, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre medidas com
plementares ao Plano Real e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim cons1ituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

José Alves Francelina Pereira 
RomeroJucá Hugo Napoleão 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Lúcio Alcântara Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitác: :> Cafeteria Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Francisco Horta Luiz Braga 
Betinho Rosado Coraúci Sobrinho 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 
Luís Roberto Ponte Paulo Rítzel 
Sílvio Pessoa Adelson Salvador 

PSDB 
José Aníbal Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PTB 
Paulo Heslander Duílio Pisaneschi 

,. . ~,_- ,.-,-r ··.T ,"-" 

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

Dia 5-11-97- designação da Comissão Mis1a 
Dia 6-11-97 -instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 14-11-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.542-28, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre o Cadastro ln
fonnativo dos créditos não quitados de órgãos e enti· 
dades federais, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

lrtulares Suplentes 
PFL 

Joel de Hollanda Edison Lobão 
Bello Parga Freitas Neto 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Cartas Bezerra 

PSDB 
José Roberto Arruda Teotonio Vilela Rlho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebas1ião Rocha 

PTB 
Valmir Campelo 1.0dacir Soares 

DEPUTADOS 

lrtulares Suplentes 
PFL 

Saulo Queiroz Raul Belém 
José Santana de Vasconcellos Mauro Fecury 

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA) 
Edinho Bez Barbosa Neto 
Mauro Lopes Valdir Colatto 

PSDB 
Vicente Arruda Flávio Ams 

Bloco (PT/PDTIPC do 8) 
José Machado Alcides Modesto 

PSB 
Alexandre Cardoso Pedro Valadares 
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 14-11-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se-

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.543-28, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre o número de 
cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores e de Funções 
de Confiança existentes nos órgãos da Administra
ção Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 
e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Edison Lobão Bello Parga 
Freitas Neto José Agripino 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
José Roberto Arruda Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Roberto Fontes Adauto Pereira 
Leur Lomanto Lael Varella 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPRONA) 
Saraiva Felipe Regina Lino 
João Magalhães Edison Andrino 

PSDB 
Adelson Ribeiro Odílio Balbinotti 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PL 
Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 14-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nº 1.546-25, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre as contrlbuiçõ- . 
es para os Programas de Integração Social e de For
mação do Património do Servidor Público - PIS/PA
SEP, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Bello Parga José Agripino 
Júlio Campos Vilson Kleinübing 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Cartas Bezerra 

PSDB 
Jefferson Peres Beni V eras 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Edurdo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Lael Varella Vanessa Felippe 
José Rocha Expedito Júnior 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Luiz Dantas 
Maria Elvira 

Luiz Piauhylino 

PSDB 

Darcísio Perondi 
Nair Xavier Lobo 

Marconi Perillo 
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Bloco (PTIPDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

Dia 5-11-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 14-11-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.547-36, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Cria a Gratificação de De
sempenho de Atividade de Rscalização - GDAF, a 
Gratificação de Desempenho de Atividade de Prote
ção ao Võo - GDACTA, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Alves 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Guilherme Palmeira 
RomeroJucá 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

Beni Veras Lúdio Coelho 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Aroldo Cedraz 
Antônio dos Santos 

PFL 

Suplentes 

Francisco Horta 
José Carlos Coutinho 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Zaire Rezende 
Paulo Lustosa 

Jorge Wilson 
Sandro Mabel 

~~-- --~ . ------· 

PSDB 

João Leão Sebastião Madeira 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 
PMN 

Bosco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 14-11-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.548-37, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Cria a Gratificação de De
sempenho e Produtividade - GDP das atividades de 
finanças, controle, orçamento e planejamento, de 
Desempenho Diplomático- GDD, de Desempenho 
de Atividade de Chancelaria - GDC e Desempenho 
de Atividade de Ciência e Tecnologia- GDCT, e dá 
outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

João Rocha Joel de Hollanda 
Edison Lobão José Alves 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Beni V eras Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Valmir Campelo Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Rubens Medina Vanessa Felippe 
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Euler Ribeiro Ademir Cunha 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPRONA) 

Roberto Valadão 
Teté Bezerra 

PSDB 

Luís Roberto Ponte 
Confúcio Moura 

Arthur Virgílio Jovair Arantes 
Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 
PV 

Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da 'Tiatéria: 

Dia 5-11-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 14-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n!! 1.550-45, adotada em 
30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do mes
mo mês e ano, que Organiza e disciplina os Sistemas 
de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamen
to do Poder Executivo, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§.42 e 52 do art. 22 da Resolução no 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Guilherme Palmeira 
Freitas Neto 

· Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Vilson Kleinübing 
Waldeck Omelas 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Beni Veras Teotonio Vilela Rlho 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Augusto Viveiros Arolde de Oliveira 

F'rancisco Rodrigues _ _ . Júlio César 
Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA) 

Pinheiro Landim José Priante 
José Luiz Clerot De Velasco 

PSDB 
S~vio Torres Alexandre Santos 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PSTU 
Undberg Farias 

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

Dia 5-11-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 14-11-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.551-28, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Altera a legislação referente 
ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante - AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercan
te - FMM, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 22 da Resolução no 
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

RomeroJucá 
Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Edison Lobão 
João Rocha 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Beni Veras Carlos Wilson 
Bloco Oposição (PT/PDTIPSB!PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

Abelardo LupiQn _ 

PTB. 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Raul Belém 
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Jaime Martins Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

Ronaldo Perim 
Mário Martins 

Paulo Feijó 
PSDB 

Paulo Lustosa 
Antônio Brasil 

Feu Rosa 
Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 
PPB 

Francisco Silva Ushitaro Kamia 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97 -instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas epara a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 14-11-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.553-21, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre a emissão de 
Notas do Tesouro Nacional- NTN destinadas a au
mento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá ou
tras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de .. mitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Romero Jucá 
Vilson Kleinubing 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Suplentes 

PFL 

Waldeck Omelas 
Joel de Hollanda 

PMDB 

Gerson Camata 
Cartas Bezerra 

PSDB 

José lgnácio Ferreira Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Saulo Queiroz Carlos Magno 
Uma Netto Samey Filho 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA) 
Antônio do Valle Oscar Goldoni 
Zé Gomes da Rocha Roberto Paulino 

PSDB 
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PTB 

Paulo Heslander Dufiio Pisaneschi 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97- designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 14-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacionit.l él. Medida Provisó-ria- n21.555-16, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Rscal daUnião, em favor do 
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário 
até o limite de R$106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Edison Lobão Gilberto Miranda 
Waldec~9_111~_1a_s _____ f{()IT!ero Jucá 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Beni Veras 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Jefferson Peres 
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Bloco OposiÇão (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Sebastião Rocha 
PTB 

Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Trtulares Suplentes 
PFL 

João Carlos Bacelar José Santana de Vasconcellos 
Benedito de Lira Mauro Fecury 

Bloco (PMDB/PSD/PSL/PRONA) 
Paulo Rítzel Paulo Lustosa 
Oscar Goldoni Udson Bandeira 

PSDB 
João Leão Fernando Torres 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PSB 

Alexandre Cardoso Pedro Valadares 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: . 

Dia 5-11-97- designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 14-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.574-6, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre a concessão 
de financiamento vinculado à exportação de bens ou 
serviços nacionais. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Trtulares 

Vilson Kleinübing 
Bello Parga 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

José Serra 

SENADORES 

Suplentes 
PFL 

Carlos Patrocínio 
Waldeck Omelas 

PMDB 
Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 
OsmarDias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

·José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

José Carlos Aleluia Francisco Horta 
Paudemey Avelino Augusto Viveiros 

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PRONA) 
Paulo Rítzel · · Nair Xavier Lobo 
Adelson Salvador José Chaves 

PSDB 

Ronaldo César Coelho Ezídio Pinheiro 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PL 

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-GN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97- designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 14-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n2 1.577-5, adota
da em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 
31 do mesmo mês e ano, que Altera a redação 
dos arts. 2º, 62 , 7º, 11 e 12 da lei nº 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, acresce dispositivo à Lei n• 
8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras provi
dências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Trtulares 

Jonas Pinheiro 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 

SENADORES 

Suplentes 
PFL 

Júlio Campos 
Joel de Hollanda 

PMDB 

Gerson Camata 
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Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Osmar Dias Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção Valmir Campelo 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Abelardo Lupion José Mendonça Bezerra 
Carlos Melles Benedito de Lira 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 
Sandro Mabel Nelson Harter 
Valdir Colatto Cleonâncio Fonseca 

PSDB 
Nárcio Rodrigues Luiz Piauhylino 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 
PPS 

Sérgio Arouca .Augusto Carvalho 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97- designação da Comissão Mista 
Dia 6-11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5·11-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 14-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n° 1.584-2, adotada 
em 30 de outubro de 1997 e publicada no dia 31 do 
mesmo mês e ano, que Autoriza a União a receber 
em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o 
cap~al próprio a serem pagos por entidades de cujo 
capital o Tesouro Nacional participe. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos P atroei nio 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

João Rocha 

Gilberto Miranda 

Jade r Barbalho · 
Nabor Júnior 

Jonas Pinheiro 

PMDB 

Gerson Camata · 
Carlos Bezerra 

PSDB 

José Serra Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

PPB . 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

José Egydio José Carlos Vieira 
Coraúcio Sobrinho José Carlos Coutinho 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPRONA) 

Carlos Nelson 
Moacir Micheletto 

Paulo Lustosa 
José Chaves · 

PSDB 

Luiz Carlso Hauly José de Abreu 

Bloco (PTIPDTIPC do 8) 

José Machado 

Bosco França 

Alcides Modesto 

PMN 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 5-11-97- designação da Comissão Mista 
Dia 6 -11-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-11-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 14-11-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-11-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputa
dos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência solicita aos Srs. Senadores que se encon
tram em seus gabinetes ou em outras dependências 
da Casa que compareçam ao plenário, pois vamos 
dar início à Ordemâo Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota
do o período destinado ao Expediente. 

Passa-se 
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ORDEM DO DIA 
Item Único 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 25, de 1997 (nº 
449/97, na Câmara dos Deputados), de inicia
tiva do Presidente da República, que altera 
dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, introdu
zidos pela Emenda Constitucional de Revisão 
n2 1, de 1994 (prorrogação do Fundo de Esta
bilização Fiscal- FEF}, tendo 

Parecer sob nº 601, de 1997, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Se-nador 
Renan Calheiros, favorável, com a Emenda nº 1-
CCJ, de redação, que apresenta, e votos contrários 
dos Senadores Josaphat Marinho, Antônio Carlos 
Valadares, José Eduardo Outra e, em separado, do 
Senador Epitacio Cafeteira. 

A discussão da matéria, em primeiro turno, foi 
encerrada na sessão deliberativa ordinária de 24 de 
outubro último. 

Votação da proposta sem prejuízo da emenda. 
Concedo a palavra ao Senador Renan Calhei

ros, Relator da matéria, para encaminhar a votação. 
A Mesa renova o apelo já formulado aos Srs. Se

nadores, que se encontrarem em outras dependências 
da Casa, a fim de que se dirijam ao plenário, pois tere
mos votação importante na Ordem do Dia de hoje. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar 
gostaria, honrado, de agradecer ao Presidente do 
Senado Federal, Antonio Carlos Magalhães, ao Lí
der do meu Partido, Senador Jader Barbalho, e tam
bém ao Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, pela forma com que me distin
guiram para relatar matéria tão importante. Conven
ço-me, sobretudo, Sr. Presidente, de que com esta 
votação o Senado da República vai robustecer, aos 
~olhos da opinião pública nacional e do mundo, o seu 
papel na incondicional solidariedade à estabilidade 
da nossa moeda e da nossa economia. 

Sr. Presidente, o meu relatório diz o seguinte: 

•o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, no exercício da competência 
que lhe é conferida pelo art. 60, inciso 11, da 
Constituição Federal, mediante a Mensagem 
nº 449/97, na Câmara dos Deputados (nº 
275/97, na origem), submete à apreciação 
do Congresso Nacional Proposta de Emen
da à Constituição que altera dispositivos dos 

arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias. A" Proposta encami
nhada pelo Poder Executivo visa a prorroga
ção por dois anos e meio da vigência do 
Fundo de Estabilização Fiscal, antigo Fundo 
Social de Emergência. • 

Em primeiro lugar, é importante que se diga 
que esta não é uma matéria nova a tramitar, pela pri
meira vez, no Congresso Nacional. Esta matéria tra
mitou em duas outras oportunidades. Conhecemos 
sobejamente os argumentos, de lado a lado, de par
te a parte, e em todos os sentidos, portanto, ao lon
go da defesa do meu parecer, poderei, se necessá
rio, anunciá-los exatamente com números, com da
dos e com repercussões. 

O Fundo Social de Emergência, que precedeu 
a adoção do Plano Real, foi instituído durante o 
exercício de 1994 pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 1, de 1994, que incluiu os artigos nºs. 71, 
72, e 73 no Ato das bisposiçoes Constitucionais 
Transitórias. O objetivo do Fundo, segundo o art. 71 
introduzido, era o saneamento financeiro da Fazen
da Pública Federal e de estabilização económica, 
por meio da aplicação de seus recursos no custeio 
das ações do sistema de saúde e educação, benefí
cios previdenciários e auxílios assistenciais de pres
tação continuada, inclusive liquidação de passivo 
previdenciário e outros programas de relevante inte
resse económico e social. A duração do fundo era 
prevista, inicialmente, para os exercícios financeir-(j)S 
de 1994 e de 1995. 

A instituição daquele fundo, em caráter provi
sório, teve como pressuposto que, no prazo de sua 
vigência, seriam adotadas as medidas que viriam 
conferir ao Governo Federal os instrumentos neces
sários para garantir o equilíbrio fiscal em bases per
manentes, condições que se entende fundamentais 
para a garantia da estabilidade da moeda do País. 

Ao final do prazo previsto para a vigência do 
fundo, o Poder Executivo solicitou a prorrogação por 
mais quatro anos, sob o argumento de que, enquan
to as propostas de reforma constitucional, encami
nhadas por ele ao Congresso Nacional, não forem 
aprovadas e começarem a produzir os seus efeitos 
no fluxo de despesa do Governo central, o Poder 
Executivo estaria obrigado a recorrer a instrumentos 
provisórios para permitir o adequado gerenciamento 
da situação fiscal. 

O Congresso Nacional, Sr. Presidente. Srs. Se
nadores, entretanto, intendeu que quatro anos era 
um período demasiado longo para a continuidade da 
existência do fundo e, por meio da Emenda Constitu-



318 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

cional n• 10, prorrogou o instrumento, agora sob a 
denominação de Fundo de Estabilização Rscal, por 
mais dezoito meses, ou seja, até 30 de junho de 
1997. A Emenda Constitucional n2 1 O estabeleceu 
como recursos do Fundo o seguinte: 

a) produto da arrecadação do imposto sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza incidente na 
fonte sobre pagamentos efetuados a qualquer título 
pela União; 

b) montante limitado a 5,6% da arrecadação do 
Imposto de Renda, (parcela da receita do tnbuto de
corrente das alterações produzidas pelas mudanças 
nas leis 8.848, 8.849, 8.894, de 1994)- é o chama
do excesso de alíquota, que significou, na verdade, 
uma redução na base de cálculo de distribuição do 
Fundo dos Estados e dos Municípios que implica 
nas chamadas perdas alegadas pelos Municípios e 
Estados; 

c) a parcela da receita do Imposto sobre Ope
rações Rnanceiras, IOF, decorrente da alteração 
produzida pela lei 8.894; 

d) a parcela decorrente da elevação temporária 
para 30% da alíquota da contribuição social sobre o 
lucro líquido aplicado sobre resultado de instituições 
financeiras; 

e) a parcela da receita da contribuição para o 
Programa de Integração Social, PIS; 

f) 20% do produto da receita de todos os im
postos e contribuições da União, instituídos ou a se
rem criados, contudo antes de se proceder essa 
desvinculação são calculados e deduzidos: 

f.1) dos recursos do Imposto de Renda que 
reStam após os abatimentos indicados nas alíneas a 
e b, as transferências ao Fundo de Participação e 
aos Fundos Constitucionais. Portanto, a preocupa
ção do governo, ao tomar como base o cálculo para 
transferência dos recursos do Fundo dos Municípios 
e dos Estados, é exatamente isentar os Municípios e 
os Estados desse esforço, dessa participação; 

1.2) do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(lP I), as transferências aos fundos de participação e 
aos fundos constitucionais; e 

f.3) da receita do ITR, a parcela de 50% per
tencente aos Municípios. 

Terminada a prorrogação da vigência do fundo, 
o Governo Federal vem novamente solicitar ao Con
gresso Nacional o prolongamento da vigência do 
Fundo de Estabilização Fiscal, argumentando que 
ainda se encontram em tramitação no Congresso 
Nacional as emendas indispensáveis à restauração 
dos gastos públicos, persistindo, portanto, o quadro 
de restrições que exigiu a criação do Fundo Social 

de Emergência. O Governo argumenta ainda que 
sem a prorrogação do FEF, a manutenção do pro
grama de estabilização exigiria políticas monetárias 
e de crédito mais restritivas ou cortes de gastos em 
programas estratégicos nas áreas social e de infra
estrutura, com prejuízo para o crescimento da eco
nomia e para as condições de vida da população 
mais pobre. 

Em Exposição de Motivos anexa ao Projeto de 
Emenda Constitucional, os Ministros de Estado do 
Planejamento e Orçamento e da Fazenda afirmam 
que o objetivo da iniciativa é preservar as condições 
mínimas necessárias à obtenção de resultados fis
cais compatíveis com a consolidação da estabilidade 
e do crescimento económico sustentado. 

Diante do quadro apresentado, o Poder Execu
tivo apresentou a proposta de emenda constitucional 
visando a prorrogação do FEF. 

"Altera dispositivos dos arts. 71 e 72, do Ato 
das Disposições Transitórias constitucionais, introdu
zidos pela Emenda Constitucional de Revisão, n2 1, 
que, no seu art. 12, diz: que o caput do art. 71 do 
Ato das Disposições Transitórias passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art 71. Fica instituído, nos exercícios 
financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos 
períodos de 12 de janeiro de 1996 a 30 de 
junho de 1997; e 12 de julho de 1997 a 31 de 
dezembro de 1999, o Fundo Social de 
Emergência, com objetivo de saneamento fi
nanceira da Fazenda Pública e de estabiliza
ção económica, cujos recursos serão aplica
dos prioritariamente no custeio das ações 
dos sistemas de saúde e educação, incluin
do a complementação de recursos de que 
trata o § 32 do art. 60 do Ato das Disposiçõ
es Constitucionais Transitórias; benefícios 
previdenciários e auxnios assistenciais de 
prestação continuada, inclusive de liquida
ção de passivo previdenciário, e despesas 
orçamentárias associadas a programa de re
levante interesse económico e social. 

Art. 2° O inciso V do art. 72 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
com a seguinte redação. 

·v - a parcela do produto da arrecada
ção da contribuição de que trata a Lei Com
plementar n2 7, de 7 de setembro de 1970, 
devida pelas pessoas jurídicas a que se re
fere o inciso III deste artigo, a qual será cal
culada, nos exercícios financeiros de 1994 e 
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1995; bem assim nos períodos de 12 de ja
neiro de 1996 a 30 de junho de 1997; e de 
12 de julho de 1997 a 31 de dezembro de 
1999, mediante a aplicação da alíquota de 
setenta e cinco centésimos por cento, sujei
ta a alteração por lei ordinária posterior, so
bre a receita bruta operacional, como defini
da na legislação do imposto sobre renda e 
proventos de qualquer natureza. • 

Art. 32 Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data da sua publicação. 

2 - PROJETO APROVADO PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. 

Tendo em vista o disposto no caput do art. 64 
da Constituição Federal, a tramitação da Proposta 
de Emenda à Constituição oferecida pelo Poder Exe
cutivo teve início na Câmara dos Deputados. Após 
os dois turnos de discussão e votação exigidos pelo 
§ 22 do art. 60 da Carta Magna, a Câmara dos Depu
tados acrescentou à proposta original do Executivo 
três artigos sobre a redução - é importante isso -
das perdas dos Municípios e disciplinando a retroati
vidade das inovações introduzidas, ... 

'A título de esclarecimento, Srs. Senadores, 
ressaltamos que a contribuição dos Estados e Muni
cípios ao Fundo de Estabilização Fiscal tem se dado 
por meio da redução da base de cálculo dos Fundos 
Constitucionais de Participação desses Entes, defini
dos pelo art. 159 da Constituição Federal, mais pre
cisamente pela desvinculação fixada pelos incisos I, 
11 combinados com o § 52 , e III do art. 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. Em outras 
palavras, como o Imposto de Renda faz parte da 
base de cálculo dos Fundos de Participação dos Es
tados e Municípios, a destinação de parte desse im
posto para o Fundo de Estabilização Rscal implica 
em redução dos repasses a esses Entes públicos. 

Quando você retira parte do imposto que for
maria a base de cálculo para distribuição do Fundo 
de Participação dos Estados e dos Municípios, ob
viamente você restringe a participação dos Municípios 
e dos Estados, o que signifiCa, na prática, as alegadas 
perdas - que mais adiante vamos discutir, e, afinal, 
Srs. Senadores, apresentar os números e os argumen
tos no sentido da contrária comprovação. 

'As alterações introduzidas pela Câmara dos 
Deputados tiveram como intuito reduzir a parcela de 
contribuição dos Municípios ao FEF, como forma de 
retribuição em reconhecimento à sua cota no esforço 
de estabilização da economia. 

A Câmara dos Deputados, portanto, após lon
ga negociação, aprovou mecanismo que estabelece 
a redução das perdas alegadas pelos Municípios: 
50% esse ano, 60% no próximo ano e 80% em 
1999, o que dá, em média, uma reposição de perdas 
de 70%, Isso, na verdade, Sr. Presidente, sr-s e Srs. 
Senadores, significa uma devolução maior do que as 
eventuais perdas dos Municípios. 

3- CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍ
PIOSAOFEF 

3.1 - Estados 
Permanecendo a p·roposta como originalmente 

aprovada na Câmara dos Deputados, os Estados 
contribuirão ao FEF, por meio da redução da base 
de cálculo do FPE, com os seguintes valores: 

- aí, Sr4s e Srs. Senadores, publico em meu 
parecer a tabela n• 1, que trata dos números da con
tribuição dos Estados ao Fundo de Estabilização Rs
cal e que diz, em síntese, o seguinte: neste ano de 
1997, no segundo semestre, os Estados contribuirão 
com o Fundo com R$512 milhões; em 1998, com 
R$1 ,81 bilhão; e, em 1999, com R$1, 196 bilhão-

Já os valores das perdas discriminadas por Es
tado e por Região constam da Tabela 11 apresentada 
a seguir. 

- a seguir publico a tabela n2 2 com os valores 
já especificados -. 

3.2 - Municfpios 
- devo dizer aos Srs. Senadores que não rece

bi nenhuma pressão de Governador algum no senti
do de reparar as eventuais perdas dos Estados com 
o Fundo de Estabilização Rscal. Como argumento 
que posso apresentar do porquê isso não aconte
ceu, gostaríamos de dizer que não aconteceu sobre
tudo em função do auxílio que o Governo Federal 
tem dado aos Estados brasileiros, sobretudo com a 
federalização de uma dívida que, aprovada pelo 
Congresso Nacional, montou R$106 bilhões.-

Com relação aos Municípios, podemos analisar o 
relacionamento desses entes com o FEF, nos moldes 
da proposição aprovada pela Câmara dos Deputados, 
sob dois prismas: a perda de receita decorrente da pror
rogação do fundo. e os ·~epasses a serem efetuados aos 
Municípios de acordO com· o ail 30-da Emenda . 

A tabela a seguir- Tabela III - , Sr •. Presidente, 
Srs. Senadores, apreSenta as contribuições e os re
passes aos Municípios, segundo a proposta aprova
da na Câmara dos Deputados, e diz, afinal, a tabela 
o seguinte: no segundo semestre de 1997, os Muni
cípios, depois de aprovada a reposição de perdas, 
contribüirãó pará o·-Fliridb de EStabilização Fiscal 
com271 milhões; em 1998, com 461 milhões, e, em 



320 ANAl~. DO ~EN ADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

1999, com 262 milhões, o que toma verdadeiramen
te simbólica a participação dos Municípios no esfor
ço global do FEF, que montará, no próximo ano, 
R$34 bilhões. 

E a seguir destacarei o que penso da Proposta 
de Emenda Constitucional apresentada pelo Sena
dor Pedro Simon e por outros Senadores, que trata 
de isentar os Municípios da participação do FEF. 

A próxima tabela apresenta os repasses da 
União aos Municípios para compensá-los parcialmente 
das desvinculações do Fundo de Estabilização Fiscal. 

Na prática, isso significa dizer que 1997, 1998 
e 1999, somados, implicarão, de acordo com a parti
cipação dos Municípios, uma alegada perda de 
R$1,1 bilhão, e somente a devolução vai possibilitar 
aos Municípios um retomo de R$1,924 bilhão, o que 
dá uma diferença, em favor dos Municípios, de 
R$670 milhões. 

Já a Tabela V, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, mostra a Contribuição Líquida dos Municípios ao 
FEF, também discriminada por Unidade da Federação. 

É importante destacar que durante a tramita
ção da emenda na Câmara dos Deputados, a Depu
tada Veda Crusius teve oportunidade de encaminhar 
um processo de negociação que implicou a edição 
de medida provisória, o estabelecimentc de regras 
para a negociação das dívidas municipais com o 
INSS. Por ocasião da tramitação do Fundo no Sena
do Federal, pude dar continuidade a essa negocia
ção, que consagrou, na prática, ganhos que, mais 
adiante, poderei relatar aos Srs. Senadores. 

Razões para a aprovação do FEF. 
Os críticos do FEF têm se concentrado, Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em basicamente 
quatro grandes linhas de argumentação, a saber: 

a) o FEF tem retirado da área de educação, 
através das desvinculações de recursos para o Fun
do, quantia superior à que retoma a essa mesma 
área por meio de aplicação do Fundo; 

b) a redução nas transferências constitucionais 
a Estados e Municípios, proveniente da instituição 
do FEF, em beneiício do saneamento financeiro da 
Fazenaa Pública federal; 

c ) o FEF, além de produzir um3. mave distor
ção no relacionamento dos Estados e Muníi:Ip!cis 
com a União, toma os dois primeiros dependentes 
político-financeiramente do Governo central. · 

d) junto com Estados, Municípios e as Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. perdem também os 
trabalhadores, já que parte dos rõcursos cestinados 
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT (para fi
nanciar os projetes de seguro-desemprego e abono 

salarial, ou para incentivo à produção, através de crédito 
do BNDES), são desviados para a formação do FEF. 

No que tange, Sr. Presidente, às críticas rela
cionadas ao tema mencionado na alínea a, cumpre 
ressaltar que analisar a influência do FEF na área da 
educação simplesmente comparando-se os recursos 
desvinculados dessa área frente às aplicações do 
Fundo na rubrica ·educação•parece-nos equivocado. 
A questão da educação deve ser vista do ponto de 
vista da aplicação dos recursos globais nessa área, 
e não apenas sob o prisma do FEF, que é somente 
um dos instrumentos de que o Governo Federal dis
põe para a aplicação de recursos nessa rubrica. 
Tendo em mente tal conceito, observa-se, Srs. Se
nadores, que os dispêndios com educação efetiva
mente realizados cresceram de R$9 bilhões, em 
1995, para· R$9,300 bilhões, em 1996 (o Orçamento 

-deT997 prevê a aplicação de R$11,524 bilhões em 
educação). O eventual déficit nessa rubrica, no âm
bito do FEF, portanto, nada significa frente à consta
tação de que o montante total alocado ao setor tem 
aumentado ao longo da vigência do Fundo. 

Com relação à crítica contida na alínea b, cabe 
lembrar que a análise do impacto do FEF sobre as fi
nanças estaduais e municipais não deve limitar-se à 
questão dos percentuais de receitas destinadas ao 
Fundo. Faz-se necessário avaliar todo o conjunto de 
medidas adotadas juntamente com a instituição do 
FEF e os oonefícios ootiaos não só- com a âesllincu
lação das receitas da União, mas também com o au
menfo das receitas em todas as-esferas de governo. 
A estabilidade econômica alcançada com o Plano 
Real, tendo como importante instrumento as desvin
culações trazidas pelo FEF, tem permitido verdadei
ramente o aumento da atividade econômica e, por 
conseqüência, o aumento da arrecadação tributária 
pela União, Estados e Municípios. 

Ressalte-se que, apesar das desvinculações do 
FEF, os repasses ao Fundo de Participação dos Esta
dos e Municípios aumentaram em termos reais. A se
guir apresento gráficos que retratam o aumento efetivo 
de receita da União, dos Estados e Municípios. 

Com a nova redação dada pela Câmara dos 
Deputados à proposta original do Poder Executivo, 
observa-se que os repasses a serem efe!uados aos 
Municípios, de acordo com o art. 3º da emenda, se
rão suficientes para anular as perdas decorrentes da 
redução de 5,6% do chamado excesso de alíquota 
do Imposto de Renda ~:ta base do cálculo do Fundo 
de Participação dos Municípios, gerando, ainda, um 
fluxo adicional de recursos da ordem de 0,31% do 
valor do Imposto de Renda para o período de 
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01/07/97 a 31/12/97; de 0,625% para 1998 e de 
1,25% para 1999, o que, em outras palavras, signifi
ca, na prática, a reparação das perdas eventuais dos 
Municípios e o instrumento automático que definiu 
essa reparação. 

Além do exposto, Srªs e Srs. Senadores, não 
podemos esquecer que os Fundos Constitucionais 
de Transferências para os Estados e Municípios não 
são os únicos mecanismos de descentralização de 
recursos. Há ainda as transferências voluntárias, os 
convênios, as renegociações de dívidas no âmbito 
áo Programa de Apoio à Reestruturação e Ajuste 
Fiscal dos Estados, a renegociação das dívidas mu
nicipais com o INSS, as contribuições da União para 
o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamen
tal e Valorização do Magistério. 

O déficit público, portanto, todos sabemos, dadas 
as suas peculiaridades e as peculiaridades de nossa 
economia e o processo de cristalização de credibilida
de do Estado ainda em andamento, é variável impor
tante na formação das expectativas dos agentes eco
nômicos. A importância do FEF para a estabilidade da 
economia está relacionada diretamente com a sua 
continuação para redução do déficit público. Sem que 
se combata o défiCit púbfico não haverá estabilidade 
da economia nem estabilidade da moeda. 

Portanto, enquanto não aprovarmos verdadei
ramente a reforma administrativa, a reforma previ
denciária e, sobretudo, a reforma tributária, mais do 
que nunca se toma necessária a prorrogação do 
FEF, apesar de reconhecermos ser o FEF um instru
mento provisório, circunstancial. 

No tocante às críticas relacionadas ao FAT, 
principalmente com relação a supostos déficits des
se Fundo devido aos recursos desvinculados do 
FEF, devemos esclarecer falha grave na metodolo
gia de cálculo utilizada para concluir por esse déficit. 
As aplicações do FAT, por intermédio do BNDES, 
não devem ser consideradas como despesas, como 
querem os críticos do Fundo. Tais transferências são 
aplicações financeiras realizadas por linhas de crédi
to de financiamento do BNDES. 

Corrigindo-se o equívoco, o FAT também apre-
sentou os seguintes resul~ados: 

- Em 1995, R$996,9 milhões de superávit; 
- Em 1996, R$7 46,1 milhões de superávit; 
- Em 1997, previsão de R$2 bilhões de superávit. 
Ainda com relação ao FAT, Srªs e Srs. Sena

dores, cumpre observar que todas as demandas fo
ram atendidas, com crescimento real das despesas 
de 4,6% em 1996. O montante concedido de seguro~ 
desemprego, por exemplo, de acordo com o parecer 
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da nobre Deputada Yeda Crusius, passou de 
· US$1,56 bilhão, em 1993, para US$3,29 bilhões, em 

1996. Os programas de impacto social à conta do 
FAT, como o Proger e o Pró-Emprego, ainda de 
acordo com a Deputad~. receberp.111 financiamentos 
crescentes, aumenta11do de R$4,474 milhões, em 
1995, para R$6,887 milhões, em 1996, com previsão 
de R$6,911 milhões para este ano. 

O voto. 
O Plano Real, posto em prática a partir de 

meados de 94, teve como principal êxito o controle 
da inflação, eliminando o perverso imposto inflacio
nário e permitindo à sociedade planejar financeira
mente o seu futuro por um período considerável. 
Neste contexto de inflação controlada, o Fundo de 
Estabilização Fiscal mostrou-se imprescindível na 
alocação racional de recursos, bem como instrumen
to auxiliar na redução do déficit público. 

A desvinculação de receitas proporcionada 
pelo FEF, que reduziu a excessiva rigidez orçamen
tária, é plenamente justificada pelos fatores: 

a) o enorme grau de vinculações legais de re
cursos deixa ao Governo Federal uma margem de li
berdade de aplicação extremamente pequena, acar
retando a impossibilidade de atendimento de despe
sas inadiáveis; 

b) a vinculação de receitas gera um fenômeno 
nitidamente perverso a administração pública e nós a 
aprovamos por ocasião da Assembléia Nacional Cons
tituinte, mas, na prática, demonstrou-se um gr3.nde 
equívoco dos constituintes, pois vincula receita futura a 
compromissos passados, o que retira qualquer possibi
lidade de planejamento e de previsão; 

c) o regime de vinculação geral de receitas re
duz drasticamente a possibilidade de utilizar políticas 
fiscais racionais; 

d) a inclusão de critérios rígidos de vinculação 
no texto constitucional sujeita as gerações futuras às 
prioridades de alocação de recursos públicos adota
das no passado. 

Nunca é demais ter em mente que os recursos do 
FEF são despendidos em aplicações previamente orça
mentadas, que passam pela apreciação do Congresso 
Nacional. Portanto, a überdade de utilização desses re
cursos pelo Poder Executivo é limitada, em última ins
tância, pela concordância do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse foi 
um outro equívoco. Tentaram levar à consideração 
da opinião pública e deste Congresso Nacional o 
fato de que o FEF possibilitaria ao Governo obter 

- US$30 bilhões e que este poderia utilizar esse mon
tante no sentido que bem quisesse. Isso não é ver-
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dade. O Governo vai utilizar os recursos, quebrando 
a rigidez orçamentária, mas de acordo com o Plano 
de Ornamentação, aprovado pelo Congresso Nacio
nal e pela Comissão de Orçamento; portanto, dessa 
forma, de acordo com o que pensa o Senado Fede
ral e a Câmara dos Deputados. 

Portanto, para a manutenção de uma política fis
cal equilibrada e racional, que permita ao Governo alo
car os recursos onde são mais necessários, sem abrir 
mão do controle da inflação (não emitindo moeda e 
nem utilizando recursos oriundos da emissão de títulos 
para pagamento de despesas correntes), e enquanto 
não se materializarem as esperadas reformas constitu
cionais, faz-se necessária a manutenção de um instru
mento provisório de desvinculação de receitas, que é o 
FEF. Em outras palavras, para que o Plano Real conti
nue alcançando o êxito observado até o momento, é 
condição primária, Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Senado
res, a manutenção do Fundo de Estabilização Rscal. 

Ciente da necessidade de mudanças na Cons
tituição Federal, o Congresso Nacional vem dando 
celeridade possível à tramitação das propostas de 
emenda constitucional a ele submetidas pelo Poder 
Executivo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
entendeu ser a emenda constitucional indiscutível, do 
ponto de vista da sua constitucionalidade, e, da mes
ma forma que a Câmara dos Deputados a aprovou 
com 362 votos - portanto, a emenda que obteve mais 
votos nos últimos três anos na tramitação daquela 
Casa-, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia aprovou o meu parecer por 18 votos a 4, o que sig
nifica, do ponto de vista da CCJ, também uma de
monstração não só da constitucionalidade, mas, sobre
tudo, da necessidade da prorrogação desse Fundo. 

Adicionalmente, Srs. Senadores, devo dizer 
que, durante a tramitação do Fundo, tive oportunida
de de coordenar, contando com a direta e pessoal 
participação do Presidente Antonio Carlos Magalhã
es e do Líder do meu Partido, Senador Jade r Barba
lho, que inclusive me indicou para ser o Relator des
sa matéria; contei também com a participação dos 
demais Líderes do Senado Federal para negociaçõ
es que verdadeiramente defenderam os interesses 
municipais, através de uma pauta encaminhada -pe
las mais representativas entidades de defesa dos in
teresses dos municípios. Essa negociação, ao final, 
consagrou ganhos efetivos para os municípios brasi
leiros. Passarei a enumerá-los. 

1) Compensação financeira com o INSS. 
Aprovamos, como conseqüência do acordo de 

Líderes, a urgência urgentíssima; já aprovamos um 

projeto do Deputado Luiz Carlos Hauly, que trata da 
compensação financeira cfos muniCípios e Estados 
com o INSS. O que isso significa na prática? São os 
municípios que estão aposentando seus servidores, 
mas que contribuíram para a Previdência Social. 

A Constituição estabeleceu que os municípios 
que estão nessa condição terão que ter a compen
sação financeira do INSS. Lamentavelmente, a regu
lamentação do que aprovamos na Constituinte até 
hoje não foi aprovada. E este Senado Federal apro
vou, como conseqüência desse acordo, a tramitação 
em urgência e aprovou o projeto do Deputado Luiz 
Carlos Hauly, em consonância com os interesses 
dos municípios brasileiros. 

2) Negociação das dívidas municipais com o 
INSS. 

Por ocasião da tramitação, na Câmara dos De
putados, do Fundo de Estabilização Fiscal, o Gover
no Federal editou medida provisória que estabeleceu 
um prazo maior para a negociação das dívidas dos 
municípios com o INSS: em 240 meses e em per
centuais, dependendo do perfil dos municípios, de 
3%, 6% e 9%. Na prática, isso se revelou um grande 
equívoco, porque, quando se colocava, para os mu
nicípios que tinham dívidas maiores, os 240 meses e 
os percentuais, invariavelmente os 240 meses rom
piam os percentuais, com prejuízos lamentáveis. O 
Governo Federal, na reedição da medida, como con
seqüência de um acordo que encaminhamos, com a 
ajuda do Presidente do Senado e com a ajuda das 
Lideranças desta Casa, retirou a expressão 240 me
ses, limitando a negociação das dívidas municipais 
apenas aos percentuais, de acordo com o perfil dos 
municípios, 3%, 6% e 9%. 

3) Negociação das dívidas municipais com o FGTS
Da mesma forma, o Presidente Antonio Carlos 

Magalhães, os Líderes e eu tivemos contato com o 
Presidente da Caixa Econômica Federal, que acer
tou no sentido de que estabelecerá os mesmos crité
rios da negociação das dívidas dos municípios com 
o INSS e da negociação das dívidas com o FGTS da 
Caixa Econômica Federal, o que vai, Sr. Presidente, 
comprometer uma parcela menor do Fundo de Parti
cipação dos Municípios com o pagamento dessas dí
vidas-atrasadas. Isso aconteeera em- defesa dos in
teresses dos Municípios brasileiros. 

4) O Governo também concordou com o au
mento do número dos Municípios no programa Co
munidade Solidária. Hoje,- integram o Programa Co
munidade Solidária 1 .368 municípios. O Governo fi
cou de quantificar os valores e o número de municí
pios que seriam acrescidos ao programa. 
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5} Índice de distribuição das quotas-parte do 
FPM .• 

O Tribunal de Contas revogou a retroatividade 
desses índices a partir de janeiro de 1997, e ficou 
estabelecido que as Lideranças vão se reunir no 
sentido de tentar fazer um consenso para que trami
te em urgência urgentíssima um dos doze projetes 
de Deputado que trata da especificação de novos ín
dices para a distribuição das quotas-parte de FPM. 

6} lei Kandir. 
O Governo Federal realizou novas transferên

cias a Estados e Municípios e se comprometeu a es
tudar formas de aperfeiçoamento da lei. 

7} O Governo Federal, depois da negociação, 
antecipou anúncio de importante programa na área 
da educação "Toda Criança na Escola". Para que os 
Senadores conheçam, na verdade, a significação 
dessas palavras, só este programa significará, do 
ponto de vista do Governo Federal nos municípios, 
investimentos maiores do que as alegadas perdas 
dos municípios para a formação do Fundo de Estabi
lização Fiscal. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que, durante a dis
cussão do meu parecer na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, provocados por emenda 
apresentada pelo Senador Pedro Simon, pelo Sena
dor José Eduardo Outra e pelo Senador Esperidião 
Amin, que retirava os municípios do esforço de for
mação do FEF, assumi em meu nome pessoal, não 
em nome do Governo, que poderá fazê-lo através do 
seu líder nesta casa do Congresso Nacional, o com
promisso no sentido de retirar os municípios do es
forço de formação do FEF. 

Por que eu gostaria de dar esse testemunho ao 
Senador Pedro Simon? Porque, como já disse, os 
municípios contribuirão, apenas este ano, com 
R$271 milhões; e, em 99, com R$262 milhões, o que 
significa uma contribuição verdadeiramente simbóli
ca para um Fundo de R$34 bilhões. 

Não pude atender à emenda e apresentei, nes
se sentido, o meu parecer na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, porque, se aprovasse a 
emenda dos Senadores José Eduardo Outra e Pe
dro Simon, o Fundo teria que voltar para tramitar na 
Cãmara dos Deputados, teríamos que votá-lo e dis
cuti-lo em dois turnos, o que signifiCaria que perde
ríamos o ano fiscal. E, se isso ocorresse, perdería
mos o Fundo no seu melhor sentido, que é o de aju
dar, de colaborar, como instrumento fiscal, no com
bate do déficit público. 

Neste momento, gostaria de dizer que, se for 
indicado pelo líder do meu partido para relatar essa 
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emenda autónoma, apresentada pelo Senador Pe
dro Simon e por 61 outros Senadores, terei a satisfa
ção de dar um parecer favorável, no sentido da aproe 
vação da emenda e da exclusão dos municípios, no 
esforço do FEF. 

Por fim, devo dizer que, sem a aprovação, sem 
a regulamentação, sem a implementação das refor
mas constitucionais, especialmente da previdenciá
ria, da administrativa, da fiscal e da tributária, o FEF, 
como disse anteriormente, continua sendo essencial. 

Hoje, ~is _do que nunca - sobretudo depois 
do tremor da Bolsa de Hong Kong;-qüe espathou 
pelo mundo afora outros tremores que afetaram 
substancialmente a nossa economia-, a aprovação 
do Fundo de Estabilização Fiscal é condição essen
cial para a manutenção da estabilidade da econo
mia, da moeda e para a manutenção e preservação 
do próprio Plano Real. Sem o FEF, não há como 
quebrar a rigidez orçamentária, não há como desfa
zer a vinculação constitucional que tantos males 
trouxe à execução orçamentária do País, não há 
corno conter o défiCit -público; enfim, sem a renova
ção do FEF, não há como dizer sequer se teremos 
Muro neste País. 

Por isso conclamo, nesta hora, todas as Sr!!s. e 
Srs_ Senadores para aprovar a renovação do Fundo 
de Estabilização RscaL Assim, realçaremos, sem 
dúvida, aos olhos da opinião pública, o nosso papel 
como Senado da República e, acima de tudo, a nos
sa solidariedade ao Brasil neste momento crucial. 

O Congresso Nacional jamais faltou às refor
mas, à estabilidade da nossa economia e ao Brasil. 
Com a aprovação da prorrogação do FEF, vamos, 
de uma vez por todas, demonstrar que o Senado Fe
deral continua a fazer seu dever de casa com rela
ção às reformas e ao fundamental ajuste fiscal da 
economia brasileira. 

Sr. Presidente, o destino do Brasil está em 
jogo. Com a aprovação do FEF, vamos sinalizar ao 
nosso mercado e aos demais mercados do mundo 
que continuamos solidários defendendo o nosso pla
no económico e, verdadeiramente, defendendo o in
teresse nacional. 

Por tudo isso, meu voto é favorável à aprova
ção do Fundo de Estabilização RscaL 

Durante o discurso do Sr. Renan Ca
lheiros, o Sr. Geraldo Melo, t<~ Vice-Presi- . 
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães} 
- Continua o encaminhamento da matéria. 
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Se há algum Senador que deseja encaminhar 
a votação, é bom assinalar para não reclamar poste
riormente. 

Com a palavra a Senadora Júnia Marise, para 
encaminhar a votação. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, respeito a manifestação, o parecer e o tra
balho executado pelo eminente Senador Renan Ca
lheiros, Relator desta matéria, além da ênfase que S. 
Exª deu à defesa dessa matéria neste momento crucial 
da vida nacional. Esses mecanismos ptÚmitem que o 
Governo, cada vez mais, recheie os cofres do Tesouro 
Nacional, sem nenhuma preocupação com o que ocor
re nos Estados e municípios do País. 

O Fundo de Estabilização Fiscal não passa da 
reedição do Fundo Social de Emergência, iniciativa 
sobre a qual o País inteiro teve a oportunidade, em 
passado recente, de tomar conhecimento da desti
nação de parte dos seus recursos - todos se lem
bram e a imprensa fartamente noticiou essa destina
ção -, os quais foram desviados para a despensa pa
laciana, para aquisição de goiabada cascão. 

Pois bem, Sr. Presidente; hoje, estamos discu
tindo e vamos deliberar sobre a prorrogação do Fun
do de Estabilização Fiscal. O próprio Ministro da Fa
zenda, Dr. Pedro Malan, em depoimento prestado na 
Câmara dos Deputados quando da discussão sobre 
a prorrogação do FEF, sem muita convicção, deixou 
transparecer que não tinha tanta certeza se os recur
sos provenientes da prorrogação do FEF, da ordem 
de R$2,2 bilhões, seriam suficientes ou imprescindí
veis para promover o equilíbrio fiscal do País. 

Ora, Sr. Presidente, se o próprio Ministro da 
Fazenda reconheceu de público que não tinha a 
convicção de que esses recursos que estão sendo 
retirados dos nossos Estados e municípios seriam 
suficientes para a promoção do equilíbrio fiscal do 
País, por que, então, promovermos essa verdadeira 
sangria nas nossas receitas? 

Vamos imaginar que a prorrogação do FEF, 
com o confisco dos recursos para promover o equilí
brio fiscal do País, seja importante. É preciso que 
seja feita uma pergunta: como ficam, por exemplo, 
os nossos municípios, principalmente os do Norte e 
do Nordeste? Ressalte-se: o FEF confisca, subtrai 
recursos constitucionais já garantidos para o Norte e 
o Nordeste brasileiros. É preciso dizer claramente 
isso, porque essa questão não foi discutida a fundo. 

Sr. Presidente, o Governo faz esse confisco de 
receitas municipais, que são constitucionais, ao pror
rogar o Fundo de Estabilização Fiscal, antigo Fundo 

Social de Emergência, criado com base na utopia de 
que existiria apenas para garantir recursos em caso 
de estado de emergência em nosso País e com tem
po determinado para iniciar e terminar.· Na verdade, 
o F_undo que seria temporário está-se tomando defi
nitivo. Como ficam os municípios pobres? Como va
mos garantir a ~obrevivêncla_9a. população mais ca
rente do nosso País? 

Em levantamento realizado em meu Estado, 
Minas Gerais, constatamos, por exemplo, que a per
da será gravíssima para os municípios. Chamo a 
atenção dos Srs. Senadores, porque desejo saber 
exatamente quais serão as conseqüências da apro
vação dessa matéria para cada Município do nosso 
País. O levantamento que fizemos no Estado de Mi
nas Gerais mostrou que as perdas dos municípios 
serão implacáveis: um montante de R$298 milhões. 

Sr. Presidente, estamos deliberando sobre uma 
questão séria ~ra o País que, na verdade, representa 
um tiro de morte nQs m1.micípios mais pobres. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador José Eduardo Dutra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {Bioco/PT
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, o 
nobre Relator da matéria, Senador Renan Calheiros, 
ao iniciar seu relatório, disse que esta matéria não é 
nova, que os argumentos a favor e contra já são am
plamente conhecidos de todos. 

É verdade, não se trata de matéria nova. Em 
1994, ela foi aprovada com o nome de Fundo Social 
de Emergência, com prazo definido para sua vigên
cia até 1995 - acho que vou falar mais baixo, Sr. 
Presidente, para não incomodar os Srs. Senadores 
que estão aqui atrás conversando. Na época, a ale
gação foi de que existia um plano econõmico recém
lançado e 'era necessário- desconstiti.Jciónalizar al
guns recur$os para dar uma margem de manobra 
maior ao Governo Federal que permitisse o sucesso 
do plano, e outros argumentos, os quais levaram, in
clusive, a Oposição a votar a favor do Fundo Social 
de Emergência, naquele mesmo ano, como Disposi
ção Transitória da Constituição. 

Em 1995, foi proposta pelo Governo Federal a sua 
prorrogação por 4 anos. Nesse período, o Congresso 
Nacional entendeu que não poderia coriceder um tempo 
tão elástico e resolveu prorrogá-lo por apenas um ano e 
meio, na expectativa de que o real estivesse consolida
do, sem que houvesse a necessidade de prorrogar o já 
balizado Fundo de Estabilização FiSCBI. 

Agorá, o Sénádo está convocado a aprovar 
uma emenda que prorroga o improrrogável. Por 
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quê? Se aquela emenda constitucional, aprovada em 
1995, prorrogou o FEF até 31 de julho de 1997, e es
tarmos em 5 de novembro de 1997, isso significa que 
a emenda, que já era transitória, perdeu a sua vigên
cia; portanto, extinguiu-se. Assim, estamos votando 
uma emenda para prorrogar aquilo que já foi extinto. É 
algo surrealista, primeiro, porque, como já foi dito na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esta
mos modificando um artigo das disposições transitórias 
da Constituição, que eram assim chamadas, quando 
da elaboração da Constituição de 1988, pelo fato de 
serem transitórias. Elas, além de deixarem de ser tran
sitórias, podem agora !>er prorrogadas mesmo depois 
de extintas. É isso que está sendo proposto. 

Esta Casa, em que deveriam estar repre
sentados os interesses da Federação- aí incluídos 
Estados e Municípios -, não poderia, a meu ver, ana
lisar esta matéria com o mesmo argumento que 
pode até ser - e foi - aceito em uma série de outras 
propostas de emendas constitucionais: a Câmara 
Federal já votou, então não pode atrasar, porque vai 
voltar para lá etc. 

Eu queria lembrar que também foi votado - o 
que tem relação com essa discussão de recursos 
para Estados e Municípios -, em regime de urgência, 
nesta Casa, o projeto que recebeu o nome de Lei 
Kandir. Na época, todos os governadores fizeram 
sugestões aos Senadores para que votassem a fa
vor, porque era um projeto bom para os Estados. O 
Ministro Antonio Kandir escreveu um artigo, na oca
sião, intitulado "ICMS - Turbinando o Crescimento, 
alegando que o projeto iria provocar um boom nas 
exportações e trazer a tranqüilidade para o Brasil. 
Isso aconteceu em setembro de 1996, quando o dé
ficit da balança comercial chegou à astronómica 
quantia de R$655 milhões. Em setembro de 1996, o 
Ministro Antonio Kandir foi à Comissão de Assuntos 
Económicos, apresentou os seus números, que 
eram irrefutáveis e que deveriam por si só justificar a 
aprovação da lei do ICMS. 

O Senador Pedro Simon está sugerindo que eu 
peça silêncio, mas já estou me rendendo à falta de 
interesse. Acredito que a falta de interesse deve-se, 
reconheço, à minha incapacidade para despertar a 
atenção dos Srs. Senadores. Como tenho certeza 
de que esses argumentos não servirão para mudar o 
voto de ninguém, eu me dou por satisfeito pelo fato 
que de os argumentos serão inseridos no Anais do 
Senado e poderemos, daqui a algum tempo, com
provar o que estou afirmando, da mesma forma que 
estamos fazendo agora em relação às afirmações do 
Ministro Kandir, quando da votação da lei que rece-

beu o seu nome, e que agora vemos que não passa
vam de números apresentados por uma espécie de 
David Coperfield da economia. 

Voltamos agora a mais uma matéria que diz 
respeito aos interesses da Federação, dos Estados 
e dos Municípios. 

Quando da discussão na Comissão de 
Constituição, Justiç~ e Cidadania, apresen
tamos uma emenda que excluía os Municí
pios. Segundo os dados do próprio Relator, 
ele fez esta afirmação também aqui em Ple
nário,_ cerca de_ duzentos milhões, em 1997, 
aproximadamente 400 milhões, em 1998, e 
cerca de duzentos milhões, em 1999, em 
comparação com o volume de recursos en
volvidos com a aprovação desta emenda, 
não fariam muita diferença. Então, poderia 
ser aprovada a emenda que retira os Muni
cípios. Deve-se registrar- que essa emenda 
quase foi aprovada na Câmara. Se houves
se um pouco mais de tempo de negociação, 
seria aprovada naquela Casa, mas se apro
vou apenas aquela compensação de 50% 
ou 80%. 

No entanto, Sr. Presidente, o Senado poderia 
fazer isso. Alega-se que a matéria voltaria para a 
Câmara e que vai entrar outro ano fiscal. Ora, não 
vamos passar a trabalhar aos sábados e domingos? 
Daria muito tempo para se votar a emenda em flri
meiro e-segundo turnos, para depois voltar à Câma
ra, para ser igualmente votada em dois turnos, ainda 
no ano de 1997. Não haveria problema nenhum, já 
que duzentos milhões é tão pouco - é pouco para a 
União em relação ao volume de recurso_§, I'Tl_llll é __ _ 
rrn.iito, -prineipalme-nte-para--uma-série de Municípios 
das regiões menos -desenvolvidas deste País, do 
Norte e do Nordeste, Municípios em que o Fundo de 
Participação dos Municípios representa um percen
tual muito maior em felaçãó ao total de receita do 
que Municípios grandes como Rio de Janeiro e São 
Paulo. Portanto é exatamente sobre esses Municí
pios menos desenvolvidos que recai a maior pena 
dessa retenção de recursos que constitucionalmente 
deveriam ser destinados a eles. 

Então, já que para a equipe económica não faz 
muita diferença, já que há um consenso no Senado, 
por que não aprovamos? Porque dizem que não 
pode voltar para a Câmara. Agora, estão brandindo 
com a emenda do Senador Pedro Simon, uma PEC 
independente que - dizem - terá votação favorável 
algum dia. Trata-se realmente do caminho mais lon
go. Se já existe a emenda, o mais lógico seria votá-
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la para que ela voltasse para a Câmara. Sem dúvida 
alguma, como essa não é uma questão de Previdên
cia Social, ela teria o consenso na Câmara dos De
putados e não haveria a necessidade de nomear-se 
uma comissão especial novamente e nem de condi
cioná-la à matéria nova, como foi o caso da Previ
dência. Tranqüilamente, essa matéria seria aprova
da na Câmara ainda este ano. Todavia o Senado, 
mais uma vez, vai adotar a postura do simples cartó
rio, carimbando e encaminhando o projeto. 

Sr. Presidente, votamos contra a emenda por 
entender que ela é inconstitucional não só porque 
modifica uma disposição que deveria ser transitória 
como também porque, no nosso entendimento, fere 
uma cláusula pétrea da Constituição, que é a Fede
ração. Não se pode falar em Federação sem autono
mia e não se pode falar em autonomia sem recur
sos. Votamos contra por entender também que não 
é possível que o Governo continue com a sua postu
ra ameaçadora com relação ao Congresso Nacional, 
dizendo que o FEF existe porque o Congresso não 
fez o seu dever de casa, não votando as reformas. 
Ora, sabemos muito bem que, quando o Governo 
quis aprovar uma reforma constitucional que introdu
zia o direito à reeleição, votou-se aqui na maior rapi
dez, por ser de interesse - aí sim -do Governo. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, o encaminhamento de voto é contrário a essa 
proposta de emenda constitucional. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Gar1os Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon por 
cinco minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
os seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Se
nhor Presidente, estou na expectativa de ter mais 
sorte do que meu antecessor, por estar na tribuna, 
isto é, na frente e num ponto mais alto. Tentarei ser 
escutado pelo Plenário. 

Solicito que V.Exl' prorrogue os cinco minutos 
que me foram destinados, porque quem assiste à 
sessão não consegue ente-nder que a discussão foi 
encerrada e que o momento é de votar. Já houve, 
em determinadas votações, quem reclamasse acer
ca de falta de discussão anterior. 

Trata-se, realmente, de situação estranha. Sa
bemos que é difícil mudar o voto, principalmente se 
é favorável ao Governo, mas em tese é viável. Tudo 
é tão rápido que a questão se toma complicada. 

Faço então esse pedido a V.EJcll, porque sei 
que será necessário um pouco mais do que esses 
cinco minutos para que possa aprofundar o debate. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Será descontada essa explicação de V .Ex". 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Muito ob
rigado, Sr. Presidente. 

Em primeiro lugar, penso que o Senado está fa· 
!ando e não quer escutar, pois é melhor assim. É melhor 
votar sem sabêr. Votarei- sabendo- pela aprovação. 

Esta Casa e o Congresso Nacional já têm feito 
tantos absurdos, que a dcdsão se toma política. Na 
realidade, porém, votaremos prorrogando o que não 
existe mais desde jUnho. 

O Senado teria que votar recriando o FEF, mas 
não prorrogar o que foi extinto em junho. É melhor 
todo mundo gritar e falar e é melhor não ouvir. Foi o 
que fizeram com o Líder do PT. Não se pode ouvir e 
explicar como vamos votar. Vou votar, mas é um ab
surdo. O Senado é Casa revisora, mas não importa, 
não tem que revisar nada. 

Esse projeto é do Governo anterior, que o criou 
para o mandato final do Sr. Itamar Franco e para o pri
meiro ano do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Por que o FEF? Porque durante a sua vigência Iar-se
ia a reforma tributária e o Governo de transição apro
veitaria esse fundo, que é um ato de arbítrio, que tira 
dinlleiro dos Estados e Municípios para tentar tocar o 
Pafs adiante. Prorrogado nos primeiros dois anos, não 
se votou a reforma tributária no Governo do s~. Itamar 
Franco e, agora, prorroga-se de novo. 

O Senhor Antônio Kandir vai na Comissão que 
trata da reforma tributária, onde há um projeto do 
Governo há dois anos e meio, e diz que a reforma 
não serve mais ao Governo, que pretende fazer um 
modelo revolucionário de não mais de meia dúzia de 
impostos a seguir. 

O Governo viciou em medida provisória. É gos
toso medida provisória, não há jeito de ele abrir mão. 
O FEF significa 20% que entram no bolso, coloca-se 
onde quer e não se dá satisfação a ninguém. O Go
verno acostumou-se a isso, é bom demais, e não 
quer abrir mão. 

Houve entendimentos nesta Casa de que os 
municípios deveriam ficar de fora. O Senador Ber
nardo Cabral, Presidente da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, o Sr. Raul Pont, Prefeito 
de Porto Alegre, representante dos Municípios da 
Grande Porto Alegre, o Sr. Paulo Zuicoski, Presiden
te da Associação dos M!Jnicípios do Brasil, e o Sr. 
Clóvis Assman, Presidente da Famurs, num longo 
debate numa sessão pública, chegaram à conclusão 
de que os municípios deviam ficar de fora. O Relator 
e praticamente todos os parla!'Tlentares concorda
ram. É verdade que o Líder do Governo, Senador El-
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cio Alvares, fez questão de dizer que não tinha a pa
lavra do Governo. No âmbito da Comissão, contudo, 
houve unanimidade. 

Então, iriamos apresentar a emenda de V.Ex"s, 
que retira os municípios. Em 15 minutos essa emenda 
obteve 61 assinaturas. O Relator, com muita clarivi
dência, diz que não há por que não retirar os municí
pios, porque em termos de União a quantia é tão insig
nificante que não há por que não retirar. 

No âmbito do município, como disse a Senado
ra Júnia Marise, essa quantia pode ser vital. Houve 
um entendimento que melhorou a situação dos mu
nicípios. E justiça seja feita à Deputada Yeda Cru
sius, que fez um esforço dramático-e: trabalhou com 
muita competência Como diz o Líder do PT, mais 
um pouquinho e os municípios teriam caído fora lá 
na Câmara. Faltou esse entendimento a mais e eles 
vieram para cá. 

Houve acordo no Senado. E está aqui o projeto 
de emenda constitucional que retira os municípios. O 
normal seria votarmos juntos, mas o projeto volta 
para Câmara. E voltar para a Câmara é muito sério. 

Sr. Presidente, V.Ex" diz que vamos trabalhar 
sábado e domingo. Sim, podemos trabalhar sábado 
e domingo, mas a Câmara é uma instituição muito 
diferente. A Câmara é a Câmara. Quem é o Senado 
para ter a petulância de mandar um projeto de volta 
para a Câmara? O que o Senado pensa que é? Ora, 
um grupo de velhinhos Senadores mandando um 
projeto de volta para a Câmara? O que é isto, meu 
Deus do Céu? E nós, com medo, não vamos fazer 
isso; vamos votar o projeto como veio da Câmara. 

Temos um COfl'll!'OITlÍSSO, c:fiSSe o Relator. Quero 
agradecer ao Senador Renan Calhelros por ter feito ques
tão de ser o Relator desta emenda- uma urgência urgen
tíssima- e sei que V.Ex" é favorável, Sr. Presidente. 

Vamos usar um termo mais correto: recriar o 
FEF. Vamos dizer que foi um erro de redação. Onde 
se lê 'está prorrogado', entenda-se 'está recriado'. 

-Aprovado o FEF, aprovaremos a emenda constitu
cional, através da qual ficam os municípios isentos 
desse pagamento. Acho isso importante, uma gran
de vitória dos municípios e positiva a ação do Sena
do, o resto é uma discussão paralela que podemos 
travar em outra oportunidade. 

Mas, na verdade, dentro do contexto, fizemos o 
máximo possível, nós, o Senado Federal. Ressalva
mos a posição dos municípios, os municípios vão ser 
ressarcidos, vão ser isentos desse pagamento, e, de 
resto, vamos criar o FEF como está sendo proposto. 

Muito obrigado a V. Ex', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Cumpre-me apenas esclarecer, por um dever de 
justiça, que o Poder Executivo enviou essa Mensa
gem em tempo hábil, no mês de março. Conseqüen
temente, não poderia ser responsabilizado por qual
quer atraso. 

A SRA. EMÍUAFERNANOES (PDT-RS) __: Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex'. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PDT-RS. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, estamos a 
analisar uma matéria que, como alerta o Presidente, 
veio a esta Casa em tempo hábil, mas, sem dúvida, 
é uma matéria que, de certa forma, está vencida no 
País. Não poderiamos estar prorrogando uma coisa 
que estava em vigência até 30 de junho de 1997, 
tendo em vista que esta lei que criou o Fundo de Es
tabilização Fiscal está vencida. Também encaminho 
nessa direção. 

Houve uma certa ausência do debate em rela
ção a esse assunto aqui nesta casa. É importante 
ressaltar uma única reunião, uma audiência pública 
inclusive, que ocorreu na Comiss&.> de Constituição, 
Justiça e Cidadania. inclusive por solicitação da Ban
cada gaúcha, que foi de pronto atendida pelo Presi
dente da Comissão, mas foi insuficiente, até mesmo 
porque todas as pessoas que estiveram lá repre
sentando a Associação Nacional de Prefeitos, a Asso
ciação de Prefeitos da Grande Porto Alegre, o Presi
dente da Associação dos Municípios do Rio Grande do 
Sul, todos foram unânimes em deixar bem claros os 
prejuízos que o FEF traz aos municípios brasileiros. 

Entendo que tínhamos que ter aprofundado, 
chamado representantes de outros Estados, de ou
tras regiões e debatido o assunto, mas não houve 
isso. Estamos agora prorrogando, e naquela ocasião 
defendíamos uma emenda tendo em vista os prejuí
zos, os dados, os números que temos em nosso po
der e que constatam as perdas para os municípios. 

Se colocássemos aqui, por exemplo, perdas 
ocorridas em 1996 decorrentes do FEF: o Pará perdeu 
mais de R$78 milhões; a Bahia perdeu mais de R$148 
milhões; o Maranhão perdeu mais de R$90 milhões; 
Minas Gerais perdeu mais de R$143 milhões; o Rio 
Grande do Sul perdeu mais de R$75 milhões. 

As previsões para o período de 1997 a 1999, 
que é o prazo que estamos prorrogando, são: o 
Amapá, por exemplo;perderá mais de R$100 milhõ
es; a Bahia perderá R$392 milhões; Goiás, mais de 
R$130 milhões; Minas Gerais, quase R$300 milhões; 
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o Rio Grande do Sul, mais de R$150 milhões; e as
sim oor diante, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Se 
em 1996 os municípios perderam R$1,7 bilhão, para 
i 998 e 1999 está prevista uma perda de aproxima
damente R$4 bilhões. 

Queremos com isso, Srs. Senadores, alertar 
para o fato de que enfraquecer, dificultar e empobre
cer mais os municípios do País realmente não é a 
saída. Sabemos das dificuldades que enfrentam. 
Agora mesmo, no Rio Grande do Sul, estamos vi
vendo momentos de calamidades, de enchentes. Te
remos safras totalmente perdidas. Muitas pessoas 
terão que recomeçar do zero. Imaginem os prefeitos 
desses municípios ainda com seus recursos retira
dos, centralizados nas mãos do Governo Federal! 
Temos que descentralizar, temos que dar autonomia 
e determinação com recursos. Do contrário, não 
adianta delegar poderes, dizer que municípios e Es
tados são importantes. 

Podemos ver os prejuízos da Lei Kandir, por 
exemplo, que é outra questão a ser debatida. Não 
concordo em centralizar nas mãos do Governo, pois 
sabemos que as causas das dificuldades do governo 
estão e são outras. Na minha opinião, a principal 
causa é o aumento das taxas de juros, que já eram 
altas e agora estão dobrando, passando de 1,58% 
para 3,05% ao mês. Ou seja, teremos juros reais de 
36%. São dados com os quais o Governo deveria 
trabalhar e buscar fortalecer os municípios. 

Então surge, Sr. Presidente, uma discussão 
que, mais uma vez, não se pode emendar. Pode-se 
emendar. Esta Casa legislativa tem o compromisso 
com os Estados na sua totalidade e sabe que é im
portante acelerar a discussão de determinados as
suntos. Então, observemos as perdas e os números 
que estão aí apontando. 

Além disso, elaborar uma proposta de emenda 
à Constituição paralela, não acho o melhor caminho. 
Assinei essa proposta de emenda que é encabeça
da pelo Senador Pedro Simon, porque avalio a inten
-iio. A tramitação está-se dando de forma errada 

.sta Casa. Por que não corrigimos as matérias du
rante a sua tramitação e construímos projetes para
lelos? Isso aqui me cheira a demagogia. 

Que me perdoe o Senador Pedro Simon, que 
faz um discurso contra a prorrogação do FEF, con
denando-a, e diz que votará a favor da prorrogação. 
Então, não entendo mais. Penso que o discurso tem 
que ter um mínimo de entendimento e coerência. 

Essa proposta de emenda que está assinada 
por muitos Srs. Senadores é importante, mas não 
sabemos quando ela será aprovada. E até lá os mu-

nicípios continuamo sendo penalizados. E ainda 
mais: têm que descontar parcelas recebidas de for
ma retroativa à data dessa prorrogação, quer dizer, 
serão duplamente penalizados. · · 

Dessa ·torma, desculpem-me os Srs. Senado
res que defendem que para a estabilidade do plano, 
o Governo Federal fique com esse dinheiro. Para a 
estabilidade do plano, hoje, seria importante descen
tralizar recursos urgentemente aos municípios, para 
que prefeitos pudessem corresponder aos seus 
compromissos, à necessidade de investimento que 
se faz por este País afora. 

Portanto, não posso votar favoravelmente à 
prorrogação de algo que já não existe e, principal
mente, que penalizará profundamente os. municípios 
deste País. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 

-votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Tem V. Ex" a palavra. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, a discussão e votação desta 
Proposta de Emenda à Constituição, bem assim a dis
cussão e votação de outras proposições no Congres
so, como é o caso da tentativa de prorrogação do 
CPMF, Contribuição Provisória de Movimentação Fi
nanceira, criada sob a inspiração do ex-Ministro Adib 
Jatene, é a prova mais evidente de que estamos, cada 
vez mais, distantes da chamada Reforma Fiscal. 

Naturalmente o Governo tem encontrado difi
culdades de concluir essa reforma fiscal, por não 
acertar um ajuste com os Estados, o Distrito Federal 
e os municípios. E o fato é que continuam sendo co
brados os mesmos tributos, inclusive com um pesa
do encargo contra os contribuintes, sobretudo por
que a grande parcela do imposto pago é direto, o im
posto de renda que, como todos sabemos, o impos
to mais injusto gue_há. . _ 

Ora, Sr. Presidente, com a prorrogação do 
FEF, que vem se repetindo anualmente - e que, 
aprovada esta Proposta de Emenda Constitucional, 
vai até 31 de dezembro de 1999 e a CPMF vigorará 
por mais uma ano - com o tempo o Governo vai-se 
desinteressando da reforma fiscal. 

Gostaria de faier um apelo às autoridades da 
área econômica, ao Senhor Presidente da República 
sobretudo, ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr. Mi
nistro do Planejamento, para que não se descuidem 
da reforma tributária, porque ela é fundamental para 
resolver o problema do déficit fiscal no País. Sem 



ela, estaremos sempre nesse vaivém, contratíando 
princípios federativos, atingindo a autonomia finan
ceira dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios. Agora, Sr. Presidente, os Estados, o DF e os 
municípios estão combalidos com suas dívidas para 
com a União, para com os bancos oficiais e particu
lares e mesmo com a rolagem de suas dividas. A 
Paraíba, por exemplo, apesar de todas as leis e re
soluções que aprovamos para amenizar o percen
tual, ainda paga cerca de 16% ou 17% ao mês, por 
sua divida para com o Governo Federal - dívida 
contratual, sem falar na dívida mobiliária. 

Portanto, Sr. Presidente, a mim me parece 
que, na verdade, temos que dar uma solução, votan
do a reforma fiscal, para que não continuemos com 
essas decisões que dependem sempre da prorroga
ção de leis em vigor. 

Além do que os Estados estão perdendo pro
priamente com o FEF, além do que os Estados es
tão perdendo com a CPMF e, sobretudo, além do 
que os Estados perderam com a Lei Kandir, que, 
aliás, foi objeto hoje de um discurso aqui do nobre 
Senador Ademir Andrade, que apresentou um proje
to revogando-a, vem agora essa Proposta de Emen
da Constitucional, que, no seu art. 52 , diz: 

Observado o disposto no artigo ante
rior, a União aplicará as disposições do art. 
3° desta Emenda retroativamente a 1 º de ju
lho de 1997. 

Isso, em outras palavras, significa dizer que o Te
souro continua cobrando o Fundo, apesar de ele não 
mais estar em vigor, porque terminou a sua vigência 
em julho deste ano. Está havendo uma apropriação in
débita por parte da União em prejuízo dos Estados e 
Municípios. Esse é o ponto fundamental da questão e 
que levou Governadores de Estado, por exemplo, o 
Governador José Targino, da Paraíba, a continuarem 
preocupados com a situação que se está criando. 

Sr. Presidente, mantive entendimentos com o 
Líder Elcio Alvares. O nobre Senador falou-me na 
disposição de V. Ex', como Presidente do Senado, 
de tentar uma solução conciliatória junto à área eco
nómica do Governo. Seja qual for, ela tem que vir, 
Sr. Presidente, porque não podemos mais contribuir 
para o enfraquecimento cada vez maior das finanças 
dos Estados, Municípios e DF. 

V. Ex!! foi Governador da Bahia por duas ou 
três vezes - e talvez o seja por mais uma vez se o 
quiser-, mas o fato é que V. Ex" foi Governador numa 
época em que o Governo Federal não precisava recor
rer a esses instrumentos e retirar dinheiro dos Estados, 
Municípios e DF. Hoje, os Estados estão numa situa-

Çãcnealmente difícil, porque a União, com o seu Pla
no Real - que inegavelmente vai bem pois é respon
sável pela estabilidade e queda da inflação - tem de 
manter o equilíbrio das contas públicas e, para isso, 
não devolve o dinheiro dos Estados. 

Portanto, Sr. Presidente, nós da Paraíba va
mos votar favoravelmente à matéria, apesar do sacrifí
cio que será imposto ao Estado. E vamos votar depois 
de entendimentos com o Governador Maranhão, e cer
tos de que, da parte das lideranças institucionais e, so
bretudo, da parte de V.Ex", como Presidente do Sena
do, do Senador Eldo-Aivares e dos demais Líderes, 
possamos fazer um acerto com a área econõmica do 
Governo para encontrar um modo de devolver aos Es
tados, pelo menos o valor correspondente a esses três 
meses, parceladamélite, porefue realmente está sendo 
cobrado indevidamente. Não quero referir-me à Lei 
Kandir porque essa foi prometida e não cumprida, mas 
também tem que ser amanhã acertado um esquema 
para seu fiel cumprimento. 

Eram essas as palavras que gostaria de dizer a 
título de encaminhamento e esse o apelo que faria 
às Lideranças e a V.Exl!, como Presidente do Sena
do e do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, em primeiro lugar 
quero louvar o relatório do Senador Renan Calhei
ros, que é amplo, bastante orientador e didático ao 
levantar as questões mais relevantes sobre o FEF. 

Considero bastante pertinente a inquietude do 
Senador Pedro Simon em relação à esta votação. 
Todavia, quero argumentar, de forma bastante obje
tiva, a minha posição favorável ao Fundo de Estabili
zação Fiscal, que, no nosso entender, deveria man
ter o nome original, uma vez que é, mais do que 
nunca, um Fundo transitório e emergencial. De qual
quer maneira, esse Fundo re_presenta um instrumen
to para reduzir o déficit fiscal, o déficit público. 

O Ministro da Fazenda demostrou que o déficit 
operacional de 4,8% do PIB, em 1995, foi reduzido 
para 3,4% do PIB, em função da introdução do FEF 
na Constituição brasileira. Portanto, o FEF tem ca
rácter transitório e reduz o déficit público - não tenho 
dúvidas. Mas ele existe até hoje em função da au
sência das reformas básicas: a tributária, a adminis
trativa e a previdenciária. Evidentemente, em se 
aprovando as referidas reformas, o fundo perde o 
seu sentido e a sua finalidade prática. 

Porém, Sr. Presidente, qual é a grande ques
tão em relação ao FEF? A grande polémica é exala
mente o fato de que ele atua retirando recursos dos 
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Estados e dos Municípios pelo Fundo de Participa
ção dos Estados ou pelo Fundo de Participação dos 
Municípios, que são transferências constitucionais 
oriundas do Imposto de Renda e do I PI. 

Estamos de acordo quanto a isso. 
Como demonstrou o Relator, Senador Renan Ca

lheiros, o FEF previsto para 98, num total de R$34 bilhõ
es, perfaz 13,5% de todo o Orçamento Geral da União. 
Como participam os Estados? O total dos Estados parti
cipa com 3%. Os Municípios participam com 3,2%. Por
tanto, a participação é pequena no bolo global do Fundo 
de Estabilização Rscal. É pequena, mas necessária e 
importante, sobretudo para os Municípios. 

A Câmara dos Deputados teve a cautela de re
duzir esse impacto negativo para os Municípios, 
criando os arts. 3", 42 e 52 que fazem repassar aos 
Municípios, em produto da arrecadação do Imposto 
de Renda e proventos de qualquer natureza, 1.5% 
para o período de julho de 97 a dezembro de 97; 
1.8% para janeiro de 98 a: âezembrode 98; e 2,05% 
para janeiro de 99 a 31 de dezembro de 99, que é o 
período de reformulação do FEF. 

O que isso significa? Com essa redução da 
participação dos municípios, ou melhor, com essa 
compensação da União para reduzir o impacto nega
tivo em relação aos municípios, o que representa na 
prática? O Relator Senador Renan Calheiros adotou 
essa redução proposta pela Câmara dos Deputados 
e mostrou que o FEF previsto para 1998 será de 
R$34 bilhões. No segundo semestre, serão retirados 
dos municípios R$271 milhões; em 1998, R$461 mi
lhões; e, em 1999, R$262 milhões. O que isso repre
senta em termos de percentual? Muito pouco. Para 
1997, 1.6; para 1998, 1.4 e para 1999, 0,7. 

Portanto, um percentual muito baixo da participa
ção global dos recursos destinados aos municípios 
que serão desviados para compor o FEF, variando en
tre 1,6 a 0,7 até 1999. É uma participação pequena. 

O Relator, de forma muito lúcida, disse que 
isso é um recurso muito pequeno e poderia ser reti
rada a participação dos municípios. 

Contudo, a Câmara conseguiu reduzir a perda 
dos municípios. Para evitar a prorrogação da discus
são do FEF, foi proposta no seu retomo àquela 
Casa, em função do processo legislativo, uma estra
tégia do processo: ao lado da aprovação do FEF 
como está, já aprimorado pela Câmara, deverá tra
mitar, ao mesmo tempo, a emenda constitucional 
que visa retirar os recursos do Fundo de Participa
ção dos Municípios da base do cálculo do FEF. 

Essa Emenda, que recebeu o número 37, de 
1997, já foi assinada, como disse o Senador Pedro 

Simon, por 61 Senadores e, creio, sê-lo-á por todos. 
Ela deve tramitar de forma rápida para que, breve
mente, essa pequena mas importante participação 
para os pequenos municípios seja retirada da base 
do cálculo do FEF. 

Por esses motivos e tendo a certeza de que a 
Emenda n237/97 será aprovada pelo Congresso Na
cional, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voto 
pela sua prorrogação, apesar da redução dos recur
sos destinados aos municípios, variando de 1.6 a 
0.8, em função de seu papel na redução do déficit 
Público brasileiro. Por esse motivo, voto a favor da 
proposta e do relatório do Senador Renan Calheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar 
desejo cumprimentar o Senador Renan kalheiros, 
Relator desta matéria, que, com todo o empenho e 
sacrifício, faz essa questão chegar ao plenário de
pois de ampla discussão. 

Sr. Presidente, após ouvir tantos companheiros 
do Senado, quero fazer uma referência, relativa a 
um livro que li há algum tempo, intitulado "Tentação 
Totalitária", de Jean Jacques Servier. Esse escritor 
francês se refere ao fato de que o grande problema 
das democracias é exatamente a tentação de serem 
utilizados instrumentos totalitários pelos democratas. 
Na verdade, nós - Executivo e Legislativo - estamos a 
nos acomodar em razão da troca dessa reforma fiscal, 
fundamental para o País, pela acomodação desse fun
do que era de emergência e passou a ser de estabili
zação fiscal. Isso não é novidade, e a Casa não desco
nhece. Creio que há um grande erro político do Exe
cutivo por não querer mexer nessa questão, por
quanto esta diz respeito aos estados. Fazer reforma 
fiscal é discutir com Estados e Municípios a questão 
da distribuição dos recursos. Mas, no momento em 
que o Executivo não ·discute, toma dos Estados e 
Municípios, por meio do Fundo de Estabilização Fis
cal e por meio da Lei Kandir. Creio que, portanto, há 
uma acomodação ao não se estabelecer essa dis
cussão, que é fundamental para o País. 

Ontem, na reunião de que V. Ex" participou co
nosco e com o Presidente da República, mais uma 
vez, ficou claro que a questão da reforma fiscal é 
fundamental para resolver um problema estrutural do 
País, que é o déficit. 

Neste momento, Sr. Presidente, fazemos como 
temos feito em relação às medidas provisórias. Elas 
foram instituídas em um Governo democrático, que 
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foi -o Governo do Presidente José Samey, e, por 
acomodação do Executivo, que tranqüilamente pode 
editar medidas provisórias, e do Congresso Nacio
nal, estamos a assistir àquilo que reclamávamos dos 
Governos militares, que era o decreto-lei. Hoje é 
muito pior com a medida provisória, porque, com o 
élecreto-lei, o Presidente da República não emenda
va; no caso da medida provisória, o Presidente ree
dita e ele próprio emenda. 

Estamos, Sr. Presidente, diante de duas situaçõ
es, que me parece devam merecer a reflexão por parte 
do Congresso Nacional, da classe política e do próprio 
Presidente da República no sentido de enfrentarmos a 
questão da reforma fiSCal. Ela é fundamental para o 
País. Esta crise momentânea por que o País atravessa 
revela mais uma vez a necessidade de estabelecer
mos mecanismos estruturais em favor do País. 

Essa questão é de solidariedade ao Governo 
neste momento e, como Líder do PMDB, oriento a 
Bancada do PMDB no sentido de que, em que pese 
a precariedade deste tema, o PMDB, mais uma vez, 
no Senado da República, dá ao Presidente da Repú
blica a solidariedade que o Presidente requer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, estou fazendo como o Senador Pedro 
Simon. Também vim falar do alto para ver se pelo 
menos sou olhado e ouvido. Claro que não vou ges
ticular como S. Ex-; ninguém aqui consegue fazê-lo 
com tanta habifidade. 

V. Ex-, Sr. Presidente, disse uma coisa verda
deira: a matéria foi enviada pelo Executivo em tempo 
hábil; só que a Câmara já votou em tempo inábiL En
tão, a matéria já chegou ao Senado em tempo inábil. 
É como se de repente, nesta sessão, eu pedisse a 
prorrogação da sessão e não fosse votado. Amanhã 
ou depois de amanhã, V. ExA, atendendo ao meu pe
dido de hoje, resolvesse prorrogar a sessão de hoje. 

Esse meu entendimento talvez não seja exata
mente a mesma coisa, mas dá uma idéia do q~e es
tamos fazendo hoje. Penso até que nem precisava 
tanto orador para dizer que ia votar a favor. Muitos es
tão aqui apenas para dizer ao Governo: 'Estou aten
dendo ao seu pedido, Presidente, e vou votar a favor". 

O nobre Senador Renan Calheiros foi exausti
vo no seu relatório. Procurou, de todas as formas, 
encontrar uma maneira de encaminhá-lo favoravel
mente, porque esse era o desejo do Governo. E o 
Senador Pedro Simon, da tribuna, fez um discurso 
que ninguém entendeu: como S. Ex" era o Uder do 

Governo Itamar Franco, inventor do Fundo Social de 
Emergência, procurou, agora, agradar os dois lados, 
ou seja, mostrou-se contra a emenda, mas disse que 
votará a favor. Isso parece o samba do crioulo doido. 

Eu disse que a Câmara dos Deputados votou 
em tempo inábil. Quero chamar a atenção dos Srs. 
Senadores para o que estabelece o art. 4•: Os efei
tos do disposto nos arts. 12 e 2" desta Emenda são 
retroàtivos a -r• de julho de 1997. 

Lembro que já passava de 1 • de julho de 1997. 
A minha reclamação, Sr. Presidente, é a de que foi 
aceita uma matéria encaminhada ao Senado em 
tempo inábil. Claro que sei, Sr. Presidente, pelo tem
po que tenho de vida pública, que esse discurso é, 
mais ou menos, uma tentativa de enxugar gelo. Nin
guém ganha um voto, fazendo um discurso na fase 
de discussão de uma matéria ou durante o encami
nhamento de votação-:- No entanto, devemos serpeio 
menos coerentes; temos de mostrar algo, porque es
tamos tomando uma posição. 

Sou autor de um voto em separado que ape
nas chama a atenção para o que afirma o Relator, o 
nobre Senador Renan Calheiros, no seu relatório. 
Diz S. Ex" no segundo parágrafo do seu relatório: •o 
Fundo Social de Emergência, que precedeu a ado
ção do Plano Real, foi instituído durante o exercício 
de 1994 pela Emenda Constitucional de Revisão n• 1, 
de 1994, que incluiu os arts. 71, 72 e 73 no Ato das 
Disposições Transitórias'. Ora, Sr. Presidente, como 
se inclui dispositivo no Ato das Disposições Transitó
rias? O mundo não sabia, mas aprendeu conosco. 

Quando apresentei o meu voto em separado, o 
nobre Senador Bernardo Cabral, Relator da Consti
tuinte e Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sentiu o abalo, porque criaram 
art•gos que não estavam-aprovados na. constituinte 
e lavraram as assinaturas dos Constituintes depois. 
Isso é fraude; não existe outro nome para essa ope
ração. E o nobre Senador Pedro Simon foi um dos 
responsáveis - ou talvez o responú.val maior - por 
essa fraude. Então, estamos fingindo que tudo é 
constitucional, ou seja, que essa matéria foi IIOiada 
pelos Constituintes e faz parte da Constituição, 
quando sabemos que a realidade não é essa. · ' 

No entanto, não tenho dúvm de que a oonckJsão 
desta Casa será pela aprovação. o nobre Senador Couti
nho Jorge terminou seu pronunciamento, dizendo que tem 
certeza de que o Senado aprovará Tarrilém pe!\')0 dessa 
forma, errilora meu voto em separado seja conlrário. 

Fala-se no problema nacional, que é grave. 
Ajudarei este Pafs e o Real sempre que puder, mas 
não posso votar favoravelmente a uma emenda 
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constitucional que agride a Constituição que jurei 
respeitar, cumprir e defender. A diferença é somente 
essa. Diz o Ministro da Fazenda que a questão dos 
Municípios poderia ter sido sanada na Câmara, mas 
uma briga de duas Lideranças não permitiu. 

Sei, Sr. Presidente, que não conseguirei ne
nhum voto com este pronunciamento. O FEF retira 
dinheiro dos Municípios. No linguajar do nobre Sena
dor Coutinho Jorge, essas emendas dão compensa
ção, ou seja, devolvem um pouco daquilo que estão 
tirando indevidamente de um fundo constitucional. 
Desse modo, devolver o que, em termos jurídicos, 
seria roubo é uma compensação, isto é, rouba-se, 
mas devolve-se uma pequena parcela. 

Concluirei, Sr. Presidente, porque também não 
quero fraudar o tempo que me foi permitido. Dou va
lor àquela câmera de televisão, não porque me está 
focando, mas porque não está focando o Plenário. 
Se o estivesse, o povo ficaria estarrecido ao ver que 
os Senadores presentes não estão prestando aten
ção para nada. Isso é verdade. Há muito tempo, es
peram apenas que parem os oradores para que se 
inicie a votação e se aprove, de qualquer mane1ra, 
essa emenda constitucional. 

Sou a favor dos Municípios e da Constituição, 
por isso meu voto em separado é para valer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en· 
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, creio que, tanto no âm
bito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia quanto neste Plenário, tivemos oportunidade de 
ouvir tudo o que é fundamental para orientar a nossa 
decisão a respeito do FEF. 

O Relator, Senador Renan Calheiros, cumpriu 
com o seu objetivo; atendeu o pedido que lhe fize
mos, na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, presidida pelo nobre Senador Bernardo Ca
bral, para que apresentasse um histórico sobre 
quanto o Fundo Social de Emergência e seus suces
sores tiveram de contribuição ao longo de sua exis· 
tência nos Municípios brasileiros; demonstrou-nos 
que a parcela de contribuição dos Municípios no 
r::EF é residual. Isso se deve, como salientou o Se~ 
-;ador Pedro Simon, a um esforço da Deputada 
Y::;da Crusius na Câmara dos Deputados. 

Exatamente por sar wma parcela residual, ou 
3e]a, não essencial para a -existência d_o FEF =_e_ste. 
sim. respettamos; deve ser considerado indispensá· 
•;el para o projeto de estabilização da nossa moeda·, 
tem sido considerada verdadeira a frase atribuída a Mi· 

nistros da área econômica de que, se tivesse havido 
um pouco mais de eficácia no debate desta matéria na 

_ Câmara, os Municípios talvez pudessem ter sido inte
gralmente poupados de contribuir com uma parcela que 
é residual para o fundo, mas importante para eles. 

Vemo-nos, hoje, diante de uma circunstância 
que me leva a fazer um apelo ao Líder do Governo, 
aos representantes das lideranças do Governo. Não é 
justo que se exija essa participação, que - repito - é 
residual para o Fundo e importante para os Municípios, 
quando já se sabe qu~ a situação financeira dos Muni· 
cípios não foi compensada pelo Governo Federal. 

O Governo Federal compensou os Estados da 
Federação com o Voto n2 162, do Conselho Monetá
rio Nacional, e os seus sucedâneos, que permite o 
alongamento da dívida dos Estados. Os Estados, 
pórtimtó, foram colifémplaâos- pela União na resolu~ 
ção do mais grave dos seus problemas financeiros. 

Está aí para ser votado o acordo da dívida do 
Estado de São Paulo, que compreende R$54 bilhõ· 
es. Portanto, um pouco mais que duas vezes o FEF. 
O acordo da dívida do Estado de São Paulo é duas 
vezes e um pouco mais o conjunto do FEF, que 
monta a cerca de R$26 bilhões. No entanto, o acor
do não quer dizer doação de dinheiro, mas uma 
equação financeira dessa dimensão. Quer dizer, o 
problema de São Paulo é dessa dimensão. 

-o cónjunfó âo -problema dos Estados é de 
R$104 bilhões, a preço de março deste ano. As An· 
tecipações da Receita Orçamentária dos Estados, 
R$900 milhões, como Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande do Sul, estão sendo consolidadas com redu
ção dos juros, que eram escorchantes, eram porno
gráficos, reconhecidos pelos próprios bancos corno 
pomográficos, posto que concordaram em reduzi-los 
na hora de consolidar as Antecipações de Receita 
junto à Caixa Económica Federal. 

Aplaudo- não estou dizendo isso para criticar·, 
o fato de os Estados da Federação terem sido atendi· 
dos pela União. Aplaudo e peço isonomia, pois os Mu
nicípios não foram atendidos na questão das AROs. 

Ontem, tivemos a presença do Dr. Pedro Pa· 
rente na Comissão de Assuntos Económicos. Ele 
disse: "Nós temos limites. Não podemos estender 
aos Municípios a Consofidação -dasAnteeipi.ições de 
Receita Orçamentaria", que, sabemos, estão sendo 
oneradas por juros escorchantes, predatórios, pomo
gráficos. Isso está acontecendo. Os Municípios não 
foram atend_idol>-ª!D _reLé!i;:ã_p a isso. O reescalona· 
mente de dívidas de Municípios - e aí só valeria 
para grandes Municípios - também não foi lançado 
pelo Governo Federal. 
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For esta razão, penso que o apelo que o Sena
dor Pedro Simon faz por meio· de uma proposta de 
emenda - que pode tramitar até · autonomamente, 
porque isso é a busca de um acordo - viria ao en
contro do desejo de reduzir o encargo para os Muni
cfpios, considerado pela União como um encargo re
sidual e pelos Municípios como muito oneroso. 

Penso que este cenário permite o diálogo. O 
Congresso nunca faltou ao Governo em matéria de 
Plano Real em nenhuma das solicitações do Execu
tivo. Por quê? Porque o Plano Real é um lastro, não 
é uma conquista de uma pessoa, nem mesmo do 
Governo. É um lastro da sociedade brasileira. O 
Congresso não vai negar o FEF, mas seria correto -
já vou acolher a sua solicitação, a sua determinação, 
e encerrar o meu discurso-, seria justo que o Gover
no reabrisse o diálogo para poupar os Municípios de 
uma participação tão pequena para a União, tão pe
quena para o FEF e tão dura, tão cruel, tão pesada 
para os Municípios brasileiros. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio

co/PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, foram tantos os argumentos expandidos a 
respeito da matéria que, talvez, fosse desnecessário 
o meu pronunciamento. Entretanto, como homem 
voltado para os interesses do meu Estado, dos de
mais Estados brasileiros e dos Municípios que vivem 
as agruras e as dificuldades de um momento de cri
se, sinto-me no dever de abordar alguns aspectos 
que considero temerários. 

Primeiro, corre não o boato mas a notícia, o 
fato, entre os prefeitos municipais, de que uma part:ela 
do Fundo de Estabilização FiSCal que deveria ser de
positada, caso o Fundo ainda tivesse vafidade, está 
sendo retida pelo Governo Federal. Se isso realmente 
estiver ocorrendo - e vários prefeitos se referiram a 
este assunto com muita certeza -, o Governo está atin
gindo frontalmente um artigo da Constituição Federal, 
que deve ser obedecido não apenas pelos Senadores. 
Quantas vezes somos cobrados pelo Governo Fede
ral, até de forma injusta, pois o atual Congresso está 
sendo o mais célere e rápido em apoiar o Governo nas 
medidas que considera urgentes. 

É o momento então de cobrarmo". Por que o 
Governo Federal retém parcelas do Fundo de Parti
cipação dos Estados e do Fundo de Participação 
dos Municípios, quando é o art. 160 caput, que diz 
expressamente: "É vedada a retenção ou qualquer 

restrição à entrega e ao emprego dos recursos atri
buídos, nesta Seção, aos Estados, ao Distrito Fede
ra~ e aos Mui'iicípios, neles compreendidos adicio
nais e acréscimos relativos a impostos"? A Constitui
ção Federal permite a retenção pelo Governo Fede
ral apenas na hipótese de o Estado ou o Município 
estar devendo alguma coisa à União. Somente neste 
caso, é permitida a retenção do recurso. 

Mas, Sr. Presidente, disse que é uma temeri
dade, porque estamos vivendo num regime demo
crático e isso deveria ser melhor fiscalizado pelo Le
gislativo, uma vez que cabe a nós do Legislativo fa
zer essa fiscalização. 

Mas por que essa polémica ocorre quando re
cursos dos Estados e dos Municípios são subtraídos 
a título de obtenção de recursos no combate ao défi
cit público e de ajuste fiscal? Ora, Sr. Presidente, a 
Constituição é muito clara, porque, quando faz a re
partição da renda nacional, diz textualmente quanto 
deve caber para a União, quanto deve caber para os 
Estados e quanto deve caber para os Municípios. Se 
a União se utiliza dos recursos dos Estados e dos 
Municípios para corrigir o seu déficit ou tapar os 
rombos de suas contas, está atentando contra a 
nossa Constituição, que previu, em 1988, os percen
tuais que caberiam a cada uma das nossas Unida
des Federadas. 

De outro modo, se o Governo está nessa situa
ção difícil, com o endividamento aumentando assus
tadoramente e se os Estados e os Municípios vivem 
de pires na mão, a culpa não cabe, neste caso, a estes 
últimos, mas sim à política económica do Governo 
que, para salvar o Real - é o que o Governo diz -, re
solve levar à estratosfera as taxas de juros, aumentan
do seu próprio endMdamento, o endividamento dos 
Estados e Municípios, e empobrecendo o Brasil. 

Sr. Presidente, termino minhas palavras dizen
do: se a reforma tributária já tivesse sido aprovada -
e ela está enterrada, engavetada na Câmara dos 
Deputados -. não teríamos o Fundo de Estabilização 
Fiscal, a Lei Kandir, mas teríamos, com certeza, um 
3rasil totalmente diferente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Te
bet. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srl's e Srs. Senadores, sempre chamamos de dilema 
a situação em que temos de optar entre duas saiu-
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ções ruins. Não tenham dúvida de que o FEF é um 
dilema para nós, mas não podemos deixar de votar 
favorávelmente. Nós da bancada da Paraíba vamos, 
os três, votar a favor do FEF. Mas, tristes, Sr. Presi
dente. Tristes porque temos informações de que os 
Estados Nordeste vão participar com 53% dos recur
sos, que deixam de integrar o Fundo de Participação 
Estadual e vão passar a compor o FEF, enquanto 
vamos receber só 35% de volta. No caso da Paraí
ba, é mais duro ainda. A Paraíba vai entrar com uma 
cifra relativamente alta e vai receber muito menos do 
que contribuiu. Vai contribuir com 4,8% e receber 
3,3%. Curioso é que Estados do Sudeste, como São 
Paulo, por exemplo, vão entrar com 1% e receber 
13,2%, porque sua densidade demográfica é muito 
maior e este é o critério do FEF. 

Vamos votar, mas não podemos deixar de mar
car nossa posição de consciência no sentido de que se 
não houver uma modifiCação dessa política o Nordeste 
será o grande penalizado. Vamos contribuir com mais 
do que vamos receber, ao contrário do Sudeste, que 
vai contribuir com menos e receber mais. 

Esse é apenas um caso, Sr. Presidente, mas são 
muitas as oportunidades em que o Nordeste sai per
dendo. Até quando isso vai continuar, não sabemos. 

Há poucos minutos falava com o Governador 
de meu Estado. S. Ex" disse-me que, com a retroati
vidade, não sabe como irá encontrar recursos para 
pagar os compromissos. Portanto, que seja válido 
realmente o acordo de cavalheiros da pulverização 
da devolução; caso contrário, não teremos recursos 
para honrar os pagamentos. 

Era essa a ponderação que gostaríamos de fa
zer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Vamos votar, 
mas assim faremos porque estamos em um dilema: 
se não votarmos, será pior para o Plano Real; se vo
tarmos, vamos perder uma parcela dos poucos re
cursos que ainda temos. 

O SR. PRESIJENTE {Anl!:lnb Carlos Magatães) -
Com a palavJa o nobre Senador Sebastião Rocha (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Ademir Andrade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é até engra
çada a votação de uma matéria como essa, porque 
quem ouve os noticiários, quem lê artigos de jornais, 
quem ouve manifestações de pariamentares não 
consegue compreender como uma matéria como 
essa é aprovada, porque os discursos são sempre 
no sentido contrário ao projeto. 

O Fundo de Estabilização Fiscal, antigo Fundo 
Social de Emergência, sempre foi condenado pela 

maioria dos pariamentares que, talvez para dar sa
tisfação ao seu eleitorado, aos seus prefeitos, aos 
seus vereadores, se manifestam de uma forma; 
mas, na verdade, na hora do voto, votam como o 
Governo deseja. 

Sobre o atraso com que o projeto é tratado neste 
Senado da Repúblicll, _também devo tecer alguns co
mentários. Estamos a votar algo que não existe mais, 
porque esse Fundo foi encerrado no dia 30 de junho, 
próximo passado. Portanto, ele não existe mais. Esta
mos fazendo algo aberrante, algo impossível de ser 
compreendido, mas estamos fazendo. 

Ora, por que o projeto demorou a chegar a 
esta Casa, considerando que o Governo o mandou 
em tempo hábil para a Câmara dos Deputados? Por
que na Câmara houve uma resistência, uma mobili
zação dos Prefeitos do Brasil no sentido de que a 
prorrogação do FEF não fosse aprovada. A Câmara 
se sentiu pressionada pela comunidade, principal
mente pelos Prefeitos. Os agentes do Governo, que 
estão sendo prejudicados no Fundo de Educação, 
não podem falar nada porque, afinal, ocupam cargos 
de confiança; mas os Prefeitos ainda podem falar al
guma coisa. Os Governadores também não falam 
porque estão todos presos aos favores do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, de modo que ficam ca
ladinhos, assumem o prejuízo sem dizer uma pala
vra em função das benesses que o Governo pode 
fazer com o próprio dinheiro que está tomando para 
usar de acordo com o seu livre arbítrio. 

Na verdade, o Governo está tirando 20% de to
dos os recursos vinculados, estabelecidos na Consti
tuição, para o seu uso pessoal, para usar como 
achar melhor e bem entender. Normalmente, ele faz 
uso politico desses recursos. Os governos estaduais se 
vêem presos a essa situação e não podem protestar. 

Na Câmara, o protesto surtiu efeito e, pela pri
meira vez - porque é a segunda vez que vamos 
prorrogar o Fundo de Estabilização Fiscal -, o Gover
no foi obrigado a aceitar mudanças e a admitir com
pensações para os Municípios. O valor que os Muni
cípios vão perder com essas novas mudanças é in
significante diante do Fundo; mas, para o Governo, 
representa muito. Os municípios vão perder R$995 
bilhões - esta é- a previsão; os Estados brasileiros 
vão -perder R$2;8 om1oos: Soma-se, portanto, um to
tal de R$3,8 bilhões de perda. 

Vejam bem; Srs. Senadores: para o Governo, 
isso é importante; para o Governo, isso é muito. Ele 
não pode dispensar e não aceita dispensar. Dessa 

-forma, não aereditona aprovaÇao da emenc:fa-do Se
naâor Pedro Simon~-porque o Governo fez a opção 
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de manter reservas cambiais à custa da especula
ção financeira do capital multinacional, às custas da 
especulação financeira das poupanças das pessoas 
dos chamados países desenvolvidos do Primeiro 
Mundo. E por causa disso é que sofremos com a 
queda da Bolsa de Hong Kong; por causa disso é 
que estamos passando pelas dificuldades que esta
mos passando, ou seja, porque o Governo não quer 
que esse capital especulativo corra do País. O que 
faz então? Ele aumenta os juros para que esse capi
tal permaneça. Resultado: a nossa dívida interna au
mentou, em uma semana, muito mais do que todo o 
dinheiro que estamos perdendo aqui para os Esta
dos e os Municípios brasileiros. O aumento da nossa 
dívida interna, em função do aumento de juros esta
belecidos nessas duas últimas semanas pelo Gover
no Federal, em função, por sua vez, do erro de op
ção política de ter reservas cambiais à custa da apli
cação do capital internacional no setor especulativo. 

O Brasil paga 30% de juros reais ao especula
dor que traz seu dinheiro para cá. Se ele aplicasse 
no seu país de origem, no máximo ganharia 4%. Se 
fosse no Japão, 2%. Mas ele traz seu dinheiro para 
cá, joga em nosso sistema financeiro e ganha 30% 
ao ano. Na hora que acontece um problema como o 
dos últimos dias, para que esse dinheiro não corra 
de volta, o Governo aumenta os juros. Em uma se
mana, estamos perdendo o equivalente ao que se 
pagou pela privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce. O Governo está transferindo todo o património 
público da Nação para as mãos do capital privado, 
principalmente do capital privado multinacional. 

Sr. Presidente, não aceitamos esse tipo de políti
ca: a política da-utilização do dinheiro do livre arbítrio, a 
política de tirar tudo que estabelecemos de vinculação 
na Constituição Federal para o Governo usar ao seu 
bel-prazer, inclusive de maneira política, calando a 
boca dos governadores. Mas não calaram os prefeitos. 

A Câmara dos Deputados ainda resistiu um 
pouco e, por isso, a tramitação do projeto está atra
sada. Nós, infelizmente, não estamos resistindo. 

O PSB, meu Partido, o PT, o PDT e o PPS vo
tarão contrariamente ao Fundo de Estabilização Rs
cal. Eu gostaria que o povo brasileiro soubesse, que 
todos os prefeitos soubessem, como estão votando 
os Srs. Senadores do PMDB, do PFL, do PPB e as
sim por diante. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, nobres colegas, não me caberia tecer co
mentários após a fala do meu Líder. Quero apenas 
juslificartnirihãpoSiçao enfrelaÇão ao voto que pro
feri na Comissão de Constituição e Justiça. Por que 
mudei meu voto, Sr. Presidente? Porque, em enten

-dimento coin o Seriaaor Pedro Simon, com outros 
colegas e com as Lideranças, por meiode uma emen
d;i. retiramo5 os MuniCfPlos do i:ie5conto do-Fundo de 
Estabilização Rscal. Sou um dos subscritores da 
emenda Como há esse compromisso de retirar os Mu
-niCTplos~ eu coflcórdei em votarlavoravelmente. 

Sr. Presidente, hoje, na presença de vários 
prefeitos, inclusive do meu Estado, o Prefeito de La
jes, Estado de Santa Catarina, fez uma exposição e 
referiu-sé às conquistas resuHantes da Constituição 
de 88, mas, com o tempo, os Municípios passaram a 
receber muitas obrigações. E dava o exemplo da saú
de: os postos de saúde do seu Município tinham cerca 
de 80 funcionários do Governo Federal e 20 do Municí
pio. Hoje, acontece o inverso. O Governo Federal foi 
retirando seus funcionários e hoje tem apenas 20; 80 
são do Município. O mesmo acontece na área da edu
cação. Antes, o Município tinha cerca de 20 professo
res e o Estado, 70. Hoje, o município está com 80 pro
fessores, e o Estado ficou com apenas 20. 

A tendência é a municipalização das obrigaçõ
es. Com isso, cada vez mais os municípios estão ar
cando com obrigaÇÕes. 

Como há entendimento entre as lideranças e 
uma emenda com mais de 60 assinaturas para reti
rada dos municípios, para que o Fundo não sofra so
lução de continuidade, eu retifico meu voto na CCJ, 
votando a favor neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o PFL é aliado do Governo, 
participa do Governo, sendo solidário, portanto, com 
suas iniciativas. Tem sido assim· ao longo desses 
dois últimos anos. O Governo alega que precisa do 
Fundo de Estabilização Fiscal para manter a saúde 
do Plano Real, que é fundamental para a economia 
brasileira, para a manutenção da inflação pratica
mente zero e é importante para a preservação das 
conquistas económicas do País. 

Entretanto, Sr. Presidente, nós do_P_FLiiao po
demos deixar, contudo, de observar que o Governo 
solicitou o plano, inicialmente, como provisório, 
como temporário. Em seguida, em 1995, pediu a sua 
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prorrogação para os anos de 1996 e 1997. Agora, 
outra vez, solicita a sua permanência até 31 de de
zembro de 1999. 

O Brasil não pode continuar vivendo aos sola
vancos. Foi assim com a CPMF. O Congresso Na
cional a concedeu como medida provisória, e depois 
foi prorrogada por mais algum tempo para que se 
pudesse salvar a saúde. Todavia, esses recursos 
não se <'plicam exclusivamente a essa área. No pas
sado, nos governos da revolução, quantas e quantas 
vezes assistimos às tais cartas de intenção do Ban
co Central aos bancos internacionais, ao Fundo Mo
netário Internacional, que não eram cumpridas no dia 
seguinte. Eram cartas de intenção, já se sabia, em~
das para não valer. Não podemos transformar as aço
es deste Governo em atitudes semelhantes àquelas. 

O Partido da Frente Liberal vai apoiar o Gover
no nesta sua nova iniciativa, mas observa que elas 
não podem continuar desse jaez, ou seja, a palavra 
do Governo precisa valer. 

O Governo está facilitando a rolagem das dívi
das dos Estados- no que faz muito bem-, para que 
haja uma harmonia entre a eco"?mia estadu~.e. a na
cional. Aí está uma compensaçao aos Mun1C1p10s. O 
Governo está destinando outras compensações, mas 
também está obtendo do Congresso Nacional mais 
este crédito de confiança Que não perdurem estes pe
didos seguidos de prorrogação de tributos, de taxas, 
como este do Fundo de Estabilização Fiscal. 

A Liderança do PFL recomenda aos integran
tes da Bancada votação favorável a esta emenda 
constitucional, mantendo, todavia, as observações 
que são também da Liderança do Partido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o último orador inscrito, Senador 
Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, quero mani
festar minha posição contrária à aprovação desse 
projeto, que é a posição do meu Partido, PDT, já 
manifestada também nas palavras das Senadoras 
Emilia Fernandes e Júnia Marise e dizer que é la
mentável que o Governo tenha introduzido na Câma
ra, para tramitação, como uma das primeiras emen
das apresentadas à reforma tributária, que não evo
luiu até este momento, e tenha que recorrer a esses 
artifícios para tentar garantir a estabilidade do Plano 
Real - aliás, o que todos desejamos - sobretudo em 
função de prejudicar os Estados com a redução do 
Fundo de Participação dos Estados assim como dos 
Municípios, que se encontràm, na sua maioria, em 
condição de penúria, de quase falência total. 

Como o retomo previsto no projeto, no meu en
tendimento, não é suficiente para compensar as per-

das, encaminho contrário à aprovação do projeto. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Está encerrada a fase de encaminhamento de vo
tação. 

Os Sr5: Senadores já podem votar. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA)- Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Essa fase, agora, já está encerrada, Excelência. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA)- Mas 

não estávamos em fase de discussão? 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Não, estávamos em fase de votação. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA)- En

tão, encaminharei à Mesa a declaração de voto con
trário ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Srs. Líderes, se quiserem, poderão orientar as 
suas Bancadas. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - A Liderança do Bloco recomenda o voto Não. 

O SR. SERGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto Sim. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- Sr. 
Presidente, o PMDB recomenda o voto Sim. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF.) -Sr. 
Presidente, o PPB vota Sim. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -Sr. 
Presidente, o PPB vota em aberto. Não é questão 
fechada; eu voto Não. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB·SC) - Sr. 
Presidente, voto Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O PPB vota em aberto. O Senador Epitacio Cafe
teira vota Não, o Senador Esperidião Amin vota Sim. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Pois não, Senador. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presi
dente, quero esclarecer que ainda teremos outra vo
tação nominal. 

o SR. PRESilENTE (Artanio CaJios Magallães)-v. 
Ex" tem razão. Após esta votação, votaremos também, do 
ponto de vista nominal, uma emenda de redação. 

A SRA. JUNIA MARISE (Bioco/PDT-MG) -Sr. 
Presidente, acompanhando a decisão do Bloco, o 
PDT vota 'Não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PDT vota com o Bloco: 'Não". 

(Procede-se à votação) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Está encerrada a votação. 

Vou proclamar o resultado. 

Votaram SIM 61 Srs. Senadores, e NÃO 12. 

Não houve abstenção. 

Total: 73 votos 

Aprovada. 

É a seguinte a proposta aprovada: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N2 25, DE 1997 

(N2 449197, na Câmara dos Deputados) 

De iniciativa do Presidente da República 

Altera dispositivos dos arts. 71 e 
72 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias introduzidos pela 
Emenda Constitucional de Revisão n2 1, 
de 1994. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
Constitucional: 

Art. 12 o caput do art. 71 do Ato das Disposições 
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 71. Fica instituído, nos exercí
cios financeiros de 1994 e 1995, bem as
sim nos períodos de 12 de janeiro de 1996 
a 30 de dezembro de 1999, o Fundo Social 
de Emergência, com o objetivo de sanea
mento financeiro da Fazenda Pública Fe
deral e de estabilização económica, cujos 
recursos serão aplicados prioritariamente 
no custeio das ações dos sistemas de saú
de educação, incluindo a complementação 
de recursos de que trata o § 3° do art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, benefícios previdenciários e 
auxílios assistências de prestação conti
nuada, inclusive liquidação de passivo pro
videnciarão, e despesas orçamentarias as
sociadas a programas de relevante inte
resse económico e social. • 

Art. ~ O inciso V do art. 72 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

·v - a parcela do produto da arreca
dação da contribuição de que trata a lei 
Complementar n2 7, de 7 de setembro de 

1997 e de 12 de julho de 1997 a 31 de de
zembro de 1999, mediante a aplicação da ali
quota de setenta e cinco centésimos por cen
tó, sujéífa-a:-alteração pofleíóromanã posfe~ 
rior, sobre a receita bruta operacional, como 
definida na legislação do imposto sobre renda 
e proventos de qualquer natureza • 

Art. 32 a União repassará aos Municípios, do 
produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza, tal como conside
rado na constituição dos fundos de que trata o art. 
159, I, excluída a parcela referida no art. 72, I, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os 
seguintes percentuais: 

I - um inteiro e cinqüenta e seis centésimos 
por cento, no período de 1° de julho de 1997 a 31 de 
dezembro de 1997; 

11 - um inteiro e oitocentos e setenta e cinco 
milésimos por cento, no período de 12 de janeiro de 
1998 a 31 de dezembro de 1998; 

III - dois inteiros e cinco décimos por cento, no 
período de 1o de janeiro de 1999 a 31 de dezembro 
de 1999. 

Parágrafo único. O repasse dos recursos de 
que trata o caput obedecerá à me<oma peri
odicidade e aos mesmos critérios de repartição e 
normas adotadas no Fundo de Participação dos 
Municípios, observado o disposto no art. 160 da 
Constituição. 

Art. 42 Os efeitos do disposto nos arts. 12 e 22 

desta Emenda são retroativos de 1 ° de julho de 
1997. 

Parágrafo único. As parcelas de recursos desti
nados ao Fundo de Estabilização Fiscal e entregues 
na forma do art. 159, I, da Constituição, no período 
compreendido entre 12 de julho de 1997 e a data de 
promulgação desta Emenda, serão deduzidas das 
cotas subseqüentes, limitada a dedução a um déci
mo do valor total entregue em cada mês. 

Art. s2 Observado o disposto no artigo anterior, 
a União aplicará as disposiçõesdo art. a2 desta 
emenda retroativamente a 12 de julho de 1997. 

Art. 62 Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação a emenda de redação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE.) -
Sr. Presidente, o Bloco recomenda a abstenção. 

(Procede-se à votação) 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

EMENDA No 1- CCJ, DE REDAÇÃO, À PEC N° 25, DE 1997 

ALTERA DISPOSITIVOS DOS arts. 71 E 72 DO ATO DAS 
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TBAI'lSITÓRtA:;;> • (F)oJ'J ___ ----- - ----

N° Sessão: 1 ----- -- l\1°Vot.;_2 Data Início: 05/11/1997 Hora Início: 18:17:56 

Data Sessão: 05/11/1997 Data Fim: 05/11/1997 Hora Fi!!).;j_8:21 :35 

I Partido I UF I Voto Partido UF Nome do Voto 

BLOCO IPA jADEMIR ANQRADE ABST. PM08 .MACHADO S1M 
DM08 SIM PM08 RS PEDRO SIMON SIM 

' BLOCO 

~ Hill ~ 
SIM 
SIM 

SIM 

PMOS SI'! 
PFI. ITO I SIM PMOB UMA SIM 

PSOS lP! 1M BlOCO >ROCHA 

PS08 IPI 

~~ 
PSOS 

~ BLOCC ISF A 1ST, se 
PFL IES I SIM PR. SIM 

BtOCC IRS IEMIUAI NA<> 

=ii "" 
>MELO "" PFL 

~ 
SIM 

I 
PS08 jRN SIM 

PMDB CAMA TA SIM 
PR. IAM 

~~Al.M6RA SIM 
PFL I AL SIM 

PFL lP! jHlKlO NAPOLEAO SIM 
PMDB IPB LUCENA SIM 

PMD!l jPA jJADER SARSALHO SIM 

PPB SIM 
PFL ITO SIM 

PFL IPE IJOEL OE HOLI..ANOA SIM 

PFL jMT jJONAS PINHEIRO SIM 

PFL IBA IJOSAPHAT MARINHO 

PFL IRN 

~~~~ "' 
PTB IPR "' BLOCO ISE jJOSE EDUARDO OUTRA 

P!MOS IRS !JOSÉ I SIM 
PSDB IES jJOSÉI SIM 

jJOS~ SIM 

PSDB !SP . SIM 
PFL IMT jJUUO CAMPOS 

~=§ BLOCO [MG jJúNIA MARISE 

se I 
I SIM 

PP8 IMS LEVYOIAS 51M 

PPB I PI .UClOIO~ SIM 

~os SIM 
PSSO S1M 
PMDS IRR 

-"""" SIM 
PMDS IPB S1M 
PTB IRC jOOACIR SOARES SIM 

PMDB !G< I 
PSDS !PR IOSMAROIAS -,.,.-

Presid.: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Votos Sim: 60 1° Sec.:-

2° Sec.: • 
Votos Não: 2 Total: 69 

3° Sec.:'" 
4° Sec.: • votosAbst: 1 
Operad. HEUO F LIMA Em;ssoo em: 05111197 • 18:21 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magaltiães) 
- O Senador Josaphat Marinho encaminhou à Mesa 
declaração de voto. 

Será publicada, nos termos do Regimento. 
Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e NÃO 2. 
Houve 7 abstenções. 
Total de votos: 69 
Foi aprovada a emenda. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA Nº 1, DE 1997 - CCJ 
(De Redação) 

Dê-se ao caput do art. 4º da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 25, de 1997, a seguinte 
redação: 

• Art. 4º Os efeitos do disposto nos arts. 
71 e 72 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, com a redação dada pelos 
arts. 1 º e 2º desta Emenda, são retroativos a 
12 de julho de 1997". 

O SR. PRESlDENTE (Antonio Carlos Magaihães) 
- O Sr. Senador Josaphat Marinho encaminhou à 
Mesa declaração de voto, que será publicada nos 
termos regimentais. 

É a seguinte a declaração de voto re
cebida: 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação da 
matéria para o segundo turno, que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N.2 707, DE 1997 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Redaç:ão, para o segmdo 1umo, da Pro
posla de Emenda à Constituição n.2 25, de 1Wl. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia apresenta a redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n.• 25, de 1997, 
que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, introduzi
dos pela Emenda Constitucional de Revisão n.2 1, 
de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 05 de novem
bro de 1997.- Bernardo Cabral, Presidente- Re
nan C31heiros, Relator - Lúcio Alcantara - Ramez 
Tebet- Pedro Simon- Esperidião Amin- Beni 
Veras - Francelina Pereira - Antonio carlos Vala· 
dares - Elcio Alvares - Sérgio Machado - Romeu 
Tuma - Jefferson Peres 

ANEXO AO PARECER N.2 707, DE 1997. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3.º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional: 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.2, DE 1997 

AHera dispositivos dos arts. 71 e 72 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, introduzidos pela Emenda 
Constitucional de Revisão n.•1, de 1994. 

Art. 1.2 O caput do art. 71 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
· "Art. 71. É instituído, nos exercícios fi-

nanceiros de 1994 e 1995, bem assim nos 
períodos de-1.2 de janeiro de 1996 a 30 de 
junho de 1997 e 1.2 de julho de 1997 a 31 
de dezembro de 1999, o Fundo Social de 
Emergência, com o objetivo de saneamento 
financeiro da Fazenda Pública Federal e de 
estabilização económica, cujos recursos se
rão aplicados prioritariamente no custeio das 
ações dos sistemas de saúde e educação, 
incluindo a complementação de recursos de 
que trata o § 3.2 do art. 60 do Ato das Dispo-

srçoes Constitucionais Transitórias, benefí
cios previdenciários e auxílio assistenciais 
de prestação continuada, inclusive liquida
ção de passivo previdenciário, e despesas 
orçamentárias associadas a programas de 
relevante interesse económico e social". 

Art. 2.2 O inciso V do art. 72 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"V- a parcela do produto da arrecada
ção da contribuição de que trata a Lei Com
plementar n.º 7 de 7 de setembro de 1970, 
devida pelas pessoas jurídicas a que se re
fere o inciso III deste artigo, a qual será cal
culada, nos exercíeis financeiros de 1994 a 
1995, bem assim nos períodos de 1.2 de ja
neiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 
1.• de julho de 1997 a 31 de dezembro de 
1999, mediante a aplicação da alíquota de 
setenta e cinco centésimos por cento, sujei
ta a alteração por lei ordinária posterior, so
bre a receita bruta operacional, com definida 
na legislação do imposto sobre renda e pro
ventos de qualquer natureza;" 

Art. 3.º A União repassará aos Municípios, do 
produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza, tal como conside
rado na constituição dos fundos de que trata o art. 
159, I, da Constituição, excluída a parcela referida 
no art. 72, I, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, os seguintes percentuais: 

I - um inteiro e cinqüenta e seis centésimos 
por cento, no período de 1.2 de julho de 1997 a 31 
de dezembro de 1997; 

11 - um inteiro e oitocentos e setenta e cinco 
milésimos por cento, no período de 1.º de janeiro de 
1998 a 31 de dezembro de 1998; e 

III-dois inteiros e cinco décimos por oent.o, no perío
do de 1.• de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 1999. 

Parágrafo único. O repasse dos recursos de que 
trata este artigo obedecerá à mesma periodicidade e 
aos mesmos critérios de repartição e normas adotadas 
no Fundo de Participação dos Municípios, observado o 
disposto no art. 160 da Constituição. 

Art. 4.º Os efeitos do disposto nos arts. 71 e 72 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
co_ril_a rooàção-dada-pelos arts. 1.º e 2.º desta 
Emenda, são retroativas a 1.2 de julho de 1997. 

Parágrafo único. As parcelas de recursos desti
nados ao Fundo de Estabilização Fiscal e entregues 
na forma do art. 159,-r; da- Constituição, no período 
compreendido entre 1.2 de julho de 1997 e a data de 
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promulgação desta Emenda, serão deduzidas das 
cotas subseqüentes, limitada a dedução a um déci
mo do valor total entregue em cada mês. 

Art. 5.2 Osbervado o disposto no artigo anterior, 
a União aplicará as disposições do art. 3.2 desta 
Emenda retroativamente a 1.2 de julho de 1997. 

Art. 6.2 Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer vai à publicação. 

A matéria constará da Ordem do Dia na sessão 
deliberativa ordinária do dia 13 de novembro, para o 
primeiro dia de discussão em segundo turno após o 
interstício regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os Srs. Senadorlf!S Emandes Amorim, Odacir Soa
res, Joel de Hollanda e Carlos Bezerra enviaram dis
cursos à Mesa para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. ExAs serão atendidos. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. 

Presidente, S~s e Srs. Senadores, o Jornal O Esta
do de S. Paulo inforri1a que Bancos brasileiros de
verão fazer hoje lançamento de títulos no exterior. 

Esses papéis renderão aos investidores estran
geiros juros de 33,6% ao ano. 

Segundo o Jornal, especialistas prevêem forte en
trada de dólares no País a partir da oolocação dos títulos. 

Os investidores internacionais acreditam que 
estas taxas compensam o risco de investir no mer
cado financeiro brasileiro. 

Estas taxas são 300% mais elevadas que as 
taxas praticadas nos mercados seguros. 

Enquanto isto, para assegurar a privatização de 
Companhias de Energia Elétrica em São Paulo, e dar a 
impressão que tudo vai bem, foi preciso o BNDES dis
por do dinheiro do trabalhador a taxas de 12"k ao ano. 

Este é um resultado imediato da estratégia 
adotada pela equipe económica para enfrentar o ca
pital especulativo, propiciar a este capital urna renta
bilidade 300% maior que a rentabilidade dos merca
dos seguros, e lhe assegurar empréstimos a taxas 
praticadas nos mercados seguros. 

O jornal informa outros resultados positivos, que 
parte dos dólares vendidos pelo Banco Central para evi
tar a desvalorização do real, já estão sendo comprados. 

Os dólares foram trocados por reais que ren
diam 1,5% se emprestados ao Tesouro, e agora são 
comprados por reais que rendem 3%, se empresta
dos ao mesmo Tesouro. 

Entendo que pagar 3 vezes mais juros, e com
prar por mais do que se vendeu, é bom sinal para os 
especuladores, não para o Brasil. 

Na verdade, o que se espera são anúncios de 
medidas concretas, para aumentar a produção e as 
exportações, de modo que se tenha um saldo positi
vo em cima de produção, não em cima de cresci
mento de dívida. 

O remédio do Brasil é produzir e exportar, ge
rar empregos, gerar divisas. 

Este choque de juros joga nossa economia no 
fundo do poço mais cedo. 

Reconheço sua necessidade imediata, porque 
-a desvalorização cambial seria pior, mas não se 
pode manter esta situação. 

Precisa haver uma mudança de mentalidade. 
Precisa haver coerência. 
Eu não estou vendo esta coerência. 
No momento em que emerge a necessidade de 

produzir mais, em que o país enfrenta crise porque 
não produz, o Governo dispensa 8 milhões de hecta
res do nosso território. 

Quando precisamos produzir, o Governo anun
cia que 8 milhões de hectares serão retirados da dis
ponibilidade produtiva nacional, serão esterilizados 
na forma de reserva indígena. 

Não anuncia um programa de colonização em 8 
milhões de hectares, com assentamento de 80 mil fa
mfiias, gerando 400 mil postos de trabalho, mas anun
cia que 8 milhões de hectares foram esterilizados. 

Não há coerência. 
Estou falando do momento atual. 
Estou pedindo coerência. 
Ontem esta Casa aprovou um Acordo Interna

cional de Madeiras Tropicais, que abrange o comér
cio de madeiras tropicais, e a utilização e conserva
ção sustentável das florestas produtoras de madeira 
e de seus recursos genéticos. 

Em seus termos, o Brasil se obriga a aceitar e 
por em prática as decisões do Conselho Internacio
nal de Madeiras Tropicais, constitufdo por países 
produtores e consumidores. 

Importa assinalar que o Brasil, que detém mais 
de 80% das florestas tropicais, e pelo Acordo, possui 
menos de 7% dos votos do Conselho. 

O Japão e a Comunidade Européia, que não 
possuem um centímetro de florestas tropicais, pos
suem 30% dos votos do Conselho. 

Ainda requeri que a matéria fosse submetida à 
Comissão de Assuntos Sociais, para uma melhor refle
xão, mas meu requerimento foi rejeitado. 

Quero esclarecer que não pude estar presente 
para defender meu requerimento, e dizer que repre-
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sento um Estado em que a indústria madeireira tropi
cal é uma das principais atividades econômicas. 

A principio não entendo porque esta atividade 
econômica deve seguir regras ditadas por consumido
res, e concorrentes. 

Países como o Canadá, a Austrália, a Noruega, 
a Finlãndia e a Federação Russa, que exploram flores
tas temperadas. Ou países como a Inglaterra, a Ale
manha, a França e o Japão, que consomem a madeira 
que produzimos. 

Posso estar errado, mas entendo que quando 
precisamos produzir, e o desemprego e os sem-terra 
estão aí, batendo às portas do Congresso Nacional, 
não há coerência em entregar nossa política florestal 
ao controle de organismo internacional, quando 213 de 
nosso território é constituído por florestas, e não há 
coerência em subtrair do processo produtivo mais 8 
milhões de hectares em reservas indígenas. 

Precisamos de uma reforma de consciência 

1 

Não apenas da previdência, e da administra
ção, mas de nossa estrutura econômica, e da men
talidade nacional. ' 

Os argentinos possuem uma expressão para nos-
sa submissão - macaquitos, e isto é o reconhecimento 
de que esta submissão é reconhecida no exterior. 

Somos fracos, dependentes. Temos uma elite 
que desde o Brasil Colônia serviu de feitor, para a ex
ploração dos brasileiros pelos colonizadores. 

Caso permaneçam os velhos hábitos de submis
são, o País está fadado ao fracasso. 

É preciso refletir sobre isto, e a hora adequada 
é esta, quando o rei está nu, quando o real mostra 
seus pés de barro. 

Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Presi

dente, S~ e Srs. Senadores, as crises que, vez por 
outra, eclodem na área da Saúde, até certo ponto, po
dem comprometer o alto apreço que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, reiteradamente, tem mani
festado pelo bem-estar e, particularmente, pela saúde 
do povo brasileiro. 

Essa é a impressão que se colhe quando toma
mos conhecimento dos conflitos e das insatisfações 
que lavram no setor, refletidas na imprensa, ao longo 
do mês de outubro próximo-passado. 

Tais conflitos, como já se tomou rotineiro, resul
tam da redução de recursos orçamentários ou do atra
so de repasses destes, destinados ao setor. 

Com efeito, tenho comigo três recortes de maté
rias relativas à saúde, publicadas respectivamente em 
O Globo de 7, 23 e 28 de outubro do corrente ano, cu-

jos títulos dizem, quase que por si so, do motivo das 
insatisfações que assolam a área 

Os dois primeiros: 'Brigas na saúde' e "Governo 
vai implantar um piso de R$12 reais para a Saúde", re
fletem a polêmica travada entre o Secretário-Executivo 
do Ministério da Saúde, Ba~as Negri, e os Secretários 
Estaduais de Saúde do sul e do sudeste, motivada 
pelo iminente lançamento do Piso Assistencial Básico 
(PAB). Já o terceiro comenta a alegada perda, pelo se
ter, de R$1,3 bilhão, o que estaria levando o Ministro 
Carlos Albuquerque a apoiar lobby do Conselho Na
cional dos Secretários Estaduais de Saúde, para a 
área, que não estaria recebendo CPMF como deveria. 

Lendo a matéria referente ao piso de R$12,00, so
mos inteirados de que o PAB é um sistema de municipa
lização e descentralização dos recursos da saúde, feito 
em moldes semelhantes ao implantado pelo Ministério da 
Educação na época em que Negri foi Secretário-Executi
vo daquela Pasta A idéia é mandar as verbas federais 
diretamente para os gestores de postos de saúde e hos
pitais dos Municípios. A grande novidade e fonte de en
crenca é a forma como esses recursos serão calculados. 

Tomando como base a população do Município, foi 
instituído 'o piso de R$12,00' por habitante, ao ano, para 
consultas e exames em todos os Municípios brasileiros. 

A iniciativa, segundo os autores da reportagem, é 
assim justificada pelo Secretário-Executivo do Ministé
rio da Saúde: 

- Hoje há Municípios que recebem anualmente até 
R$30,00 por habitante, enquanto outros Municípios não 
recebem mais do que R$2,00. Isso é uma loucura Com 
o PAB, podemos estabelecer uma mécf1a anual por habi
tante de R$10,00 a R$12,00 em todos os Municípios. 

Ao que consta, senhor Presidente, os municípios 
que recebem mais estão nas regiões Sul e Sudeste, e 
são precisamente os Secretários estaduais de Saúde 
dessas regiões os que se opõem com maior veemência, 
a essa tentativa de equalização, aduzmo que aceitam 
que os municípios do Norte e do Nordeste tenham sua 
quota aumentada, mas não adm~em ver reduzida a parte 
que até aqui vem sendo distribuída aos seus municípios. 

Essa.reação ~-~da pelo Presidente do 
Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde 
(CONASS): '-Nós não podemos nos responsabilizar por 
cortes nos recursos da assistência global em 98, com a 
implantação do PAB, sem os investimentos necessários." 

Nesse sentido, sua senhoria estaria pronto a de
senvolver um lobby no Congresso para que a propos
ta orçamentária da área da saúde em 1998 de A$19, 1 
bilhões seja elevada para R$20,4 bilhões. 

Há quem-vejà- ç)()Ytiâs oo5Sas reações-a mani
festação de um mero problema politico. 
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É que, com o repasse dos recursos do ministério 
diretamente para os municípios, os secretários esta
duais de saúde perderão poder ao deixarem de decidir 
o valor dos tetos e de fazer a distribuição do dinheiro 
do PAB. O PAB vai movimentar cerca de R$1,8 bilhão, 
mais de 20% do que o Ministério da saúde gasta por 
ano com assistência médica. 

De tudo o que se lê e se ouve sobre essa pen
dência, é lícito concluir que a implantação do PAB, 
abriga o louvável intento de assegurar uma distribuição 
geográfica mais equânime e mais justa dos recursos 
destinados à assistência básica. 

Seria, todavia, sumamente salutar que o Secre
tário-executivo do MS se empenhasse, com toda habi
lidade, em abrandar as resistências que os estados 
oferecem à medida. 

Da mesma forma, outros focos de atritos pode
riam ser mais rapidamente apagados, se o Sr. Sarjas 
Negri, não fustigasse, com tanta ênfase, os aspectos 
críticos da administração anterior. 

Ainda recentemente, buscando destacar os es
forços do atual ministro para racionalizar a gestão dos 
recursos orçamentários, ele assim se referiu à adminis
tração do ex-ministro Jatene: 

- 'São muitos os ralos deixados pela gestão an
terior. Um grande ralo era o da Cerne (Central de Me
dicamentos), graças a Deus extinta. Aquela compra 
exorbitante de expermicidas, por exemplo, foi da épo
ca do Jatene. Outro ralo era o das concorrências, pre
ços de vacinas, inseticidas e reformas de instalações, 
cujos preços agora estamos conseguindo diminuir.' 

Ps mesmas matérias jornalísticas em referência 
dão-nos conta de que o presidente do Sindicato dos Mé
dicos de Minas Gerais, Ricardo de Menezes Macedo, e 
outros quatro mécfiCOS entraram na Justiça de Brasília 
com uma interpelação judicial contra o presidente Fer
nando Henrique Cardoso, o Ministro da Saúde. Carlos 
Albuquerque, e o Congresso, pela crise do setor de saú
de. Se a ação for acolhida, tanto o Presidente quanto o 
Ministro da Saúde poderão ser acionados para indeniza
rem vitimas dos serviços de saúde, prestados pela rede 
pública Além dos desvios da CPMF, o SincfJCato aponta, 
como motivos para a ação, o fato de, em alguns pronto
socorros e hospitais públicos, os médicos serem obriga
dos a escolher quem vai morrer. 

É dentro desse mesmo contexto, que eu er.<:Jua
dro a terceira matéria sobre crises na área de saúde, 
pubr~cada em o O Globo de 23 de outubro próximo 
passado, na qual se propala que o Ministro canos Al
buquerque revive a briga de Jatene por verbas, e que, 
em razão da retenção da verba já autoriiadél âe R$1 ,3 

bilhão no orçamento da Saúde, este estaria a cami
nho de um conflito com a área econômica do Gover
no. 

Para comprovar essa assertiva, são citados al
guns fatos sintomáticos. 

- O Ministro Albuquerque teria telefonado a Adib 
Jatene, cumprimentando-o pelo artigo publicado em 
Veja, no qual consta esta afirmação do ex-ministro: 'a 
CPMF ajudou muito mais o governo no equilíbrio de 
suas contas do que a saúde dos brasileiros'. 

-A receita da CPMF deveria ser agregada ao or
çamento, mas, na prática, está cobrindo recursos de 
outras fontes. Insatisfeito, o Ministro Albuquerque, nos 
bastidores, estaria apoiando os representantes do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), que divulgaram 
recentemente um documento condenando a manipula
ção do orçamento da Saúde. com efeito a CPMF de
verá arrecadar R$1 ,4 bilhão a mais do que o previsto, 
quando o imposto foi criado, e, mesmo assim, os re
cursos para a Saúde estariam sendo reduzidos. 

- Devido ao contingenciélmento de R$1 ,3 btlhão, 
começa a faltar dinheiro para custear o coquetel de dro
gas contra a AIOS; o Ministro está sem saben:le onde ti
rar os R$145 milhões para remécfiOS contra a AIOS. 

Senhor Presidente, Senhores· Senadores. 
A história tributária do País revela-nos não ser 

raro que recursos de um imposto vinculado a determi
nado fim, acabem sofrendo desvio ·de destinação, uma 
vez incorporados ao Tesouro. 

Não tenho elementos para afirmar ou para negar 
que seja precisamente esta a anomalia que estaria 
ocorrendo com a CPMF. 

Se assim o fora, tratar-se-ia de um procedimento 
que o Legislativo, secundado pelo Tribunal de Contas 
da União, deveria coibir com apropriado rigor. 

Quanto às queixas dos sucessivos Ministros da 
Saúde e de outros tantos Secretários Estaduais dessa 
área, concernentes à escassez dos recursos que lhes 
são repassados, permito-me concitar as autoridades 
responsáveis pela área econômica do Governo a envi
darem todos os esforços no sentido de esvaziar, com 
lnedida5 eoncretãse efiCaZes, os efeitos constrange
dores que, de alguma forma, possam ter provocado, 
as declarações que teriam sido feitas, em São Paulo, 
pelo ex-ministro Jatene, nestes termos: 

'os problemas atuais (de Saúde) são os 
mesmos que eu enfrentava: a falta de vontade 
política do governo para aumentar os recursos. 

Os burocratas da Fazenda acham que 
gastar com a Saúde é jogar dinheiro fora. • 

É o que penso, Senhor Presidente. 
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Muito obrigado 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) - Sr. 
Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, as populações de 
vastas áreas da região do sertão pernambucano e do 
cariri paraibano padecem as conseqüências do cronico 
problema de abastecimento de água potável, sendo 
castigadas com a falta desse líquido até para as suas 
necessidades básicas, como beber e cozinhar. 

Com o objetivo de dar a essas populações tão 
sofridas uma melhor qualidade de vida, evitando que 
elas tenham, muitas vezes, de recorrer à compra de 
água de qualidade suspeita, a preços exorbitantes, o 
Departamento Nacional de Obras contra as Secas -
DNOCS realizou estudos e concluiu que a construção 
de uma adutora seria a melhor alternativa para acabar 
definitivamente com a falta de água potável nas locali
dades daquela região. 

Iniciou-se, então, todo o longo processo e a luta 
política para transformar em realidade a construção des
sa importante adutora, denominada Adutora do Moxotó, 
cujo Relatório Técnico Preliminarfoi concluído em 1994. 

Senhoras e Senhores Senadores, a Adutora do 
Moxotó, cortando terras dos Estados de Pernambuco 
e da Paraíba, tem por finalidade o abastecimento de 
água dos Municípios de lnajá, lbimirim, Arcoverde, Mi
moso, Alagoinha, Pesqueira, Sanharó, Custódia, Betâ
nia, Sertânia, Monteiro, Camalaú, Prata, Ouro Velho e 
Sumé, abrangendo também os povoados pemambu
canos de Hotel do Deserto, Peba, Baixa da Alexandra, 
Campos, Lagoa da Areia, Modema, Cruzeiro do Nor
deste, Algodões, Rio da Barra, Sítio dos Nunes e São 
Caetano do Navio. 

Ao ténnino da construção dessa grande obra exe
cutada pelo DNOCS será possível alcançar uma solu
ção definitiva para o crônico problema de abastecimento 
de água potável de todos os Municípios e povoados da 
extensa e carente região localizada ao longo das rodo
vias BR-110, BR-232, PE-250, PB-412 e PB-250 e dos 
acessos a Camalaú e Alagoinha, respectivamente nos 
Estados da Paraíba e Pernambuco. 

Ao todo, serão beneficiados 26 localidades, entre 
povoados e Municípios, sendo 21 no Estado de Per
nambuco e 5 no Estado da Paraíba. 

A adutora terá uma extensão total de 532 quilôme
tros, sendo a captação das águas realizada no Reserva
tório da Usina Hidrelétrica de ltaparica, localizada próxi
ma à cidade de Petrolândia, no sertão pernambucano. 

O projeto em execução retirará do Rio São Fran
cisco uma vazão máxima de 1.278 lttros de água por 

ségunao;quesera conduzida através de adutoras e 
subadutoras. 

Senhor Presidente, venho acompanhando de 
perto a luta travada pelos idealizadores dessa impor
tante obra para que ela se po5sa tomar realidade e 
melhorar as condições de vida da sofrida população da 
região a ser beneficiada. 

Trata-se de uma obra de alcance social tão im
portante, que o Vice-Presidente da República presti
giou com sua presença o ato de assinatura dos contra
tos com a empresa encarregada de realizar o projeto, 
durante sua visita à sede da 3ª Diretoria Regional do 
DNOCS, localizada no Recife. 

O DNOCS, após ter realizado o levantamento 
dos dados topográfiCQS e geotécnicos, contratou, em 
fins de 1996, a empresa Vecttor Projetes SIC Lida 
para realizar o desenvolvimento do Projeto Básico da 
Adutora do Moxotó. 

Todos os estudos de concepção da obra, reali
zados pela mencionada empresa, foram desenvolvi
dos com base em estudos censitários e projeções 
desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE para os Estados da Paraíba e 
de Pernambuco e também em estudos de planeja
mento desenvolvidos pela Companhia Energética de 
Pernambuco - CELPE e pela Companhia de Sanea
mento de Pernambuco - COMPESA, contendo pro
jeções de crescimento populacional. 

Foram levantados dados em relação às caracte
rísticas das comunidades a serem atendidas, como lo
calização, clima, meios de comunicação e transporte, 
acessos, condições do sistema de saneamento básico, 
recursos hídricos e características socioeconômicas e 
realizadas minuciosas visitas de inspeção aos locais a 
serem servidos pelo sistema projetado. 

O projeto elaborado prevê a construção de 2 es
tações elevatórias, 1 estação de pressurização, 1 esta
ção de tratamento de água, e 3 reservatórios. 

Senhor Presidente, a finalidade da obra é alta
mente relevante, sObretudo por seu alcance social. 
Trata-se da oferta de água destinada exclusivamente 
para consumo humano e não para irrigação. 

Sua licitação final está prevista para o próximo 
mês de novembro, e tenho a certeza de que os traba
lhos serão iniciados em curto prazo, pois as autorida
des federais e estaduais reconhecem sua importância 
e urgência e tudo farão para que as dotações neces
sárias constem do Orçamento de 1998. 

Conhecendo bem os problemas daquela região, 
tenho me empenhado pessoalmente para que esse 
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projeto se tome realidade, pois considero ser um de
ver de todos nós que nos preocupamos em resolver 
os graves problemas que afligem a população serta
neja de Pernambuco e da Paraiba lutar para que 
essa obra se tome realidade. 

Estou convicto de que a construção da Adutora 
do Moxotó possibilitará a solução definitiva do cronico 
problerna de abastecimento de água potável de toda 
aquela extensa e carente região. 

Senhoras e Senhores Senadores ao concluir 
meu pronunciamento, gostaria de destacar e agrade
cer o empenho do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, sob o coman
do de um pemambuc:mo que conhece bem o drama 
vivido pelo bravo povo sertanejo, o Ministro Gustavo 
Krause, e da direção do DNOCS, em particular do Dr. 
José Gaspar Cavalcanti Uchôa, Diretor da 3' Direto
ria Regional do DNOCS, que não tem poupado es
forços para tomar realidade a construção da Adutora 
do Moxotó. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

Muito obrigado! 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Sr. Presidente, Sr!s. e Srs. Senadores, as micras, 
pequenas e médias empresas precisam de um maior 
apoio das autoridades económicas. Elas são entida
des de produção que têm uma grande capacidade 
de geração de emprego e são capazes de contribuir 
de maneira importante para a melhoria da distribui
ção de renda em todo o sistema económico. 

É importante ressaltar que a economia brasilei
ra dispõe de uma enorme potencialidade de cresci
mento porque tem um imenso mercado interno para 
ser dinamizado. Todavia, as pequenas e médias em
presas que poderiam impulsionar essa riqueza não 
recebem do Governo o incentivo necessário. Assim, 
os custos de produção, a pesada carga tributária, as 
altas taxas de juros, as estreitas linhas de crédito e 
problemas de infra-estrutura são alguns dos obstá
culos mais importantes que oneram significativamen
te a atividade dos pequenos e médios empresários 
nacionais e elevam o chamado •custo Brasil" para 
patamares difíceis de sustentar. 

Por outro lado, não podemos mais ignorar que 
o fenômeno da globalização das economias passou 
a exigir das empresas uma maior capacidade de 
competição. Em função disso, aquelas que não con
seguirem aumentar os seus investimentos em pes
quisa e desenvolvimento não terão como enfrentar a 
concorrência do mercado e fatalmente encerrarão as 
suas atividades. 

No que se refere ao Governo, como já falamos 
anteriormente, ele precisa assumir uma posição de 
maior engajamento no capítulo referente à modern
ização das unidades produtivas. Assim, para assistir 
ao nascimento de milhões de novos postos de traba
lho e para garantir a ampliação do mercado interno, 
é preciso que as autoridades ofereçam aos peque
nos e médios empresários determinadas garantias. 
Dessa maneira, maior acesso ao crédito, diminuição 
dos encargos fiscais, juros menos onerosos, redu
ção de taxas de importação de equipamentos e ou
tros insumos, constituem providências importantes 
para garantir a saúde dessas empresas. 

No caso do meu Estado, por exemplo, uma 
medida complementar importante seria, sem dúvida 
alguma, a utilização dos recursos do Fundo Consti
tucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste -
FCO, proposta das classes produtoras do Mato 
Grosso, para alimentar linhas de crédito e financiar o 
capital de giro puro das pequenas e médias empre
sas da região. Vale ressaltar que, segundo informa
ções do Banco do Brasil, que é o seu agente finan
ceiro, os recursos disponíveis já atingem mais de 
300 milhões de reais, o que seria realmente uma 
ajuda inestimável ao desenvolvimento e à estabilida
de da economia regional. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena
dores, gostaria de aproveitar esta oportunidade neste 
plenário para dizer que a idéia defendida pelas classes 
produtoras do Mato Grosso merece todo o nosso 
apoio e representaria uma grande injeção de ãnimo 
para a maioria dos negócios que sofrem muito com as 
dificuldades impostas pelo Plano de Estabil~ção da 
economia. 

O financiamento do capital de giro representa um 
meio bastante efiCiente para manter os empregos até 
aqui gerados e naturalmente permitir a criação de ou
tros. Por outro lado, a medida traria também uma ino
vação, porque não existe em nenhuma instituição fi
nanceira de crédito, ofiCial ou privada, recursos dispo
níveis para financiar o capital de giro das empresas. 

Rnalmente, a iniciativa de liberar os recursos do 
Fundo para financiar capital de giro, em suma, evitaria 
também a devolução do dinheiro aos cofres públicos 
por falta de tomadores que não têm mais condições de 
oferecer qualquer garantia ao Banco. Dessa maneira, 
é muito mais importante aplicá-lo nas empresas que 
estão em dificuldades financeiras, e dispensando em
pregados, do que deixá-lo depositado na instituição fi
nar~eeira. 

Muito obrigado! 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) _ Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando as 
Senhoras e Senhores Senadores que constará de sessão deliberativa 
ordinária de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA-No 89, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n•s 236, de 1995; 84 e 201, de 1996) 
(Em regime de urgência, nos tennos do Requerimento n• 928, de 1997- art. 336, "b") 

Discussão, em turno úrúco, do Projeto de Lei da Câmara n° 89, de 1996 (n° 
667/95, na Casa de origem), que autoriza o Governo Federal a conceder apoio finan
ceiro ao Distrito Federal e aos Municípios que instituírem programa de garantia de 
renda mínima associado a ações sócio-educativas, tendo 

Pareceres n°s: 
-685, de 1997, da Comissão de Assunto~ Sociais, Relator: Senador Lúcio Al

cântara, favorável ao Projeto, nos termos da Emenda no 1-CAS (substitutivo) que apre
senta, e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto, com votos contrá
rios dos Senadores Sebastião Rocha e Romero Jucá, e das Senadoras Marluce Pinto e 
Benedita da Silva, e, em separado, da Senadora Marina Silva; 

- 686, de 1997, da Comissão de Educaçã(l, Relatara: Senadnra Emilia Fernan
des, favorável ao Projeto, nos termos da Emenda n° 2-CE (substitutivo) que apresenta, e 
pela prejudicialidade das matérias que tramitam el!l.conjunto; e 

- 687, de 1997, da Comissão de Assuntós Econômicos, Relator: Senador Lú
cio Alcântara, favorável ao Projeto, nos termos da Emenda n° 3-CAE (substitutivo) que 
apresenta, e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto, com voto 
contrário do Senador Laura Campos e com restrições dos Senadores José Eduardo Dutra 
e Eduardo Suplicy. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão) 

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 236, DE 1995 

' (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 1996, e com os Projetos de 
Lei do Senado n•s 84 e 201, de 1996).} 

(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento n• 928, de 1997- art. 336, "b") 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 236, de 1995, de 
autoria do Senador Ney Suassuna, que cria a renda mínima na educação e dá outras 
providências. 

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 84, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 1996, e com os Projetas de 
Lei do Senado n•s 236, de 1995, e 201, de 1996) 

(Em regime de urgência, nos tennos do Requerimento n• 928, de 1997- art. 336, "b") 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 84, de 1996, de 
autoria do Senador José Roberto Anuda, que cria o Programa de Bolsas de Estudo e 
altera a Lei n° 9.131, que fzxa as diretnzes e bases da educação nacional. 

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 201, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 1996, e com os Projetos de 
Lei do Senado n•s 236, de 1995, e 84, de 1996) 

(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento n• 928, de 1997- art. 336, "b") 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado no 201, de 1996, de 
autoria do Senador Renan Calheiros, que cria a Bolsa-Cidadão e_dá outras providênci
as. 

5 
REQUERIMENTO N" 685, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento no 685, de 1997, do Senador José 
Eduardo, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do Senado n° 133, de 1996, de 
sua autoria, que dispõe sobre a participação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na implantação da Reforma Agrária, em virtude de encontrar-se com o pra
zo esgotado naquela Corrússão. 

(Em virtude de adiamento) 

6 
REQUERIMENTO N" 888, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 888, de 1997, do Senador Gil
berto Miranda, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre a Mensagem n° 156, de 
1997, pela qual o senhor Presidente da República solicita autorização do Senado Federal 
para contratar operação de crédito externo, no valor de cinqüenta rrúlhões de dólares 
norte-americanos, entre a República Federativa do Brasil e a empresa húngara Medicor 
Comercial S.A., destinados às Organizações Militares de Saúde do Ministério do Exér
cito, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam
bém, a de Fiscalização e Controle. 

7 
REQUERIMENTO N" 901, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento no 901, de 1997, do Senador 
Aderrúr Andrade, solicitando, nos termos regimentais, tra,m!taçãQ conjl.lllta dos_ Projetes 
de Lei do Senado n°s 15, 17, 50 e _ _!12, de_l92Q; _1_77 _(que já tramita com o Projeto de 
Lei da Câmara no 114, de 1995) e 197, de 1997, que dispõem sobre planos de saúde. 
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8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 21, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1996 (n• 
141/95, na Casa de origem), que toma obrigatória a impressão, nas bulas dos medica
mentos que especifica, de advertência aos fumantes sobre os riscos do tabagismo em 
relação a determinadas patologias, tendo 

Parecer sob n• 470,:de 1997, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, Relator: Senador José Alves, favorável, com Emendas 

n•s 1 e 2-CAS, que apresenta. 

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 39, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto dt! Lei do Senado n• 44, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1996 (n" 
490/95, na Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 928 da Lei n• 5.869, de 
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 

Parecer sob n• 573, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, Relator: Senador Ramez Tebet, favorável, nos termos de substitutivo (Emenda n• 1-
CCJ), que oferece; e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n• 44, de 1996, 
que tramita em conjunto. 

10 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 44, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n' 39, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 44, de 1996, de 
autoria da Senadora Marina Silva, que altera os arts. 926, 927 e 928 do Código de Pro
cesso Civil e dá outras providências. 

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 10, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 10, de 1997 (n• 
241/95, na Casa de origem), que revoga dispositivos do Decreto-lei n• 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, referentes ao exerCEcio-do- direito- de 
queixa pela mulher, tendo 

Parecer favorável, sob n• 576, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma. 

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 313, DE 1995 _ 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso n• 4, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 313, de 1995, de 
autoria do Senador Júlio Campos, que regulamenta o uso da língua vernácula, para de-
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nominações de estabelecimentos industrfais, comerciais e de serviços e dos seus pro
dutos e dos respectivos manuais de instruções, guias de informações, mapas, canas, 
folhetos, letreiros, painéis e toda e qualquer modalidade de informação destinada ao 
consumidor brasileiro, tendo 

Pareceres contrários: 
- proferido em Plenário, Relator: Senador Iris Rezende, em substituição à Co

missão de Educação; e 
- sob n° 611, de 1997, da Comissão de Assuntos Econômicos (audiência), 

Relator: Senador Valmir Campelo. 

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 246, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso n• 8, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado no 246, de 1996, de 
autoria do Senador Gilberto Miranda, que dispõe sobre a conciliação, mediação e arbi
tragem nos dissídios individuais de natureza trabalhista e dá outras providências, ten
do 

Parecer contrário, sob n° 548, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Relator: Senador Ney Suassuna. 

14 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n° 41, de 1996 (no 190/95, na Casa de origem), que 
proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias federais, salvo 
em perímetros urbanos, tendo 

Parecer, sob n° 574, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, Relator: Senador José Eduardo Dutra, pela prejudicialidade. 

15 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n° 74, de 1996 (n° 302/95, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, nas condições que es
pecifica, tendo 

Parecer, sob no 561, de 1997, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José EGiuardo Dutra, 

pela prejudici3lidade. 

sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) - Está encerrada a 

(Levanta-se a sessão às 18h24min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

5-11-97 
Quarta-feira 

10:00- Despacho Interno 
14:45- Comissão de Constituição e Justiça do 

Senado Federal 
15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do 

Senado Federal 



Ata da 162ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 6 de novembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 

da Srª Junia Marise, e dos Srs. Carlos Patrocínio e Lúdio Coelho 

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

Ademir Andrade - Albino Boaventura - An· 
tonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valada· 
res - Bello Parga - Beni Veras - Bernardo Ca
bral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Car
los Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge 
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alva
res - Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira -
Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano 
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Ge
raldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Hum
berto Lucena - Jader Barbalho - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - José Agripino - José AI· 
ves - José Bianco - José Eduardo - José Eduar
do Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira 
- José Roberto Arruda - José Sarney - José 
Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro 
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lu
cídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -
Marina Silva - Marluce Pinto - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan 
- Os mar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon 
- Ramez Tebet - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Ro
meu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião 
Rocha - Sergio Machado - Teotônio Vilela Filho 
- Valmir Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck 
-omelas. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs. 
Senadores. HavendC' número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador 
Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expe
diente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECE N2 708, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o ofício n2 •s• 48, de 1997, do 
Presidente do Banco Central, que enca
minha ao Senado Federal solicitação do 
Governo do Estado de Santa Catarina, 
para que possa emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Santa Catarina, 
cujos recursos serão destinados ao giro 
da dívida mobiliária vencível no 22 se
mestre de 1997. 

Relator: Senador Roberto Requião. 

I - Relatório 

A matéria ora relatada é continuação da tramita
ção do Ofício ·s· 48, de 1997 (Ofício Presi Jl2 1.644, de 
12 de junho de 1997, na origem), através do qual o 
Sr. Presidente do Banco Central encaminhou ao Se
nado Federal o pedido do Governo do Estado d~ 
Santa Catarina para emitir Letras Financeiras do Te
souro daquele Estado, objetivando a captação de re
cursos destinados ao giro de sua dívida mobiliária 
vencível no 2" semestre de 1997, bem como o pare
cer Dedip/Diare-97/0415, de 9 de junho de 1997, 
contendo a manifestação do Banco Central sobre a 
matéria. 

A emissão global, pretendida pelo Estado de San
ta Catarina. apresenta as seguintes características. 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica· 

- -ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
· c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro-LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, 
de 25-11-87; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00; 
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f) características dos títulos a serem substi
tuídos: 

Titulo Vencimento Quantidade 

561826 1"-7-97 43.952.643.337 

561826 1"-10-97 278.742.709.040 

561824 1"-11-97 155.893.080.829 

561826 1"-11-97 178.133.610.944 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

Coloca!~;ãO Vencimento Trtulo Data-Base 

1"-7-1997 1"-7-2002 561826 1"-7-1997 

1"-10-1997 1"-10-2002 561826 1"-10-1997 
3-11-1997 1"-11-2002 561824 1"-11-1997 
1"-12-1997 1"-12-2002 561826 1"-12-1997 

h) Forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-97, 
do Banco Central; 

I) autorização legislativa: Lei n2 7.546, de 27-1-
89 e Decreto n2 2.986, de 1 0-2-89. 

Sobre a solicitação de Santa Catarina, o Sena
do Federal já aprovou duas resoluções: a Resolução 
n2 62, de 26 de junho de 1997, e a Resolução n2 92, 
de 30 de setembro de 1997. 

A Resolução n2 62, de 1997, do Senado Fede
ral, aprovou a emissão de novos títulos necessários 
à rolagem das LFTSC que venceram em 1° de julho 
de 1997. 

Naquela ocasião, fora designado relator da ma
téria, o nobre Senador Esperidião Amin, que, em seu 
parecer, alertou a Comissão de Assuntos Econõmi
cos para as seguintes irregularidades apresentadas 
pelo pleito catarinense e destacadas no parecer do 
Banco Central: 

• o Estado de Santa Catarina não 
apresentava saldo no limite definido no art. 
42, inciso 11, da Resolução n2 69, de 1995, 
do Senado Federal, que estabelece as con
dições que devem ser observadas por esta
dos e municípios quando da contratação de 
operações financeiras, como a pleiteada 
pelo Estado; 

• o Tribunal de Contas de Santa Cata
rina informou que as despesas do Governo 
com pessoal foram da ordem de 79,36% das 
receitas correntes, percentual superior ao 
exigido pelo art. 13, inciso VIl, da Resolução 
n2 69, de 1995, do Senado Federal; e 

• o Estado encontrava-se inadimplen
te junto às institUiÇões integrantes do Siste
ma Financeiro Nacional, conforme inlorm<'t: 
ção constante no Cadastro da Drvida Públi-

Ca .::cADIP, descumprindo exigêneia do art. 
13, inciso III da referida resolução. 

Em seu parecer, o Banco Central~lertava, ain
da, que, segundo o disposto no art. 27 da Resolução 
nº 69, -de 1990,oESfãâõaprésehtàlia marge_m_de 
resgate de 1,25% da dívida rnobiliária vincenda, sen
do portanto recomendada a rolagem de 98,75%. 
------- Em que pesem as irregularidades apresenta
das, a Comissão de Assuntos Econômicos, em 14 
de junho de 1997, aprovou o parecer do Senador 
Amin, amparada na possibilidade de equacionamen
to das dívidas estaduais no âmbito do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Esta
dos, cujo protocolo de acordo entre a União e o Go
verno do Estado de Santa Catarina fora assinado 
em 12 de junho; nas difrculdades financeiras de cur
to prazo do Estado; e em decisões anteriores da pró
priã Comissão em casos análogos. 

Assim, foi autorizada a rolagem de 98,0% do 
valor dos títulos vencíveis especificamente no dia 12 de 
julho próximo passado, através da Resolução nº 62, de 
1997. 

A Resolução nº 62, de 1997, determinou ainda 
que a publicação do anúncio do leilão para a oferta 
dos títulos deveria ser feita com antecedência míni
ma de 3 dias de sua realização; que o Governo do 
Estado de Santa Catarina encaminharia ao Senado 
Federal toda a documentação referente à oferta dos 
títulos emitidos; e que o Banco Central encaminharia 
ao Senado Federal todos os registres de compra e 
venda dos títulos, até o tomador finaL 

No sentido de cumprir tais exigências, foram 
enviados à CAE fac-símiles de um documento de 
oferta dos titulas expedido pelo Besc, cópia do anún
cio do leilão publicado na Gazeta Mercantil e. um do
cumento informativo do resultado do leilão, também 
expedido pelo Besc, que, no entanto, não está assi
nado. Tais fac-símiles encontram-se anexados ao 
processado da matéria. 

Da parte do Banco Central, foi enviado o Offcio 
n2 Presi-97/2.265, de 25 de junho de 1997, contendo 
informações sobre as negociações dos títulos catari
nenses no período de 12 de julho, data de sua emis
são, até 15 de julho. 

O exame dessas informações aponta que a to
talidade dos títulos emitidos por Santa Catarina, na
quela ocasião, fora objeto de operações compromis
sadas diárias entre o Fundo da Dívida Pública do 
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Estado e o Banco do Estado de Santa Catarina 8/A 
- BESC. Percebe-se que, até a posição informada 
pelo Banco Central, os títulos não haviam alcançado 
nenhum tomador final. 

Dando prosseguimento à tramitação da maté
ria, foi designado o nobre Senador Casildo Malda
ner, como novo relator do assunto para exame das 
tranches necessárias à rolagem dos demais tftuloe 
com vencimento no 2º semestre de 1997. 

Em seu parecer, o Senador Maldaner ponde
rou que o critério adotado pela Comissão de Assun
tos Económicos e corroborado pelo Plenário do Se
nado, quando da aprovação da Resolução nll 62, de 
1997, foi no sentido de permitir maior prazo ao Esta
do tanto para o ajuste de suas contas como para sa
tisfazer as exigências da Resolução ng 69J95, o que 
representaria um tratamento idêntico ao já cotiC8dl
do a outros Estados em situação semelhante; salien
tou, ainda, que as negociações entre Santa Catarjnà 
e o Governo Federal, no sentido do equacionamento 
de sua dívida, encontravam-se avançadas, pois j6 
havia sido firmado o protocolo de acordo com a 
União, por meio do qual a União assumirá as dfvlda 
mobiliárias dos Estados que se comprometerem a 
fazer ajustes fiscal e patrimonial. 

O parecer apresentado pelo Senador Maldaner 
concluiu pela aprovação da rolagem de 98% dos tf. 
tulos vencíveis no dia primeiro de outubro, tendo, em 
seguida, sido aprovada a Resolução nll92, de 1997. 

Cabe destacar que, afora as exigências conti
das na Resolução n2 62, de 1997, que aprovou aro
lagem da primeira tranche, com vencimento em 11 

de julho, anteriormente comentada, não foi anexada 
nenhuma informação adicional sobre possfwls me
lhorias na situação financeira do Estado; sobre o 
cumprimento das exigências da Resolução nll69, de 
1995, que não estavam sendo cumpridas no mo
mento da discussão da Resolução nR 62, de 1997, 
ou mesmo se algumas medidas haviam sido toma
das nesse sentido; e ainda sobre possfveis avançoa 
nas negociações entre a União e o Estado. Da mas
ma forma, não houve nenhuma nova manifestaçlo 
do Banco Central sobre o assunto. 

Assim como a Resolução n11 62, de 1997, aRe
solução n2 92 determinou que a publicação do anún
cio do leilão de oferta dos títulos fosse feita com pnl· 
zo mínimo de três dias de antecedência da data p.e
vista P?ra o leilão; que o Governo estadual deveria 
encaminhar toda documentação referente à oferta 
dos títulos e ainda sua cadeia de emissões desde a 
origem; e que o Banco Central enviasse ao Senado 
Federal todos os registres de compra e venda dos tf· 

1u1oa até o tomador final, bem como a efetivação de 
sua venda definitiva, no prazo de catorze dias após 
a conclusão da operação de emissão dos títulos. 

Em offcio datado de 22 de outubro de 1997 o 
Banco Central enviou informações relativas às ope
fa96es com as LFTSC emitidas, desde 12 de outu
bro, data de sua emissão, até o dia 15 do mesmo 
mh. Segundo tais informações, os títulos emitidos 
com base na Resolução n• 92 foram objeto de ope
f896es compromissadas diárias entre o Fundo da Dí
vldll Pública de Santa Catarina e o Banco do Estado 
de Santa Catarina - BESC, de forma similar aos títu
to. emitidos com base na Resolução n" 62. 

Até o dia 23 do corrente mês de outubro, data 
originalmente marcada para apresentação deste pa
recer e deliberação da matéria nesta Comissão de 
Auuntos Económicos, o Poder Executivo catarinen
M nada havia enviado das informações determina
das na Resolução nR 92, de 1997. 

A ausência dessas informações motivou um 
pedido de vistas do Senador Amin que culminou na 
apn~~entação de um voto em separado favorável à 
tlllllaçllo do trâmite da matéria até que as informa
ÇIIes tivessem sido enviadas. 

Nesse ínterim, foram anexadas a este proces
udo as seguintes informações: 

• Comunicado n11 18, de 15 de setem
bro de 1997, do Departamento de Mercado 
Financeiro e de Acionistas - DEMAC, do 
Banco do Estado de Santa Catarina -
-- - -

BESC, relativo ao leilão de LFTSC no dia 30 
de setembro; 

• cópia do edital do referido leilão; 
• cópia da publicação do edital do lei

lão, no jornal Gazeta Mercantil, nos dias 26, 
27 e 28 de setembro; 

• cópia da publicação do resultado-do 
leilão, no jornal Gazeta Mercantil, no dia 12 
de outubro; 

• cópia do Protocolo de Acordo entre o 
Governo Federal e o Governo do Estado de 
Santa Catarina, assinado em 16 de abril de 
1997, e dos Offcios GG n11 6915/973 de 8 de 
julho de 1997, SEF/GABI N11 690/97 de 28 
de julho, e 787/SEMF de 11 de agosto, que 
mostram a evolução das negociações entre o 
governo catarinense e o Governo Federal so
bre a reestruturação do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul- BRDE; e 

• cópia dos extratos de movimentação 
de tftulos junto ao SELIC - Banco Central, 
relativos às operações envolvendo os tftulos 
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emitidos com base na Resolução n• 92, de 
1997, que ratificam as informações presta
das diretamente pelo Banco Central, de uma 
venda definitiva de R$40 milhões do Fundo da 
Dívida Pública de Santa Catarina ao BESC e 
operações compromissadas diárias entre am
bos para os R$141 milhões restantes. 

Assim, todas as informações exigidas pela Re
solução n2 92, de 1992, e ainda os termoS do proto
colo de reestruturação económica financeira entre a 
União e o Governo de Santa Catarina, estão anexa
das ao processado da matéria. 

Conclui-se portanto, que o presente processo 
está rigorosamente instruído com toda documenta
ção exigida pelos dispositivos legais pertinentes, não 
havendo impedimentos à sua tramitação. 

11- Voto do Relator 

Diante do exposto no relatório deste parecer, 
percebe-se que é a terceira vez que a Comissão de 
Assuntos Económicos analisa a questão referente à 
emissão de títulos para a rolagem da dívida mobifiá
ria do Estado de Santa Catarina com vencimento no 
2" semestre de 1997. 

Mesmo diante do descumprimento de exigên
cias da Resolução n• 69, de 1995, inicialmente foi 
aprovada a rolagem de parte dos títulos, como um 
crédito que se oferece ao Estado,· para que este 
adote medidas no sentido de equacionar tais exigên
cias. Em complemento, foi determinado o envio de 
informações ao Senado Federal, para que se possa 
acompanhar a evolução dos fatos e o cumprimento 
das resoluções desta Casa 

Em um momento posterior, novamente o Sena
do aprovou a rolagem de urna segunda parte dos tí
tulos, sendo que, nessa ocasião, nenhuma informa
ção nova sobre as finanças do Estado e sobre o 
cumprimento das exigências da Resolução n" 69, de 
1995, foi remetida e, novamente, foi determinado o 
envio das informações necessárias ao perfeito 
acompanhamento dos fatos, sendo inclusive estabe
lecido um prazo e solicitadas informações adicionais. 

No presente momento, estamos novamente 
diante das mesmas informações originais de quando 
se começou a analisar a matéria, sem saber como 
evoluíram as finanças de Santa Catarina desde então. 

O fato concreto é que a situação económica e 
financeira de um estado da Federação jamais apre
sentará consideráveis alterações em um curto perío
do de tempo. Assim, acreditamos que a posição eco
nómico-financeira atual do Estado de Santa Catarina 

não deve ser muito distinta da apresentada n0 pare
cer do Banco Central de junho passado. 

Em função mesmo dessa situação, ou mais 
precisamente, justamente em funçã<J desse desequi
líbrio financeiro, o Senado Federal resolveu aprovar 
a rolagem das tranches iniciais como forma de con
ceder um crédito ao Estado, para que este pudesse 
reunir as condições necessárias para recuperar seu 
equilíbrio económico. Ora, nunca se concede um 
crédito pela metade. 

Quanto às exigências estabelecidas nas Reso
luções n2 62 e ·n• 92, ambas de ~ 997, no sentido do 
envio de informações ao Senado, a experiência da 
CPI dos Precatórios nos ensinou que desvios finan
ceiros podem ocorrer em qualquer momento de exis
tência de um determinado título, e não apenas quan
do de sua emissão. 

Naquela oportunidade, foram apresentadas di· 
versas 'cadeias da felicidade" que ocorreram muito 
depois da emissão primária do papel. Em muitos ca
sos, constatou-se que inicialmente os títulos eram 
objeto de diversas operações de todo tipo, compro
missadas ou definitivas, e em seguida observava-se 
uma 'cadeia da felicidade' proporcionando lucros 
fantásticos a distribuidoras e corretoras. 

A CPI dos Precatórios igualmente mostrou que 
um título pode ter o seu tomador final alterado diaria
mente, inclusive na véspera de seu vencimento. 

Dessa forma, as exigências e!etuadas nas re
S91uções anteriores não permitiram o efetivo acom
panhamento e fiscalização das operações envolven
do os títulos emitidos com autorização do Senado, 
pçis é necessário o exame completo de todas as 
operàções de compra e venda até o vencimento fi
nal, durante toda a existência do papel. 

Cabe salientar que informações sobre a cadeia 
de negociações com os títulos não podem ser pres
tadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina, 
pois no momento em que tais títulos forem vendidos, 
o· Estado não tem como acompanhar as operações 
efetuadas pela instituição compradora junto a outras 
instituições participantes do mercado financeiro. As
sim, a exigência constante no final do § 22 do art. 22 

da Resolução n2 92, de 1997. só pode ser cumprida 
pelo Governo de Santa Catarina porque todas ope
rações efetuadas com os títulos emitidos com base 
nesta Resolução limitaram-se a operações entre o 
Governo do Estado, através do Fundo da Dívida Pú
blica, e o Besc. 

O Banco Central, todavia, por ser o administrador 
do Selic, é quem tem plenas condições de prestar tais 
informações, pois todas elas, independentemente de 
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serem operações definitivas ou compromissadas fi
cam regi&tradas no Selic. 

Ao Banco Central, portanto, é que deve caber 
a incumbência de enviar as informações sobre as 
negociações dos títulos ao Senado Federal, para 
exame desta Comissão de Assuntos Económicos, 
sendo que, conforme já mencionado, para uma efeti
va fiscalização, é necessário que sejam remetidas 
informações sobre todas as operações, em todas as 
modalidades, durante toda a vida do papel. 

Diante do exposto, e considerando que Santa 
Catarina já foi merecedor, por duas vezes, de um 
crédito do Senado Federal, no tocante à rolagem de 
sua dívida mobiliária, e objetivando um aperfeiçoa
mento das condições de fiSCalização das operações 
realizadas no mercado financeiro, com títulos públi
cos emitidos mediante autorização do Senado Fede
ral,somos levados a nos manifestar favoravelmente 
à rolagem de 98% dos demais títulos catarinenses 
com vencimento no segundo semestre de 1997, na 
forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N!! 146, DE 1997 

Autoriza a elevação temporária dos 
limites de endividamento do Estado de 
Santa Catarina para que possa emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Santa 
Catarina (LFTSC), destinando-se os re
cursos ao giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no úHimo bimestre de 
1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Santa Catarina autoriza

do, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, a ele
var os limites de endividamento e comprometimento 
previstos na mesma Resolução, para emitir Letras 
Rnanceiras do Tesouro do Estado de Santa Catari
na (LFTSC), cujos recursos serão destinados ao giro 
de sua dívida mobiliária com vencimento no último 
bimestre de 1997. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate 
dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação. 
da Emenda Constitucional n2 3, equivalente à rolagem 
de 98% (noventa e oito por cento) da dívida mobiliária 
do Estado vencível no último bimestre de 1997; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Rnanceiras do 

Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 
25-11-87; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) -valor nominal: R$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Titulo 

561824 

561826 

Vencimento 

1"-11-1997 

1"-12-1997 

Quantidade 

155.893.080.829 

178.133.610.944 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação Vencimento 

3-11-1997 1"-11-2002 

1"-12-1997 1"-12-2002 

Titulo 

561824 

561826 

Data-Base 

1"-11-1997 

1"-12-1997 

h) forma de cclocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n2 7.546, de 27-1-89 
e Decreto n2 2.986, de 10-2-89. 

§ 12 A publicação do anúncio do leilão para 
ofertas dos títulos referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 2" O Governo do Estado de Santa Catarina 
encaminhará ao Senado Federal, para exame na 
Comissão de Assuntos Económicos, toda a docu
mentação referente à oferta dos títulos emitidos ao 
amparo desta Resolução, bem corno a cadeia de 
emissões desde a origem da dívida. 

Art. 32 Até o décimo dia de cada mês, o Banco 
Central encaminhará ao Senado Federal, para exa
me na Comissão de Assuntos Económicos, todos os 
registras de compra e venda, em todas as modalida
des, dos títulos emitidos com base nesta Resolução 
e nas Resoluções~ 62 e 92, de 1997, efetuados 
no mês anterior, até a efetivação da venda definitiva 

Art. 42 O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de duzentos e setenta dias 
contados a partir da sua publicação. 

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data· 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997. 
- José Serra, Presidente - Roberto Requião, Rela
tor - Levy Dias - João Rocha - Ramez Tebet -
Gerson Camata ~ Casildo Maldaner - Francellno 
Pereira - Gilberto Miranda - Vilson Kleinüblng -
osmar Dias - José Roberto Arruda - Bello Parga 
- Waldeck Omelas - Esperidião Amin - Lúcio AI
cintara - Eduardo Suplicy - José Eduardo Outra 
- Freitas Neto - José Blanco - Jonas Pinheiro -
Beni Veras. 
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PARECER N2 709, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôml
cos., sobre o Projeto de Resolução n'142, 
de 1997, que altera a Resolução n2 101, 
de 1997, que autoriza a contratação de 
operação de crédHo externo, com garan
tia da República Federativa do Brasil, no 
valor de US$55,406,000.00 {clnqüenta e 
cinco milhões quatrocentos e seis mil dó
lares norte-americanos) equivalentes a 
R$59.367.529,00 (clnqüenta e nove milhõ
es, trezentos e sessenta e sete mil, qui
nhentos e vinte e nove reais) a preço de 
31-5-97, entre o Governo do Estado do 
Mato Grosso e o lstituto Bancario San 
Paolo di Torino S.p.A. destinada ao finan
ciamento da construção de pontes de 
concreto no ãmbHo do Programa de Pe
renlzação das Travessias do Estado. 

Relator: Senador Carlos Bezerra 

1- Relatório 

O Presidente da República encaminhou para o 
exame do Senado Federal proposta para que fosse 
autorizada a contratação de operação de crédito ex
terno, com garantia da União, no valor equivalente a 
até US$ 55,406,000.00 (cinqüenta e cinco milhões, 
quatrocentos e seis mil dólares norte-americanos), 
de principal entre o Instituto Bancário San Paolo di 
Torino S.p.A. e o Governo do Estado do Mato Gros
so, destinada ao financiamento, parcial, da aquisição 
de· bens e serviços - importação e construção de 
pontes de concreto - no âmbito do Programa de Pe
renização de Travessias do Estado. 

O programa, a ser executado pelo Departa
mento de Viação e Obras do Estado do Mato Grosso 
(DVOP) objetiva a substituição de pontes de madeira 
por outras novas executadas em estruturas de con
creto pré-moldado. 

O investimento total será de US$65.184,607.94 
(sessenta e cinco milhões, cento e oitenta e quatro 
mil, seiscentos e sete dólares norte-americanos e 
noventa e quatro centavos) a serem gastos em três 
anos, sendo financiada a parcela de 85% correspon
dente a US$55,406,000.00 (cinqüenta e cinco milhõ
es, quatrocentos e seis mil dólares norte-america
nos), sendo o saldo de US$9,778,609.94 (nove mi
lhões, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e 
nove dólares norte-americanos e noventa e quatro 
centavos) correspondente ao sinal down payment 
de 15%. 

A operação foi autorizada pela Resolução n2 101, 
de 1997, obedecendo às seguintes características: 

a) devedor: Governo do Estado de Mato Grosso; 
b) garantidor: República Federativa do Brasil; 
c) credor: Instituto Bancário San Paolo di Tori

noS.p.A.; 
d) valor: US$55,406,000.00 (cinqüenta e cinco 

milhões quatrocentos e seis mil dólares norte-ameri
canos) 

e) juros: fixos com base na menor cotação da 
taxa CIRR - Commercial lnterest Reference Rate 
-. à opção do devedor, entre as datas i:le assinatura 
do contrato comercial, do contrato de financiamento 
ou da aprovação da concessão do subsídio do Me
diocredito ao crédito neste último caso acrescida em 
0,2%a.a; 

f) comissão de administração: 0,5% à vista so
bre o valor total do empréstimo; 

g) comissão de compromisso: 0,25% a.a. so
bre o saldo não desembolsado, contada a partir da 
data efetiva do contrato; 

h) seguro de crédito: 4,9% sobre o valor finan
ciado (informação do devedor via Registro de Opera
ções Financeiras- ROF); 

I) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 
US$55,000.00; 

D juros de mora: até 35 dias de atraso, 1% aci
ma da taxa contratual, após essa data, 1% acima da 
Ubor semestral; 

O PRS n2 142197, .apresentado pelo nobre Se
nador Jonas Pinheiro, visou, apenas, a tomar inequí
voco o caráter básico do valor do seguro (!e créárto, 
estipulado em 4,9%, de acordo com sua justificação. 
Para esse fim, basta a inserção da palavra básica 
seguinte à taxa, no item referente ao seguro de cré
dito, constante do art. 42 da Resolução n2 101/97. 

·n- Voto do Relator 

Efetivamente. esse percentual não é fixo, segun
do a explicação apresentada, também. na justificação: 

"Em verda~e. como bem assinalou o 
eminente senador CarlOs Bezerra em seu 
parecer favorável à aprovação da Resolução 
nR 101, de 1997, esse número poderá variar 
confonne dito, ln verbis: 

'Cumpre esclarecer que a taxa básica 
do prêmio do seguro de crédito de 4,9% so
bre o valortotal, poderá sofrer um acrésci
mo. no cálculo do prêmio final, de acordo 
com a metodologia adotada pela SACE, que 
leva em conta o prazo do empréstimo e o 
percentual de cobertura do seguro, chegan-
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do a 7,28%, conforme estimativa. Entretan
to, o custo efetivo da operação permanece 
bastante satisfatório." 

Aliás, essa preocupação com a clareza da Re
solução n2 101/97 já havia sido manifestada pelo Se
nadqr Jonas Pinheiro a mim, relator da matéria, e ao 
ilustre colega Júlio Campos, quando da votação da 
mesma. Entretanto, como o texto do art. 42 original
mente proposto já mencionava em seu caput: "As 
condições financeiras básicas da operação de crédi
to são as seguintes:•, foi considerada, na ocasião, 
desnecessária a apresentação de qualquer emenda. 

Posteriormente, com base no adágio popular 
de que "cautela e caldo de galinha não fazem mal a 
ninguém", houve por bem o autor da proposição apre
sentá-la para espancar qualquer laivo de dúvida. 

Em face do exposto e, com base na importân
cia da operação de crédito para a economia mato
grossense, comprovada pela união de sua bancada 
a respeito do assunto, voto favoravelmente à apro
vação da alteração proposta. 

Sala da.Comissão, 6 de novembro de 1997.
José Serra, Presidente - Carlos Bezerra, Relator -
Vilson Kleinübing - Jáder Barbalho - Eduardo 
Suplicy - João Rocha - José Eduardo Outra -
Ramez Tebet - Bello Parga - Edison Lobão -
Gerson Camata - Roberto Requião - Jonas Pi
nheiro - Esperidião Amin - Beni Veras. 

PARECER N2 710, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre a Mensagem n2 176, de 1997 
(n2 1.192197, na origem), do Senhor Presi
dente da República, solicitando autoriza
ção do Senado Federal para contratar 
operação de crédito externo, com garan
tia da União, no valor equivalente a até 
US$51 ,000,000.00 junto ao Banco Interna
cional para Reconstrução e Desenvolvi
mento - BIRD, destinada ao financiamen
to, parcial, do Projeto de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Estado da Bahia. 

Relator: Senador Bello Parga 

I - Relatório 

Vem -a esta Comissão de Assuntos Econõmi
cos a Mensagem Presidencial n2 176, de 1997 (Men
sagem n• 1.192, de 14-10-97, na origem), na qual o 
Senhor Presidente da República propõe ao Senado 
Federal seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo entre o Estado da Bahia e o Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
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mente - BIRD, com a garantia da União, tendo em 
vista o financiamento parcial do Projeto de Gerencia
mento dos Recursos Hídricos do Estado da Bahia. 

2. Trata-se de projeto destinado à identificação, 
à quantificação e ao monitoramento dos recursos hí
dricos de treze bacias hidrográficas, pré-seleciona
das, e que encontram-se localizadas na porção do 
semi-árido nordestino daquele estado. 

3. A operação de crédito, no valor de até 
US$51.000,000.00 (cinqüenta e um millões de dólares 
norte-americanos), ·· eqlliValerites a R$55.666.500,00 
(cinqüenta e cinco milhões seiscentos e sessenta e 
seis mil e quinhentos reais). cotados em 31-8-97, 
tem as seguintes características principais: 

a) Mutuário: Estado da Bahia; 
b) Mutuante: Banco Internacional para Recons

trução e Desenvolvimento - BIRD; 
c) Garantidor: República Federativa do Brasil; 
d) Contragarantidor: Governo doEstado da Ba

hia, mediante a vinculação de cotas das transferên
cias constitucionais, previstas nos arts. 157 e 159 e 
receitas próprias geradas pelos impostos a que se 
retere o art. 167 da Constituição Federal; 

e) valor: US$51 ,000.000.00 (cinqüenta e um 
milhões de dólares norte-americanos), equivalentes 
a R$55.666.500,00 (cinqüenta e cinco milhões seis
centos e sessenta e seis mil e quinhentos reais), co
tados em 31-8-97; 

f) juros: 0,5% a.a. acima da taxa equivalente 
ao custo dos qualifíed borrowings cotados no semes
tre precedente ao período de juros a iniciar, inciden
tes sobre o saldo devedor do principal, a partir da 
data de cada desembolso; 

g) comissão de compromisso: 0,75% (setenta 
e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o mon
tante não-desembolsado do financiamento, come
çando a vigorar aos 60 (sessenta) dias-da Ç~ssinatura 
do contrato; 

h) prazo de utilização de recursos: 5 (cinco) 
anos a partir da vigência do contrato; 

i) destinação dos recursos: financiamento da 
implementação do Projeto de Gerenciamento de Re
cursos Hídricos do Estado da Bahia; 

j) condições de pagamento: 
- do principal: em 20 (vinte) parcelas semes

trais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 
em 15-4-2003 e a última em 15-10-2012; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de abril e 15 de outubro de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, em 15-4 e 15-1 O de cada ano. 
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4. As datas estipuladas para repagamento nas 
condições acima descritas poderão ser prorrogadas 
para manter correlação com a efetiva data de assi
natura do contrato. 

5. O custo total do projeto está estimado em 
aproximadamente, US$85,000,000.00 (oitenta e cin
co milhões de dólares), sendo US$51 ,000,000.00 fi
nanciados pelo BID e US$34,000,000.00 pelo Esta
dodaBahia. 

6. O parecer da Procuradoria-Geral da Fazen
da Nacional (Parecer PGFN/COF/n° 1.67 4/97) sobre 
o aspecto da legalidade da minuta contratual salien
ta que esta contém cláusulas admissíveis segundo a 
legislação brasileira e que atende às determinações 
da Resolução n• 96/89, do Senado Federal, a qual 
veda a existência de dispositivos atentatórios à so
berania nacional e à ordem pública, contrários à 
Constituição, ou que implique compensação automá
tica de débitos e créditos. 

7. Pondera, no entanto, a Procuradoria que sua 
posição favorável à concessão da garantia cia União 
estaria condicionada à formalização do contrato de 
contragarantia com mecanismo de débito automático 
em conta-corrente, bem como do cumprimento das 
condicionalidades constantes da Seção 12-1 das 
Condições Gerais e do Artigo VI do Contrato de Em
préstimo com o Bird. Tais cláusulas dizem respeito à 
efe~idade dos acordos a serem firmados com cada 
um dos órgãos participantes da execução do contra
to e ao prévio registro do Acordo de Empréstimo 
pelo Banco Central. 

8. A operação foi credenciada pelo Departa
mento de Capitais Estrangeiros do Banco Central do 
Brasil, por meio da Carta n• Crede-97/83, de acordo 
com as condições constantes do Registro de Opera
ções Financeiras - ROF- n• S9721692. 

9. Consta ainda do projeto sob exame, parecer 
e nota da Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer 
STN/Coref/Diref n° 340, de 15 de agosto de 1997, e 
Nota STN/Coref/Diref n° 1.257, de 8 de julho de 
1997). O parecer informa que o arranjo institucional 
para execução do projeto conjuga os esforços da 
Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Ha
bitação - SRHSR, da Empresa Baiana de Água e 
Saneamento - EMBASA, da Companhia de Enge
nharia Rural da Bahia - CERB, da Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional - CAR e do Centro 
de Recursos Ambientais - CRA, sendo a primeira res
ponsável pela recepção dos recursos administrados 
pela Secretaria da Fazenda. A operação foi autorizada 
pela Assembléia Legislativa (lei Estadual n2 7.129, de 
8-5-97) e há previsão do projeto no Orçamento do 

Estado da Bahia para 1997, bem corno no Plano 
Plurianual. O mesmo parecer informa que há mar
gem nos limites de endividamento da União para a 
concessão da garantia à operação de crédito, dentro 
do estabelecido pelos arts. 22, 3º e 4º da Resolução 
nº 96/89 já referida. 

10. O parecer e a nota da STN destacam que a 
Coordenação-Geral de Análise e Estatísticas Fiscais 
de Estados e Municípios, com base nos critérios-es
tabelecidos na Portaria MF nº 89, de 25-4-97, en
quadrou a Bahia na categoria c, pela qua~ o Estado 
não possui capacidade de pagamento para assumir 
os compromissos decorrentes da operação., Segun
do a mesma portaria a condição de elegibilidade à 
garantia da União para os enquadrados na categoria 
c somente seria possível no caso de a operação 
pleiteada substituir, formal e comprovadamente, 
operações já garantidas pela União, além de atender 
aos seguintes critérios: 

a) a relação entre o montante garantido ante
riormente e o novo montante ser de, no mínimo, 
1,25; e 

b) a-classificação projetada da unidade da fe
deração após a substituição da garantia deverá si
tuar-se no mesmo nível ou superior àquele ocupado 
antes da referida operação. 

11. Ao par dessa questão a STN chama aten
ção para o fato de que, contrariando a Portaria 
MEFP nº 497/90, foi constatada a inadimplência de 
entidades controladas pelo Governo do Estado da 
Bahia para com a União. Entende aquela Secretaria 
serem necessárias providências para dirimir essas 
questões, antes da assinatura do instrumento con
tratual. 

12. Integra ainda o processo sob exame o pa
recer do Banco Central (Parecer n° Dedip/Diare-
97/0816, de 17 de outubro de 1997) referente às 
condições para o Estado da Bahia oferecer contra
garantia à União. Nesse sentido, à luz dos par?me
tros da Resolução nº 69/95, o Estado enquadra-se 
nos limites de endividamento previstos, sendo a po
sição do Banco Central favorável à contratação da 
referida operação de crédito. 

13. O Estado encontra-se adimplente com as 
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacio
nal, conforme informação do Cadip e cumpriu com 
todas as exigências previstas na Resolução do Se
nado Federal acima referida. 

É o relatório. 

11- Voto 

14. A operação de crédito objeto da Mensa
gem n• 176/97 está contida nas competências priva-
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tivas do Senado Federal estabelecidas no inciso V, 
do art. 52 da Constituição Federal e regulamentada 
pelas Resoluções n2 96/89 restabelecida pela Reso, 
lução nR 17/92, e nR 69/95. -

15. Nesse sentido o processo encontra-se ade
quadamente instruído, dele constando a documenta
ção exigida nas Resoluções acima referidas. 

16. O mérito da operação de crédito que ora se 
examina é evidente. O Estado da Bahia possui am
plas porções do seu território em p!eno semi-árido, 
de tal sorte que a questão do gerenciamento dos re
cursos hfdricos assume papel relevante, ainda mais 
neste momento, em que a ocorrência iminente do fe
nômeno El Niiio ameaça castigar a região com mais 
uma seca. 

17. As ponderações levantadas pela Secretaria 
do Tesouro Nacional e Procuradoria-Geral da Fa
zenda Nacional são perfeitamente contornáveis. As
sim é que o Ministro da Fazenda em despacho à 
Nota n• 1.257/97 daquela Secretaria, excepcionali
zou o Estado da Bahia das condições estabelecidas 
na Portaria MF n• 89197, permitindo a concessão do 
aval da União à operação de crédito pleiteada. 

18. Todavia, julgamos importante recomendar 
sejam tomadas as providências cabíveis para dirimir 
as questões referentes à assinatura dos Acordos 
prévios e do Contrato de contragarantia, de forma a 
serem atendidas todas as exigências contratuais, 
que garantam a plena execução do Contrato, e que 
não ocorra ônus adicional para o Tesouro no paga
mento de Comissão de Compromisso, motivado por 
atrasos. 

19. Estando cumpridas dessa forma as exigên
cias e determinações das normas que regem a ma
téria, somos de parecer favorável à autorização soli
citada na Mensagem n• 176197, nos termos do se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 147, DE 1997 

Autoriza o Estado da Bahia a con
tratar operação de crédito externo, com 
o aval da União, junto ao Banco Interna
cional para Reconstrução e Desenvolvi
mento - BIRD, no valor eqüivalente a até 
US$51,000,000.00 destinada a financiar 
parcialmente o Projeto de Gerenciamen
to dos Recursos Hídricos do Estado da 
Bahia. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado da Bahia autorizado, nos ter

mos da Resolução n• 69/95, do Senado Federal, a 
contratar e prestar contragarantia a operação de cré-

dito externo junto ao Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - BIRD, no valor 
eqüivalente a até US$51 ,000,000.00 (cingüenta e 
ummiihões de dólares nortEi-americanos).-- -- --

§ 1° É a União autorizada, nos termos da Resolu
ção nR 96189, restabelecida pela Resolução nR 17/92, a 
conceder garantia à operação de crédito autorizada 
no caput deste artigo. 

§ 22 A operação de crédito externo ora autori-. 
zada destina-se ao financiamento parcial do Projeto 
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado 
daBahia. 

Art. 22 A operação de crédito externo, terá as 
seguintes características: 

a) Mutuário: Estado da Bahia; 
b) Mutuante: Banco Internacional para Recons

trução e Desenvolvimento - BIRD; 
c) Garantidor: República Federativa do Brasil; 
d) Contragarantidor: Govemo do Estado da Ba

hia, mediante a vinculação de cotas das transferên
cias constitucionais, previstas nos arts. 157 e 159 e 
receitas próprios geradas pelos impostos a que se 
refere o art. 167 da Constituição Federal; 

e) valor: US$51.000.000,00 (cinqüenta e um 
milhões de dólares norte-americanos), equivalentes 
a R$55.666.500,00 (cinqüenta e cinco milhões seis
centos e sessenta e seis mil e quinhentos reais), co
tados em 31-8-97; 

f) juros: 0,5% a.a. acima da taxa equivalente 
ao. custo dos qualified borrowings cotados no se
mestre precedente ao período de juros a iniciar, inci
dentes sobre o saldo devedor do principal, a partir 
da data de cada desembolso; 

g) comissão de compromisso: 0,75% (setenta 
e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o mon
tante não desembolsado do financiamento, come
çando a vigorar aos 60 (sessenta) dias da assinatura 
do contrato; 

h) prazo de utilização dos recursos: 5 (cinco) 
anos a partir da vigência do contrato; 

i) destinação dos recursos: financiamento da 
implementação do Projeto de Gerenciamento de Re
cursos Hídricos do Estado da Bahia; 

j) condições de pagamento: 
- do principal: em 20 (vinte) parcelas semes

trais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 
em 15-4-2003 e a última em 15-10-2012; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de abril e 15 de outubro de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, em 15-4 e 15-1 O de cada ano. 
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Parágrafo único. As datas estipuladas para re
pagamento poderão ser prorrogadas para manter 
correlação com a efetiva data de celebração do con
trato. 

Art. 32 A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de quinhentos e quarenta dias conta
dos da data de publicação desta resolução. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997. 
- José Serra, Presidente - BeiJo Parga, Relator -
Vilson Kleinübing - João Rocha - Lúcio Alcãrrta
ra - Beni Veras - Gilberto Miranda - Carlos Be
zerra - Francelina Pereira - Gerson Camata - Pe
dro Simon - Waldeck Omelas - Jonas Pinheiro -
José Bianco - José Eduardo Outra - Esperidião 
Amin - Levy Dias - Freitas Neto. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA . 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

.................... .., ........................................................................... . 
Arl 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito 

Federal: 
I - o produto da arrecadação do imposto da 

União sobre renda e proventos de qualquer nature
za, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fun
dações que instituírem e mantiverem; 

11 - vinte por cento do produto da arrecadação 
do imposto que a União instituir no exercício da com
petência que lhe é atribuída pela art. 154, L 

Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos impostos 

sobre renda e proventos de qualquer natureza e so
bre produtos industrializados, quarenta e sete por 
cento na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cen
to ao Fundo de Participação dos Estados e do Distri
to Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por 
cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das regiões Nor- • 
te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas insti
tuições financeiras de caráter regional, aeacordo- -
com os planos regionais de desenvolvimento, fican
do assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade 
dos recursos destinados à região, na forma que a lei 
estabelecer. 

11 - do produto da arrecadação do imposto so
bre produtos industrializados, dez por cento aos Es
tados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 
valor das respectivas exportações de produtos in
dustrializados 

§ 12 Para efeito de cálculo da entrega a ser 
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, ex
cluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de 
renda e proventos de qualquer natureza pertencente 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. 

§ 2" A nenhuma unidade federada poderá ser 
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de parti
lha nele estabelecido. 

§ 32 Os Estados entregarão aos respectivos 
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que 
receberem nos termos do inciso 11, observados os cri
térios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e 11. 

Art. 167. São vedados: 
I - o início de programas ou projetes não incluí

dos na lei orçamentária anuai; 
11 - a realização de despesas ou a assunção 

de obrigações diretas que excedam os crédiios orça
mentários ou adicionais; 

III - a realização de operações de créartos que 
excedam o montante das despesas de capital, res
salvadas as autorizadas mediante créditos suple
mentares ou especiais com finalidade precisa, apro
vados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 

IV - a vinculação de receita de impo~tos a ór
gãos, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 
produto da arrecadação dos impostos a que se refe
re os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para 
manutenção e desenvolvimento do ensino, como de
terminado pelo art. 212, e a prestação de g3rantias 
às operações de crédito por antecipação de ·eceita, 
previstas no art. 165, § 8°, bem assim o disposto no 
§ 4o deste artigo; 

V - a abertura de crédito suplementar ou espe
cial sem prévia autorização legislativa e sem indica
ção dos recursos correspondentes; 

VI - a transposição, o rem::mejamento ou a 
-transferência de recursos de uma categoriél de pro
gramação para outra ou de um órgão par;.' ~t.:tro, 

sem prévia autorização legislativa; 
VIl - a concessão ou utilização de créditos ili

mitados; 
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VIII - a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive 
dos mencionados no art. 165, §52; 

IX - a instituição de fundos de qualquer nature
za, sem prévia autorização legislativa. 

§ 12 Nenhum investimento cuja execução ultra
passe um exercício financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei 
que autorize a inclusão, sob pena de crime de res
ponsabilidade. 

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários te
rão vigência no exercício financeiro em que forem 
autorizados, salvo se o ato de autorização for pro
mulgado nos últimos quatro meses daquele exercí
cio, caso em que, reabertos nos limites de seus sal
dos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subseqüente. 

§ 32 A abertura de crédito extraordinário so
mente será admitida para atender a despesas impre
visíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública, observado 
o disposto no art. 62. 

§ 42 É permitida a vinculação de receitas pró
prias geradas pelos impostos a que se referem os 
arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os 
arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e 11, para a prestação 
de garantia ou contragarantia à União e para paga
mento de débitos para com esta. 

O Sr. Geraldo Melo, f!!l Vtee-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela S~ Júnia Marise, 22 Vtce-Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 241, DE 1997 

Dispõe sobre a discriminação prati
cada contra servidores anistiados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12' Fica expre5sartiente proibida aos agentes· 

da Administração Federal a prática de qualquer ato de 
ofício que tenha por finalidade discriminar servidor 
anistiado pela Lei n2 8.878, de 11 de maio de 1994. 

Art. 22 Constitui discriminação, para os efeitos 
desta lei, sujeitando o infrator às penalidades previs-

tas na legislação pertinente, obstar ou proibir o servidor 
anistiado, nos tennos do art. 12, de obter a sua aposen
tadoria, de ser cedido ou transferido para outro órgão 
da Administração Federal, de ocupar cargo em comis
são, ou ter registro, que o identifique corno anistiado, 
em sua ficha funcional, ou no seu contracheque. 

Art. 32 A infração ao disposto nesta lei constitui 
falta disciplinar grave, responsabilizando, pessoal
mente, seus subordinados ou superiores. 

Art. 42 Qualquer pessoa poderá· r;epresentar à 
autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática 
dos atos irregulares de que trata esta lei. 

Art. 52 Esta lei entra em vigor na· data de sua 
publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Etimologicamente, a palavra anistia provém do 
grego e significa esquecimento, perdão geral (am
nestía). 

É através da anistia que o poder público decla
ra inimputáveis certas pessoas, tomando nulos cer
tos ates praticados anteriormente. 

No direito pátrio, tem-se notícia de várias anis
tias, sendo as mais recentes a que beneficiou os que 
foram punidos pela Revolução de 1964 e a prove
niente da Lei n2 8.878, de 11 de maio de 1994, que 
alcançou os que foram exonerados ou demitidos dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Fede
ral, no período compreendido entre 16 de março de 
1990 e 30 de setembro de 1997. 

Acontece que chegou ao meu conhecimento 
que órgãos do Poder Executivo vêm praticando toda 
sorte de discriminação contra esses servidores, tais 
corno a proibição de se aposentarem, de serem ce.: 
didos ou transf~ridos e até anotações nas fiChas fun
cionais e nos contracheques, como o que faço jun
tar, onde, no espaço referente ao regime jurídico do 
servidor, consta ANS (anistiado) e não RJU (Regime 
Jurídico Único). 

Assim, como tais absurdos não podem ser ad
mitidos, apresento à elevada apreciação dos meus 
ilustres pares o presente projeto de lei que coíbe tais 
práticas e transforma em falta funcional grave qual
quer procedimento que vise a discriminar os servido
res federais anistiados em relação ao gozo dos direi
tos·que lhes são assegurados pela Constituição Fe
deral e pelas leis em vigor, não podendo prevalecer 
quaisquer resquícios quanto à situação preterida 
desses funcionários. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Romero Jucá. 
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•• DADOS FtN. FOLHA ADIANTAMENTO 

R ADIANT.REUUN.UP1158/95ART.2 AT 800,73 

D IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE 80,11 

R 

VALOR LIQUIDO 00 ADIANTAMENTO 510,82 
-----------------------.-.· --1----t---·---·-- .• ---

•• DADOS FIN. FOLHA NORMAL 

ALIMENTACAD 
.ATIV.EXECUT/GAE L0.13/92 

OECIUO ·MP 1160/95 ATIVO 
2. OECIMO • MP 1160/95 ATIVO 

824.30 
5.24 
0,30 

81 ,40 
838.88 
158,77 
478,28 

O AUXILIO ALIMENTACAO 11.10 
800,73 
218.89 

15,30 

AOIANT.REMUN.UP1158/95ART.2 AT 
CONT. PLANO SEGURIDADE SOCIAL 
IMPOSTO OE RENDA RETIDO FONTE 

LEIA O ·~OANAL 00 SERVIDOR". NELE TEM SEM~AE ALGUMA IN~ORMA
CAO UTIL PARA VOCE" • MANTENHA SEU ENDERECO ATUALIZADD 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N~ 8.818. DE 11 DE MAIO DE 1194 

Di~ .. --·~d .. .-u. ... 
~kllell ............. 

Fa~;e oab41r quo o Preoidoot<o da República adotou a Medida 
Provi•ória o! .fi'lS, dal99 ... que o Concra .. o NacioaalaproYou. e 
eu. HUMBERTO LUCENA. Prooldoot<o,do Seaaclo Fodoral. pa· 
ra o. efeit.oa da diapoaco ao parierdo ú.il.eo do art.~ 6S da CoM· 
Utalç&o Foclwal. -alao a oopillt<o lo!. 

Art. 1 !' 2 canc:edlda aDiatia aoa aervldorea púbUeoa civia e 
omprepdoo da AdmlJústraç&o Pública Federal dlrota. auttrqul;. 
ca • fuadaeional, bem como aoa amprepdoa de ampreaaa públl· 
cu e Mdeàadaa de economia mllta aob eoutrola da Uullo que, 
no -period.o C02DPrHDdido enu. 16 de marco ele ltsMl • 10 da .... 
-bro do 111ft. tellbam aldo: 

I - o&oaarodoo oa domltldoo eom •lolaç&o do dlapooiUvo 
...-itueloul ou iqal: 

II - àapeclldoa ou diac»aa•adoa do• 111:a. emprecoa com 
•lolaç&o da dlapooiU•o cauotltaclooal. lqal. roculamoutar oa de 
diuula .....,ta da acordo. caaYooç&o oa ooawoc;a normaU· 
••: 

III - uoundoo. domltldoo 011 dlapoaoadoo por motiyoç&o 
polltlea. d&Yidamoat<o caract<orizadL ou por lot<orrupç&o do aU..I· 
dada pruflaoill.,.l om doc:orrtllcll do mo•lmoataç&o _,lota. 

Parácralo úaico. O dlapoato aeat.e arü&o aplica·••· udai .. 
wamenta. ao 1111"Yfdor tltDlar de earco de pro•lmea.to ef.Uvo ou 
da amprqo ....,.,..ata l 6poca da uoaanç&o, domddo ou 
dlap-. 

Art. 2! O ntomo ao ••rvle:o dar-.... ,, u.duaivameate, na 
Caract 01l empnp aatariormaat.li oCupado OU, qaaDdo for O U.80, 
aaquelo ntultaat& da nopec:tiYa traaoformaç&o a rntrln
aoo qao formulem roquorimaato fuadameatado e aeompaahado 
da d0C11Dlout&ç&o parUuata "" pruo lrDprorruP'f•l da oooHata 
dlaa. CODb.do da i.aatalac;lo da comi.a1lo a qu• .. nfere o art. 
&! • UHcaraado-~o prioridade do aúiiH aoo que li teabam on· 
eamJDbado documtataç&o l Camlaolo Eopec~l ooao&ltulda p~lo 
n-eto do IS da IIIDiao do llln. 

Part.crato úDico. O di1poato note artlco alo " aplica aoe 
uoaeracto.. demltidoa. dllpenaado• ou: dupedidoa doa órPol 
oa entidadea que teDham aido es.tintoa, liquidado• ou priYatiza· 
doe.. aalYO qaaDdo •• I'Upeetivaa atividadea: 

ai anbam 1ido traufaridaa, absonridaa ou ez:ecutadaa por 
- ó,..ao oa aatldada da admlalatraç&o pública federal: 

bl ..Wjam em cur110 de tn.aaferlacili ou de at.orcto por 
outro ó....., ou eaUdodooeia admiDiatraç&o pública fedanl. blpó· 
teM em que o ntal'llO ciar-le·á apóa a •i•iva implUDentaçlo ela 
tnaofertacia. 

Art. 3! ObHJ"Tado o diapoeto neeta 1ei e de acordo com as 
ueeeaaidadea e dlaponibüidadea orcamentáriaa e tlnaucein.e de 
Ad.miDiatraçt.o. o Poder Es.ec:utivo deferirá o retomo ao serviço 
doe eerwidore• ou emprepdo• deapeclidoa arbitrariamente o.o 
perlodo a qua n ntfen o an.. 1!. 

ParáP"~fo único. Na hipótese PJ"e'Yilta no caput, eed. a11e· 
prada prioridade de nton~o ao aen"ÍQ) aoa que: 

1 - estejam camprovadamante deaemprepdo• na data da 
publleaç&o doota lei: 

1t - embora emprecadoa. percebam. na data da publicaçlo 
d..ta leL rem.UDtlr&e&o de atJI cinco aal,rioe minimoa. 

A.rt. 4! A Administrat;lo Pública Federal e as em-presas 
aob cont.role da Uniao, quando neen•âria a realizacto de con
curao. contratac:to ou proceaeo aeletivo com vistas ao ~Jrovimen~ 
to de earp ou emprego 1)ennanente. esclairlo das vagas a ae
NID preenchidaa peloa eoncuraa.dae o nUmero coneapoad.ente ao 
da postulantes habilitado• aa forma desta lei para os reapeeti
woa caraoa ou empte&Da. 

Art.. 6! Para 01 fia• previatoa neata lei, o Poder Executi· 
vo. no pn.zo da at6 trinta dias. conatituir6 Comíesto Especial 
de Aaiatia e 8ubeomil86el Betoriaia, CCHII eatrutura e compet.ln
cla definidu em nplamento. 

I l! Daa decia6e1 daa Subeomiaaka Betoriais caberá re
eurao pan a Comilalo Eapeeial de Aaiatia. que poderi: a'Yocar 
proceaaoa em caaoa de iudeferimento, omiaaao ou retardamento 
lnluotlficado. 

I 2~ O prazo para eonclual..o do1 trabalhos deaaae comia· 
aoea ur6 fis.ado no ato que •• iaatituir. 

ArL r A aniatia a que •• refere eRa lei •ô prar• efeitoa 
fiaaaceiroa a partir do efeti.vo retomo • atividade. vedada • re· 

·muuacao d• qualquer ••~ em cariter retroatiYo. 

A.rt. '1! Aa deapuaa dec:oneatea dnta lei correrl.o à conta 
du dotae60o orc;amoattri&o prlipri&a doo reopocUvoa ól1!1oo 011 

-ldad ... 

Art. 8! N lo .., apllea o dlapo- Do 1 1! do art. 81 da Lei 
IS! 8.718111, do 30 da ootAombro da 11!11, • aal&tio do qao trata oota 
lei. 

AR. ~~ E.ta leleaUa em Yipr aa data de aua publieeeto. 

S-ado Federal. 11 da maio do 11114: l'IS! da lndopond6ncla 
a lCIII~ da República. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA 
Pnaideat.e 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - decisão terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N2 242, DE 1997 

Obriga a utilização de sistema de es
capamento vertical nos veículos rodoviá
rios pesados, de carga ou passageiros, 
movidos a óleo diesel. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Todo ônibus ou caminhão equipado com 

motor diesel deverá ter o cano de escape colocado 
na posição vertical, com a saída situada a altura 
igual ou superior a altura máxima do veículo. 

Art. 22 Os fabricantes dos veículos menciona
dos no artigo anterior efetuarão as modificações ne
cessárias ao cumprimento desta lei no prazo de tre
zentos e sessenta e cinco dias contados da data de 
sua publicação. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste 
artigo, equiparam-se aos fabricantes as montadoras, 
as encarroçadoras e os importadores de veículos. 

Art. 32 Os proprietários de veículos em circula
ção na data de início da vigência desta lei disporão 
de prazo idêntico ao fiXado no artigo anterior para 
adequação dos respectivos sistemas de escapa~ 
mente às especificações constantes desta lei e seu 
regulamento. 

Parágrafo único. O disposto no capll"t deste ar
tigo estende-se aos veículos novos que entrarem em 
circulação no período compreendido entre o início da 
vigência desta lei e o término do prazo estabelecido 
para introdução das mudanças pelos fabricantes. 

Art. 42 A inobservância ao disposto nesta lei 
sujeitará o proprietário do veículo ao pagamento de 
multa de quinhentas vezes o valor da Unidade Fiscal 
de Referência - UFIR, além do recolhimento do veí
culo até que sejam sanadas as irregularidades cons
tatadas. 

Parágrafo único. A multa prevista no caput 
será cobrada do dobro até o quíntuplo, em caso de 
reincidência 

Art. 5" O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de sessenta dias a contar da data de 
sua publicação. 

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. P. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em todo o mundo, o problema da poluição at
mosférica causada pela intensificação do uso de veí
culos automotoras passou a constituir objeto de 
preocupação de administradores públicos e entida
des ambientalistas. 

A despeito dos programas de controle de polui
ção veicular em curso no Brasil e do fato de serem 
os motores diesel, quando convenientemente regula
dos, muito menos poluente do que aqueles a gasoli
na, uma série de distorções constatadas na prática 
têm sido responsáveis pela emissão de "fumaça pre
ta' em quantidades muito superiores ao que seria 
admissível. Tais distorções são geralmente resultan
tes da operação inadequada de veículos pesados 
(ônibus e caminhões}, tradicionalmente movidos a 
diesel, ou do péssimo padrão de manutenção qtle 
lhes é dispensado pelos proprietários. 

No ambiente das grandes cidades, por exem
plo, a prática irregular e abusiva da abertura do lacre 
do motor dos ônibus utilizados no transporte público 
de passageiros é uma das explicações mais plausí
veis para a "fumaça preta" abundante. Supostamen

. te, os transportadores adotam tal providência com o 
objetivo de "melhorar" o desempenho dos veículos 
no regime de sobrecarga com que freqüentemente 
são postos a operar. 

Sem prejuízo de todo o esforço desenvolvido 
com vistas à progressiva redução dos níveis' de 
emissão de poluentes pelos veículos, faz-se igual
mente necessário, e mesmo mais premente, buscar 
alternativas capazes de minimizar a exposição das 
pessoas ao material particulado presente na 'fuma
ça preta" proveniente dos escapamentos. 

Experiências levadas a efeito em cidades bra
sileiras demonstram que - embora não tendo, a ri
gor, qualquer efeito ~obre a quantidade de emissão 
- a verticalização dos sistemas de escapamento, 
com a elevação da saída dos canos de descarga 
para a altura do teto dos ônibus e caminhões, favo
rece uma melhor dispersão das partículas emitidas 
na atmosfera. Isso significa, em última instância, a 
possibilidade de reduzir-se, no ambiente onde trafe
gam os veículos, o contato direto com elementos 
inaláveis altamente nocivos à saúde humana. 

Medida semelhante - que, aliás, já vigora em 
São Paulo - é também objeto de lei recém-sanciona
da pelo Governador do Distrito Federal, direcionada 
especificamente para os ônibus - veículos co111 forte 
presença nos corredores de transporte de todos os 
grandes centros urbanos brasileiros, onde a poluição 
do ar exibe uma de suas faces mais perversas. 

Além de dificultar a inalação das partículas pe
los usuários das vias públicas - sejam eles pedes
tres, ou condutores ou passageiros de veículos de 
menor porte -, uma série de outros benefícios são 
esperados em decorrência da adoção da presente 
medida. Ao tempo em que atenuará a sensação de 
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desconforto ambiental provocada pela fumaça, o 
mecanismo proposto será útil à preservação das 
condições de visibilidade, requisito este indispensá
vel ao tráfego seguro. Isto sem falar na prevenção 
de danos como a corrosão, a descoloração e a sujei
ra, visíveis nas superiícies expostas à ação de po
luentes desse tipo, o que se traduz fatalmente em 
aumento das despesas de manutenção, com desta
que para os elementos componentes da sinalização 
viária (placas e pinturas em geral). 

Tratando-se de providência simples e de fácil 
operacionalização, é intenção da presente proposta 
promover a generalização do uso dos sistemas de 
escapamento verticais em toda a frota brasileira de 
ônibus e caminhões movidos a diesel. Para sua 
aprovação, esperamos contar com o apoio dos no
bres parlamentares. 

Salão das Sessões, 6 de novembro de 1997. -
Senador Onofre Quinan. 

(As Comissões de Assuntos Económi
cos e de Assuntos Sociais, cabendo a esta 
úffima a decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Ng 243, DE 1997- COMPLEMENTAR 

Altera a legislação do imposto dos 
Estados e do Distrito Federal sobre ope
rações relativas à circulação de mercado
rias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O inciso I do art. 33 da Lei Complemen

tar ng 87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 33. . ..........•................•.......•......... 
I - somente darão direito a crédito as 

mercadorias destinadas ao uso o consumo 
do estabelecimento, nele entradas a partir 
de 1• de janeiro do ano 2000; 

Art. 22 Os subitens 2.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1 e 
5.8.3.3 do Anexo da Lei Complementar n2 87, de 13 
de setembro de 1996, passam a vigorar com a ex
pressão '2000" em substituição a "1998". 

Art. 32 O subitem 5.8:1 do Anexo da Lei Com
plementar n2 87, de 13 de setembro de 1996, passa 
a vigorar com a expressão "de 1996 a 1999' em 
substituição a "de 1996 e 1997". 

Art. 42 Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Justificação 

As mudanças na tributação do ICMS introduzi
das pela Lei Complementar n2 87, ·de 13 de setem
bro de 1996, conhecida como 'Lei Kandir', conforme 
relatório do Ministério do Planejamento têm atingido 
todas as finalidades pretendidas quando da sua' 
aprovação, mormente no que se refere ao incentivo 
às exportações de produtos primários e sarni-elabo
rados. 

A lei representa um avanço para o País e sina
liza para o início de uma profunda refortna tributária, 
na medida em que toma o ICMS mais próximo· de 
um verdadeiro imposto sobre o valor agregado -
IV A, nos moldes dos existentes nas economias mais 
evoluídas do Planeta. 

Contudo, ninguém pode negar que, a despei
to do seguro-receita previsto no anexo da lei com
plementar, os Estados e Municípios que, apesar 
das desonerações, conseguiram manter a arreca
dação do ICMS em nível igual ou superior à recei
ta efetivamente arrecadada período-base anterior 
à vigência da nova lei, nada têm a receber da 
União. 

Aproxima-se, agora, a data da entrada em vi
gor do dispositivo da lei complementar que autori
za os contribuintes a se creditarem do ICMS inci
dente nas aquisições de bens de uso e consumo 
do estabelecimento, prevista para o dia 12 de ja
neiro de 1998, e não ~xiste, até o momento, ne
nhuma avaliação precisa do impacto dessa nova 
concessão sobre as receitas estaduais e municipais. 
Sabe-se, entretanto, que a queda na receita do im
posto será substancial, podendo levar as finanças 
dos Estados e municípios a uma situação insusten-. 
tável. 

Por essa razão, é muito importante que o Con
gresso adote, rapidamente, uma postura de prudên
cia, prorrogando a entrada em vigor do mencionado 
dispositivo pelo prazo de dois anos, que julgamos ra
zoável para que os efeitos das disposições da lei 
que já vigoram possam ser melhor absorvidos pelos 
Tesouros Estaduais e Municipais. 

Reiteramos que a postergação proposta é de 
suma importância como salvaguarda, pois uma que
da abrupta da receita do ICMS, neste momento, viria 
a perturbar o cenário da administração pública de 
todci o País. 

Pelas razões expostas, toma-se necessária a 
aprovação deste pJ"ojeto, com a urgência que a ma
téria impõe. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997. -
Senador Waldeck Omelas. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N2 87, 
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996. 

Dispõe sobre o imposto dos Esta
dos e do Distrito Federal sobre operaçõ
es relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de trans
porte interestadual e intennunicipal e de 
comunicação, e dá outras providências. 

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o 
seguinte: 

I - somente darão direito de crédito as merca
dorias destinadas ao uso ou consumo do estabeleci
mento, nele entradas a partir de 1~ de janeiro de 
1998; 

(À Comissão de Assuntos Econômicos.) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -Os pro
jetes serão püblicados e remetidos às Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

OF. N2 245/97-GLPFL 

Brasília, 6 de novembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a minha subs

tituição pelo Senador José Agripino, como Suplente, 
na Comissão de Assuntos Económicos. 

Cordialmente, - Senador Hugo Napoleão, Lí
der do PFL no Senado Federal. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Será 
feita a substituição solicitada. 

Foi encaminhado à publicação parecer da Co
missão de Assuntos Económicos, concluindo favora
velmente ao Projeto de Resolução nº 142, de 1997, 
de autoria do Senador Jonas Pinheiro, que altera a 
Resolução n2 101, de 1997, que autoriza a contrata
ção de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de cinqüen
ta e cinco milhões, quatrocentos e seis mil dólares 
norte-americanos equivalentes a cinqüenta e nove 
milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos 
e vinte e nove reais, a preços de 31 de maio de 
1997, entre o Governo do Estado de Mato Grosso e 
o Instituto Bancaria San Paolo di Torino S.p.A., des
tinada ao financiamento da construção de pontes de 

concreto no âmbito do Programa de Perenização 
das Travessias do Estado. 

A matéria ficará peraníe a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com 
o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995, do Senado 
Federal. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Márise) - Os 
Projetos de Resolução nl!S 146, de 1997 e 147, de 
1997, resultantes de pareceres lidos anteriormente, 
ftcarão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a 

. fim de receber emendas; nos termos do art. 235, 11, 
f, do Regimento Interno, combinado com o art. 42 da 
Resolução n2 37, de 1995, do Senado Federal. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n2 186, de 1997 
(n2 1.328/97, na origem), de 4 do corrente, pela qual 
o Presidente da República, nos termos do art. 52, in
ciso V, da Constituição Federal, solicita seja autori
zada a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor equivalente a até quarenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, entre o Go
verno do Estado do Mato Grosso e o Banco Interna
cional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, destinada ao financiamento do Projeto de Re
forma do Estado. 

A matéria, anexada ao processado do Ofício 
n2 S/75, de 1997, vai à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

A SRA. PRESIDENTE {Júnia Marise) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n2 187, de 1997 
(n2 1.330/97, na origem), de 5 do corrente, pela qual 
o Presidente da República, em aditamento à Mensa
gem no 180, de 1997 (no 1.254/97, na origem), co
munica que se ausentará do País nos dias 6 e 7 de 
novembro, para encontro presidencial ·com seu ho
mólogo colombiano, na cidade de Cartagena das ln
dias, onde fará escala a caminho da Cúpula Ibero
Americana, na Venezuela. 

O expediente será anexado ao processado da 
Mensagem n2 180, de 1997. 

ASRA. PRESIDENTE(JúniaManse)- A Pre
sidência recebeu a Mensagem n• 188, de 1997 
(n° 1.332/97, na origem), de 5 do corrente, pela qual 
o Presidente da República, nos termos do art. 52, in
ciso V, da Constituição Federal, solicita seja autori-

. zada a ccmtratação de operaÇão. de crédito eXterno 
no valor equivalente a até duzentos e cinqüenta mi
lhões de dólares norte-americanos, de principal, jun
to ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
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BID, destinada ao financiamento do Programa de 
Reforma da Educação Profissional. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre
sidência recebeu, do Presidente do Supremo Tribu
nal Federal, o Ofício n2 S/95, de 1997 (n2 204/97, na 
origem), de 3 do corrente, encaminhando, para os 
fins previstos no art. 52, inciso X, da Constituição 
Federal, cópias do parecer do Ministério Público Fe
deral, da versão do registro taquigráfico do julga
mento e do acórdão proferido por aquela'Corte, nos 
autos do Recurso Extraordinário n• 205511, através 
do qual declarou a inconstitucionalidade do art. 24 
da Lei Municipal n• 3.563, de 16 de dezembro de 
1988, do Município de Vitória/ES, bem como cópia 
do texto da referida Lei. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio n2 S/96, de 1997 (nº 3.307/97, na origem), de 5 
do corrente, encaminhando, nos termos do art.13 da 
Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, pare
cer daquele Orgão relativo à solicitação da PrefeitUra 
Municipal de Anchieta - ES, para contratar operação 
de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor 
de trezentos e cinqüenta mil reais, cujos recursos, 
oriundos do FGTS, destinam-se à construção de uni
dades habitacionais no Conjunto Padre José de An
chieta. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio n2 3.308/97, na origem, de 5 do corrente, enca
minhando, nos termos do art. 3° da Resolução n2 64, 
de 1997, do Senado Federal, as informações apre
sentadas pela Central de Custódia e de Liquidação 
Financeira de Títulos- CETIP, referentes ao acom
panhamento da colocação dos títulos da dívida mo
biliária do Município Rio de Janeiro - RJ, referente 
ao perfodo de 12 a 15 de setembro de 1997. 

A matéria, anexada ao processado do Projeto 
de Resolução de n2 81, de 1997, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Passa
mos agora à lista de oradores inscritos. 

O primeiro orador inscrito é o Senador Couti
nho Jorge. Na ausência do Senador, passamos ao 
segundo orador inscrito, o Senador Bernardo Cabral. 

V. Ex" dispõe de 20 mmutos para proferir o seu pro
nunciamento. 

O SH. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a capa des
ta revista que tenho em mãos diz tudo, porque refle
te 45 anos da revista Manchete. Comprova-se, com 
verdadeira alegria, que nem tudo o que é bom dura 
pouco. Algumas das melhores coisas e pé;soas 
passam, de fato, demasiadamente rápido por este 
mundo, ainda que seu clarão perdure, 'iluminando 
nossas existências por muitos anos. Outras, não; de
vem prolongar-se, exercendo uma influência direta e 
duradoura nos seres humanos e nos acontecimentos. 

Essa ação contínua tem como pressuposto a 
capacidade de renovação permanente - capacidade 
de se deixar permear pelo novo, de se revigorar com 
o curso da História, mesmo quando ele pareça erra
do e injusto. Quantas batalhas dadas por perdidas 
foram ganhas pela obstinação, pela teimosia em lu
tar até o fim por um ideal? 

Tenho por princípio- e os eminentes Senado
res têm éonhecimento disso - fazer com que minhas 
atuações na tribuna ocorram geralmente ao correr 
da palavra, ao sabor do improviso, porque entendo 
que as coisas devem ser feitas na ardência dos 
acontecimentos. 

Trago, hoje, este discurso por escrito. Quero 
deixar registrada, Srª Presidente, com toda a realida
de, aquilo que a emoção evidentemente me trairia. 

Alegramo-nos ~e que a revista Manchete per
maneça trazendo cores e inteligência a nossas vi
das, por meio da observação atenta do que se pas
sa no mundo e no Brasil. Após esses 45 anos, a 
Manchete continua irradiando vivacidade e juventu
de. Em mais de um sentido ela faz lembrar o seu 
criador, o grande ser humano Adolpho Bloch. 

Era tamanha a capacidade de Adolpho Bloch 
de realizar, de construir, de estar sempre à frente 
dos acontecimentos, ao longo dos seus 87 anos de· 
existência, que chegávamos a duvidar da possibili
dade de que sua vida terrena não fosse eterna. 
Como poderia passar um tal homem, que, desde a 
mais tenra idade, experimentara o perigo e os reve
zes da fortuna, escapando várias vezes da morte até 
completar o roteiro que o levaria de Jitomir, na 
Ucrânia, até o Brasil do centenário da inde
pendência? Como poderia ser detida a sua infati
gável disposição de criar e de desenvolver, exerci
da quase toda em nosso País, durante mais de se
tenta anos, a qual o constituía em um verdadeiro 
protótipo do homo faber? 
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Como todo autêntico lutador, Adolpho Bloch 
não colecionou apenas vitórias. Viu a sua família 
perder toda a riqueza com as agitações sociais que 
se sucederam à Revolução Russa de 1917. Por se
rem judeus, os riscos eram ainda maiores, e vários 
foram os progroms de que escaparam, promovidos 
pelas diferentes forças em luta. Chegaram ao Brasil, 
ele, o rapazinho de 14 anos, e a família, desprovidos 
de quaisquer bens que não fosse a disposição para 
o trabalho. Aos poucos, retomando a atividade gráfi
ca que já exercia na Ucrânia, a família Bloch foi 
constituindo algum capital próprio, ao mesmo tempo 
em que se afeiçoava ao novo País, deitando em seu 
solo raízes permanentes. No entanto, como afirmou 
o jornalista e amigo Carlos Chagas, "nada chegou 
fácil para Adolpho Bloch". 

Já havia sido construída a primeira sede pró
pria da empresa na Rua Frei Caneca, e iniciava-se 
a construção do Parque Gráfico da Parada de Lu
cas, que viria a ser um dos maiores e mais moder
nos da América Latina, quando Adolpho Bloch 
Idealizou a criação de uma revista, esta revista 
Manchete que aqui espelha os seus 45 anos, em 
que, semanalmente, ilustrada, o texto jornalístico 
dinâmico e a fotografia de qualidade, ambos, so
massem e equilibrassem suas forças. Apesar da 
opinião contrária dos irmãos;-amigos e sóCiós;-BlOCh 
conseguiu surpreender a todos. O projeto foi adian
te, de modo que, em 1952, começqu a circular a re
vista Manchete, fato que se repete; até hoje, ao lon
go de 2.340 semanas, o que constitui um recorde in
contestável para publicações do gênero na América 
Latina, competindo com a revista O Cruzeiro, carro
chefe do império de publicações de Assis Chateau
briand. 

Naquela época, enfrentar O Cruzeiro era 
uma temeridade. A revista dos Diários Associa
dos tinha uma circulação de 800 mil exemplares, o 
que corresponderia, nos dias de hoje, a uma circu
lação de 800 mil exemplares. Além do mais, O 
Cruzeiro tinha contratos exclusivos com os servi
ços jornalísticos das grandes agências internacio
nais, com a Reuters e a United Press lnterriatio
nal. Cabia também a O Cruzeiro a primazia de pu
blicar no Brasil as grandes· reportagens editadas pe
los maiores semanários dos Estados Unidos e da 
Europa. 

O mais curioso de tudo, sr- Presidente, S..-s e 
Srs. Senadores é que, mesmo diante de tantas difi
culdades, a revista Manchete conseguiu encontrar o 
seu próprio lugar no mercado editorial brasileiro. A 
ironia do destino é que a Manchete sobreviveu até 

os nossos dias, enquanto a invencível O Cruzeiro 
acabou desaparecendo no rastro do desaparecimen
to de seu fundador e principal estimulador, o jornalis
ta Assis Chateaubriand. 

Na década de 1950, Juscelino Kubitschek foi 
eleito Presidente da República e construiu a nova 
Capital no interior do País, realização que se cons
tituiu em uma.meta-síntese do seu dinâmico Go
verno. Adolpho Bloch apoiou entusiasticamente JK 
e a construção de Brasília, sentindo orgulho em 
cobrir com destaque a epopéia que se desenrola
va no Planalto Central. "Brasília e a revista Man
chete cresceram juntas", no dizer do próprio 
Adolpho Bloch, ambas modernas e arrojadas, sin
tonizadas com um projeto generoso e inclusivo de 
Nação. Ainda conforme o saudoso empresário, "o 
homem comum brasileiro, de repente, descobriu que 
pertencia a um grande povo, capaz de grandes reali
zações". Depois, nos tempos difíceis do regime mili
tar, Adolpho foi o amigo leal e impecável de JK, 
apoiando-o não só com palavras, mas também com 
atos. Marco duradouro dessa amizade sempre notá
vel está erguido hoje na Capital brasileira, constituindo 
um de seus mais importantes monumentos: o Memo
rial JK, cuja realização é devida, antes de tudo, ao 
obstinado esforço de Adolpho Bloch. 

Uma revista não se faz com um só homem, 
assim como uma grande empresa. Parte importan
te do grande talento de Adolpho Bloch era sua ca
pacidade de seduzir e conquistar pessoas valiosas 
para os seus ideais. Conta-se que o mais humilde 
funcionário de suas empresas era contagiado por 
seu entusiasmo quando com ele travava um conta
~'ó pessoal. Assim é que jornalistas, técnicos e dire
tores do mais alto gabarito uniram-se para fazer da 
Bloch Editores um grande grupo empresarial e da 
Manchete - esta Manchete, com seus 45 anos -
uma das mais belas e importantes revistas do País, 
verdadeira vitrine do Brasil para o exterior e, sobre
tudo, para os próprios brasileiros. Só podemos, infe
lizmente, lembrar alguns desses profissionais do 
mais alto gabarito: Murilo Melo Filho, jornalista 
esmerado, que foi diretor da sucursal de Brasília 
quando a cidade ainda estava sendo construída e 
meu dileto amigo há quase 40 anos; o saudoso Jus
tino Martins, com quem convivi até sua morte; Car
los Chagas, o fino e sutil analista político; Carlos 
Heitor Cony, escritor de inconfundível personalida
de; Pedro Jack Kapeller, o sobrinho Jaquito, que as
sumiu não apenas a direção da Bloch Editores, 
como também o espírito de an ,jado idealismo do 
tio, o saudoso Adolpho. 
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O Sr. Odacir Soares (PTB- RO)- V. Ex" me 
permite um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM.) -
Concedo um aparte ao nobre Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares (PTB-RO) - Senador 
Bernardo Cabral, cumprimento-o pelo registro que 
faz da 45" edição especial da revista Manchete aqui 
no Senado Federal. Sinto-me à vontade para apar
tear V. Ex", porque durante quase seis anos, na dé
cada de 60, fui repórter e redator das revistas Man
chete e Fatos & Fotos, no Rio de Janeiro. Portanto, 
nobre Senador, convivi com todas esses ilustres jor
nalistas aos quais V. Ex" se referiu. Gostaria tam
bém de destacar outros ilustres jornalistas como Rai
mundo Magalhães Júnior; o Poetinha, Vinícius de 
Moraes, que toda semana estava lá na redação; Má
rio Martins; Alberto Dines, que durante muito tempo 
dirigiu a revista Fatos & Fotos. Na realidade, a re
vista Manchete, além de ser um marco no jornalis
mo brasileiro, também o é no campo gráfico. Já na 
década de 60, do'ponto de vista gráfico, ela era uma 
das mais bem feitas revistas do mundo, igualando
se a Paris Match que, de certa maneira, repetia o 
seu layout. Quando V. Ex" fala em Adolpho Bloch e 
Juscelino Kubitschek, lembro-me do que seria a se
gunda campanha do Presidente Juscelino Kubits
chek, oportunidade em que fui designado pelo sau
doso Adolpho Bloch para ser o jornalista que acom
panharia o Presidente em sua segunda campanha à 
Presidência da República, aliás, campanha que foi 
obstada pelo Movimento Militar de 1964, que acabou 
cassando os direitos políticos de JK. Sem esse óbi
ce, indiscutivelmente ele seria reeleito Presidente da 
República. A revista Manchete, cuja 451 edição es
pecial V. Ex" aqui registra, constitui-se num marco 
gráfico da imprensa brasileira. Se voltarmos os nos
sos olhos para as quatro últimas décadas, vamos 
verificar que apenas a revista Manchete sobreviveu. 
O Cruzeiro e outras revistas que surgiram, inclusive 
do Grupo Abri~ não sobreviveram. Assim, nesses úl
timos 50 anos, a partir do seu nascimento, no come
ço da década de 50, a revista Manchete foi a única 
que sobreviveu e, diga-se de passagem, uma revista 
graficamente modema. Atualmente, essa revista tem 
circulado com desenho e estilo novos. Diria até que 
mais modema jomalisticamente, porque trata de 
questões do dia-a-dia nos moldes das revistas Veja, 
lstoÉ, Vip e da Carta Capital, que é outra importan
te revista que circula hoje no Brasil. Nobre Senador 
Bernardo Cabral, informo a V. Ex" que o saudoso 
Adolpho Bloch e a revista Manchete toram homena
geados no Senado Federal, por proposta que apre-

sentei, na época aprovada por todos. Portanto, con
gratulo-me com V. Ex" pelo feliz e oportuno registro, 
porque a revista Manchete está inserida na História 
do Brasil. V. Ex", ao se referir a JK e a Adolpho 
Bloch, faz-me recordar do tempo em que, na Praia 
do Flamengo, na Rua do Russel - ainda sou do tem
po da Rua Frei Caneca -, do gabinete de JK, onde 
ele escrevia suas memórias, acompanhava os acon
tecimentos políticos do País e onde vivia as suas 
amarguras políticas e pessoais decorrentes da sua 
atividade política. Portanto, trago a minha solidarie
dade e o meu apreço pelo feliz registro que V. Ex" 
faz a um dos mais importantes veículos da imprensa 
brasileira, qu~ é, e sempre o foi, a revista Manchete. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Odacir Soares, em primeiro lugar, quero 
agradecer-lhe porque vejo que no aparte há o retrato 
de corpo inteiro de quem trabalhou aquela revista. 
Revista, dizia ainda há pouco, que se repete a sua 
edição ao longo de 2.340 semanas. Isso é um recor
de imbatível em toda América Latina em termos de 
publicações no gênero. 

Quando V. Ex" traz essa chega, se tivesse al
guma dúvida, de que pudesse estar incorrendo 
numa deficiência, V. Ex" completaria com a vivência 
que teve na revista. 

Agradeço a V. Ex". 
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Senador 

Bernardo Cabral, permita-me V. Ex" um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -

Concedo um aparte ao eminente Senador Pedro Si
mon, que tanto honra a este modesto orador com 
sua amizade. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS)- Nobre Se
nador Bernardo Cabral, esta é a segunda vez que 
vejo V. Ex" na tribuna falando sobre Adolpho Bloch e 
sua obra. Tudo o que poderia ser dito, V. Ex" e o 
ilustre Senador Odacir Soares, no seu aparte, já o 
disseram. No entanto, gostaria de fazer um acrésci
mo: nunca vi amor mais puro, respeito mais profun
do, sinceridade mais dedicada a alguém do que 
Bloch ao cassado, ao exilado, ao banido, ao maivisto 
Juscelino Kubitschek de Oliveira Essa é uma das 
páginas mais bonitas da História deste País. O Sr. 
Bloch deve ter sofrido bastante com relação às suas 
empresas no que diz respeito à coação e pressão; 
Ele deve ter deixado de crescer mais do que ele 
cresceu, porque, a começar pela revista semanal, 
das mais de 2.400 edições -que V. Ex" se referiu -, 
muita coisa que li àquele tempo era de Adolpho 
Bloch se referindo a JK, e a página trazia Adolpho 
abraçado a Sua Excelência. Numa época em que 
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cassaram e prenderam Juscelino Kubitschek, que fi
zeram aquela humilhação - prenderam em termos -
e d<!ram aquele vexame do depoimento dele no Rio 
de Janeiro ••. Mas a gente indo ao Memorial, aqui em 
Brasília, para assistir a um vídeo em que aparece JK 
num avião, querendo chegar a Brasília, pois estava 
com dificuldades para pousar, a gente ouve o repre
sentante do Aeroporto de Brasília afirmar: Aqui ele 
não pode pousar! E o piloto: Mas nós estamos cor
rendo risco de vida!. E o representante diz: Que se 
dane! Aqui não pode pousar! Isso foi naquela época 
do Sr. Adolpho Bloch com respeito, veneração, um 
culto realmente emocionante a JK. Claro que estava 
preparando o esquema JK/65 e era invencível. Coi
tado do Dr. Carlos Lacerda, fiCaria perdido no tempo, 
porque a vitória de Juscelino Kubitschek seria es
trondosa. Quando não deu certo, quando os milita
res vieram para valer e passaram a considerar JK 
persona non grata... JK, que neste plenário foi 
aconselhado por Tancredo Neves para não votar em 
Castello Branco para Presidente da República... E 
Tancredo Neves não votou, ao contrário de JK, que 
achava que o Sr. Castello Branco era um homem 
que garantiria a restauração da democracia. Quando 
tudo isso não aconteceu, foram amargos os dias de 
Juscelino. No entanto, com Sua Excelência ficou o 
exemplo mais fantástico que conheço, porque afinal 
Adolpho era proprietário de uma editora, era um ho
mem que tinha interesses, mas os interesses do Sr. 
Adolpho Bloch estavam do outro lado. Repito: não 
sei quanto ele deixou de ganhar e quanto ele perdeu 
para conservar o seu amor e seu respeito a Jusceli
no Kubitschek. Estou, agora, Sr. Senador, pedindo
inclusive vou a essa tribuna depois de V. Ex&. -, por
que a neta do Presidente Getúlio Vargas ofereceu e 
entregou o acervo do Dr. Getúlio Vargas ao Governo 
Federal, pois cansou de esperai. Trata-se de uma fi
gura ilustre neste País. No acervo se encontra a 
arma com a qual Sua Excelência se suicidou, a ca
neta que Sua Excelência assinou a carta-testamen

-to ... e tudo isso está por aí atirado. Este País não 
'tua sua memória. Penso que foi correto o Sr. José 

_.mey, que, já em vida, fez o seu memorial no Ma
ranhão, porque, se S. Ex& não o fizesse, provavel
mente ninguém o faria. S. Ex& está com o seu me
morial feito. E tirando-se o do ex-Presidente José 
Samey, que tem o mérito de ter o memorial em vida, 
neste País não se tem nada! Mas JK tem o seu devi
do a uma pessoa, que foi Adolpho Bloch. Ou alguém 
tem dúvida que se não fosse Adolpho Bloch esse 
Memorial magnífico - diga-se de passagem - de JK 
existiria? Não! Ele construiu. Ele lutou. Ele coorde-

nou. Ele suou. Colocou na frente - é verdade - a fi
gura da viúva, mas na verdade a obra foi de Adolpho 
Bloch. Isto, num País como o nosso, onde a coisa 
mais fácil que existe é atingir quem está por cima. 
Acho que é a página mais bonita, mais magnífica, 
mais extraordinária, na vida de Adolpho Bloch. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - É 
exatamente por essa razão, Senador Pedro Simon, 
que esta l'f!lvista está comemorando hpje 45 anos, o 
seu 452 aniversario, exatamente porque Bloch, o 
Adolpho, sendo um homem de absoluta lealdade foi 
grande demais para o seu tempo. Só om cidadão da 
sua capacidade e do seu tirocínio, de quem vê na 
distáncia projetada a perspectiva de futuro, seria ca
paz, vindo lá do seu rincão natal, judeu de nasci
mento, para chegar a ser vitorioso. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB - MS) - Permite
me um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Peço à eminente Presidência que me permita, já que 
o meu tempo está esgotado, conceder o aparte ao 
eminente Senador Lúdio Coelho. (Assentimento da 
Presidência) 

O Sr. Lúdlo Coelho (PSDB - MS) - Como 
sempre, Senador Bernardo Cabral, V. Ex&, está 
prestando um excelente serviço às gerações mais 
novas de nosso País ao contar um pedaço da Histó
ria da Imprensa brasileira. V. Ex- deve se recordar 
da importância da Revista Manchete, de Adolpho 
Bloch e de seu irmão, na criação daquele clima de 
otimismo e esperança pàra a Nação brasileira, feito, 
praticado, por Juscelino Kubitschek, que,além das 
coisas concretas realizadas no Brasil, criou um clima 
de muita esperança~ de que estamos tão precisados 
no momento. Acho que o discurso de V. Ex& está 
sendo muito bom, principalmente às gerações mais 
novas. Muito ob~gado. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Agradeço a V. Ex&. Realmente é uma grande verda
de, Senador Lúdio Coelho, que a esperança para 
Adolpho Bloch não foi uma frágil aspiração em trân
sito para o desencanto. Não, ele sempre conseguiu 
realizar não o que sonhou, porque era uma realidade 
própria daqueles que sabem onde querem chegar. 

Vou concluir, Sr' Presidente. 
Resta-nos, a nós Senadores, desejar que a 

Revista Manchete, bem como às demais realizações 
das empresas de comunicação Bloch, continue a 
cumprir essa grande e importante função junto ao 
povo brasileiro, difundindo, sobretudo, o amor e a 
confiança nos destinos de nossa Pátria sentimentos 
ardorosamente cultivados pelo grande brasileiro, 
pelo grande Adolpho Bloch, que aqui chegou - corno 
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disse no começo - sem trazer nada nos bolsos, mas 
trazendo na alma o sentimento de quem jamais con
duziu o seu barco ao porto do desânimo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr' Presidente. 
Obrigado aos Srs. Senadores. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Antes 

de passar a palavra ao próximo orador inscrito, esta 
Presidência deseja cumprimentar o eminente Sena
dor Bernardo Cabral, pela homenagem que presta à 
Revista Manchete e ao saudoso jornalista Adolpho 
Bloch, e a nossa solidariedade a esta homenagem. 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
S. Ex' dispõe de 20 minutos para proferir o seu pro
nunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr' Presidente, Sr's e Srs. Senadores, volto a esta 
tribuna para tratar de um assunto que considero da 
maior importância e do maior significado. Já falei 
com Sua Excelência o Presidente, já falei várias ve
zes e Sua Excelência está muito preocupado e inte
ressado na matéria com o Governador do meu Esta
do, Sr. Antônio Britto; já falei com a Bancada do Rio 
Grande do Sul no Congresso Nacional. Apresentei 
um projeto de lei - há uma carta do Governador do 
Estado ao Presidente da Petrobrás - e volto a refe
rir-me: trata-se da construção do Gasoduto Brasil-Ar
gentina. O Presidente esteve em Uruguaiana, onde 
se realizou uma reunião muito importante. Junto com 
o Governador do Rio Grande do Sul, Sua Excelência 
lançou a construção de uma importante usina com o 
gás vindo da Argentina e que será .um passo muito 
importante para a região sul e centro-oeste do meu 
Estado. 

Mas, não é suficiente. Nós, Senadora Presi
dente, quando no Governo do Rio Grande do Sul, 
conseguimos junto ao Governo brasileiro e ao Go
verno argentino que fosse assinado um protocolo de 
intenções, que foi o primeiro ato dos dois atos que 
iniciaram o relacionamento do Mercosul, Brasil-Ar
gentina, assinados pelo Presidente Samey e pelo 
Presidente Menem, depois referendados pelo Presi
dente Collor com o Presidente Menem. Foi a Ponte 
São Borja e São Tomé, construída pela iniciativa pri
vada, que será inaugurada pelo Governador Britto e 
pelo Presidente da República, até o final deste ano; 
e a construção desse gasoduto, que traz o gás da 
Argentina em direção ao Brasil, começando em Uru
guaiana, no Brasil, passando por Porto Alegre e indo 
rumo a São Paulo. 

Esse protocolo já existia, essa decisão já esta
va tomada, e a integrava a realidade do Mercosul 

como o grande Projeto Brasil-Argentina. Lembro-me 
das manifestações, inclusive recebi no Palácio o en
tão Presidente da Federação' das Indústrias de São 
Paulo, chamando a atenção da importância desse 
ato. Porque aquela região tinha sido proibida de 
crescer e de se desenvolver ao longo do tempo, 
porque àquela época era considerada uma zona 
perigosíssima, a fronteira do Brasil coma Argenti
na. É que ao longo do tempo nos ensinaram, a 
nós, os americanos do norte, que a guerra do Bra
sil com a Argentina era uma guerra inevitável. Te
nho dito várias vezes e repito: é por isso que na 
Fronteira do Brasil com a Argentina, durante muito 
tempo, metade dos contingentes militares do Exército 
brasileiro estava lá. 

Sr" Presidente, temos cidades, como Santiago, 
como Alegrete, que possuem quatro Quartéis do 
Exército, tal era o medo que se tinha do conflito Brasil
Argentina. Isso é passado. Hoje é confraternização. 

Se os senhores forem à Biblioteca do Senado 
verificarão uma coleção magnffica, inaugurada on
tem pelo Presidente Antonio Carlos, da presença do 
Rio Grande do Sul, nos últimos cem anos, na politica 
brasileira. O livro, lançado pelo extraordinário jorna
lista Bacchieri Duarte, chama-se Cem anos na Politi
ca Brasileira"; e retrata a presença dos gaúchos nes
ses cem anos. Praticamente os homens eram todos 
da fronteira, a começar por Getúlio, de São Borja, a 
continuar por Jango, de São Borja, a continuar por 
Aores da Cunha, de Livramento, a continuar por Os
valdo Aranha, de Alegrete. A política rio-grandense 
nasceu ali. Pois aquela gente foi proibida de crescer. 

Ali, as terras as mais fartas, fazendeiros dos 
mais prósperos foram proibidos de crescer. Até ini
ciar o condomínio, em Porto Alegre, Sr' Presidente, 
todos os ediflcios eram de propriedade de homem 
da fronteira, porque eles não tinham on.de aplicar o 
dinheiro, porque era proibido ter energia, ter uina fábri
ca. Por isso, durante um século, Uruguaiana pagou o 
frete da sujeira da lã, para ir para São Paulo, para te
celagem, porque lá era proibido fazer a lavagem. 

Agora, que estamos vivendo o período da inte
gração do Mercosul, é justo que aquela zona seja 
respeitada. E que tenha possibilidade de, aos pou
cos, recuperar o tempo perdido. 

Esse gasoduto tem esse objetivo. Porque não 
há que falar em indústria, em desenvoMmento e em 
crescimento sem energia. Foi assinado o convênio, 
mas de repente, não mais do que de repente, no Go
verno Collor, a força e o prestígio de São Paulo fez 
com que crescesse o Gasoduto Bolívia-Brasil e se 
esquecessem do Gasoduto Argentina-Brasil. 
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Não há como deixar de reconhecer a importân
cia do Gasoduto Bolívia-Brasil, pelo amor de Deus! 
Vem da Bolívia, passa por Mato Grosso, Minas Ge
rais e Rio de Janeiro e chega em São Paulo. É uma 
revolução em termos de energia e tecnologia. Será 
uma revolução no Pantar;al. Sou totalmente favorável. 

Com relação a esse gasoduto, que irá até São 
Paulo, há um adenda regulamentando a sua exten
são até Porto Alegre. Não confio nesse adendo, por 
uma razão muito simples: o progresso, o desenvolvi
mento do Mato Grosso e de Goiás será tão fantásti
co e as exigências energéticas de São Paulo serão 
tão grandes que, quando estiver em São Paulo - e 
preciso ter não mais que 3% de inteligência para 
prever isso -, um braço vai para Minas Gerais, o ou
tro para o Rio. Ele está em São Paulo, as exigências 
vão ser tantas que os cidadãos vão dizer o seguinte: 
- Bom, mas é uma lei econõmica, se aqui está fal
tando gás, e se ele está aqui, vão gastar 2 bilhões 
de dólares para estender esse gasoduto até Porto 
Alegre! É antieconómico. Por isso, a tese que defen
do é que, concomitantemente com o Gasoduto Bolí
via-são Paulo, que está em pleno andamento, se 
construa o Gasoduto Brasil-Argentina, no trecho 
Uruguaiana-Porto Alegre, porque o Gasoduto Brasil
Bolívia vai fazer o máximo, que é chegar em Porto 
Alegre, mas duvido que daqui a 50 anos chegue na 
fronteira do Rio Grande do Sul, porque ali de Porto 
Alegre vai para a minha terra, Caxias, que é do lado, 
que é uma zona altamente industrializada. O que 
chegar em Porto Alegre, na região metropolitana, vai 
ter tal procura que a coitada da fronteira vai ficar 
para o resto da vida esperando. 

Então é justo que se inicie imediatamente. É 
iniciativa privada também, tem interessados tam
bém, é o nosso melhor parceiro, o parceiro mais im
portante, que é a Argentina, com o qual temos que 
ter um bom relacionamento. É melhor importar o gás 
da Argentina do que importarmos o trigo de lá, que 
está liquidando com o trigo do Rio Grande do Sul e 
do Paraná; e do que importarmos os vinhos de lá, 
que estão machucando a nossa produção. Importa
mos o gás e podemos exportar os manufaturados de 
São Paulo e coisa que o valha. E a tese, Sr. Presi
dente, é vir o gasoduto da Argentina, de Uruguaiana, 
em direção a Porto Alegre, de lá subir em direção a 
Santa Catarina e Paraná, e fazer a união dos dois 
gasodutos. Aí será espetacular! O gasoduto, segun
do está no projeto do Brasil e Bolívia, vai até São 
Paulo e de São Paulo vai a Porto Alegre, onde en
contrará o gasoduto Argentina/Brasil e se dará a uni
ficação. E mais adiante, quando a Petrobrás confir-

mar o que disse, que mais dia menos dia vai desco
brir o gás brasileiro, que tem que haver - e ela vai 
descobrir -, aí teremos o gás da Argentina, da Bolí
via e o brasileiro. 

O meu projeto, Sr. Presidente, e o meu apelo é 
no ·;entido de olhar para a fronteira do Rio Grande 
do Sul. 

O Presidente da República, logo após ter toma
do posse, fez uma afirmativa dramática, em que. dis
se que reconhece que no seu governo vê, no B·rasil, 
três áreas que considera priomãnas, no ser:~tido das 
deficiências que estão vivendo: o Nordeste, as fave
las do Rio de Janeiro e a metade sul do Rio Grande 
do Sul. É dramático ver a metade sul do Rio Grande 
do Sul! Eles já falam em se emancipar e criar outro 
Estado, o que é bobagem, mas eles falam. Eles já 
falam em criar um outro País, o que também é boba
gem, pois ninguém ama mais o Brasil do que nós do 
Rio Grande do Sul, mas não temos como responder 
aos números apresentados por eles. 

Até pela sua configuração, por serem terras de 
grandes .extensões rurais, onde não entraram as co
lonizações .italiana, nem alemã, levam-se horas para 
se percorrer de um Município a outro. O progresso 
parece que parou naquela região. 

Cidades como Pelotas, Bagé, Uruguaiana e Li
vramento têm tradição e culturas espetaculares - no 
passado, os seus filhos iam estudar na Europa, e os 
grandes espetáculos culturais vinham de Buenos Ai
res diretamente para essas cidades. Eles não iam a 
Porto Alegre. 

De repente, essa gente vive uma crise da qual 
não vem saindo ao longo do tempo. Agora, a nossa 
Qt.lerida_eidade ~eJtagui ~.§.tá vivendo uma enchente 
dramática e cruel, a pior da sua história. O seu Pre
feito está fazendo o que pode, com o apoio dos Go
vernos estadual e Federal. 

Na verdade, essa é uma questão que se repe
te. A cada estatística que aparece, as cidades da 
zona sul têm menos população, menos indústria, 
menos fábrica e menos produção. 

Creio, Sr. Presidente, que esse projeto da 
construção do gasoduto é importante para o Rio 
Grande do Sul e para Santa Catarina, porque ele de
verá vir de Uruguaiana em direção a São Paulo. 

E faço este grande apelo ao Presidente da Re
pública. Repito: é a iniciativa privada; isso vai fortale
cer o diálogo entre Brasil e Argentina; e, no que diz 
respeito à nossa· balança comercial, é mais normal 
importar gás, que o Brasil não tem, do que nos for
çar a importar produtos agrícolas da Argentina, que 
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nós temos condições de produzir, mas não de com
petir com os de lá. 

Essa é a razão da minha vinda à tribuna. Estou 
aqui com meu projeto de lei. Estou aqui com a carta 
que endereçamos ao Presidente da República .. Es
tou aqui com a carta que o Governador Antonio Brit
to endereçou ao Dr. Joel Mendes Rennó, Presidente 
da Petrobras. As três cartas têm o mesmo objetivo. 

Sr. Presidente, esse seria um grande gesto do 
Presidente da República com relação §!O Rio Grande 
do Sul. Os estudos já estão em pleno andamento, os 
números já são concretos. Esta seria a hora de de
terminar; ou seja, por ocasião do encontro que Sua 
Excelência vai ter com o Presidente Menem na se
mana que vem aqui em Brasília. Inclusive nós, o 
Congresso Nacional, recepcionaremos o Presidente 
Menem. Um orador do Rio Grande do Sul, o Sena
dor Fogaça, falará em nome do Congresso Nacional. 

Essa é a razão de eu estar na tribuna neste 
momento. Não tenho dúvida de que o Presidente 
Menem é totalmente solidário a este projeto, até por
que é o grande interessado. Que bom se o Presiden
te Fernando Henrique, junto com o Presidente Me
nem, lançasse os editais definitivos de licitações 
com as propostas de construção do gasoduto Bra
siVArgentina! 

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

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, a Sra. Júnia Marise, 2• Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho, suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Com a 
palavra a Senadora Júnia Marise. V. E~ dispõe de 
20minutos. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, te
mos abordado, com freqüência, desta tribuna, os as
pectos positivos e negativos da orientação da políti
ca econômica adotada pelo modelo neoliberal. 

O aspecto positivo a que sempre temos dado 
ênfase, não só agora mas em todos os momentos, é 
a importância da manutenção do Plano Real que 
configura, na realidade, um estancamento da cultura 
inflacionária do nosso Pais. Por outro lado, temos vi
venciado estatísticas e demonstrações inquestioná
veis de que esse modelo tem propiciado resultados 
nefastos ao setor produtivo nacional. 

Ainda nesta semana, ouvimos opiniões de téc
nicos que balizaram sua manifestação numa estatfs-

tica que consideramos importante e de grande preo
cupação, principalmente no que toca à agricultura no 
nosso País. Hoje o Brasil tem uma das áreas físicas 
maiores do mundo, quiçá no plantio de alimentos; 
mas o mais estranho em tudo isso é que houve uma 
queda de 2% na produção agrícola em nosso País. 
E por que isso? Quais as razões que levaram as es
tatísticas a apontarem essa queda no nível de pro
dução de alimentos? As razões certamente estão na 
falta de apoio, na falta de subsídios para o setor 
agrícola, para a pecuária, para os produtores que 
estão atuando na área da produção de alimentos no 
Brasil. 

Sr. Presidente, Sr§s e Srs. Senadores, hoje, 
venho à tribuna do Senado Federal para fazer algu
mas considerações pertinentes a essas dificuldades 
que rondam o dia-a-dia do setor produtivo nacional. 
Quando abordamos a questão do setor produtivo na
cional, certamente estamos abordando a questão da 
agricultura, como falamos ainda há pouco. Na próxi
ma semana, retomarei esse assunto nesta tribuna, 
numa abordagem mais ampla. 

Também falamos sobre a questão das peque
nas e médias empresas e do empresariado nacional, 
que, certamente, ao longo de todos esses anos da 
história do nosso País, sempre pontificaram sua 
atuação no crescimento e no desenvolvimento eco
nómico do Brasil. São eles os responsáveis pelo em
prego dos nossos trabalhadores. 

Na verdade, o que vem acontecendo? Essas 
empresas estão falindo, fechando suas portas, por
que não há oxigênio suficiente para que as mesmas 
continuem sobrevivendo. Isso ocorre por várias razõ
es, e a primeira delas é a tributação. Hoje, o Estado 
é' sócio do empresariado nacional sem fazer absolu
tamente nada. Há 56 tributos e taxas que impõem 
restrições ao empresariado nacional. Além disso, as 
altas taxas de juros sufocam, dia a dia, o setor pro
dutivo do nosso País. 

Quanto a essa questão, quero trazer uma est 
tística, anunciada nesses últimos dias, sobre as r 
quenas e médias empresas do meu Estado, Mir 
Gerais. Essa pesquisa mostra de maneira inques 
nável os números que acentuam a mortalidade 
empresas e os mecanismos e razões que i• ·-
essa mortalidade, com resultados extrem· 
graves para: cz trabalhadores e f''lidencianr' v ~ etor 
social do nosso . :.;iado. 

Vejam ber.l: no oeríodo de, "lril"' .1aio deste 
ano, o Sebrae encomendou uma p~. o· .68, cujo pú
blico alvo seriam exatamente as 773 :mpresas, in
dependentemente do porte de cada L na delas, que 
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foram constituídas, instaladas, no período de 1995 a tiveram oxigênio e nem condições de sobreviver, em 
1996. E qual foi o resultado? Queremos, então, re- razão. das altas taxas de juros, 71% possuíam dois 
gistrar a taxa de mortalidade que resultou nessa empregados e praticamente quase 1 O% tinham mais 
pesquisa e nesse levantamento feito exatamente por de 5 empregados. 
um órgão que vem dando todo apoio e incentivo às Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero reafir-
pequenas e médias empresas do nosso País. mar aqui a minha preocupação diante dessa situa-

O primeiro ano resultou nesse levantamento ção que tem sido a geradora dos problemas enfren-
identificando que 64% das empresas constituídas lados, acima de tudo, pelo setor produtivo nacional. 
durante o ano de 1996 continuavam vivas até abril Quando citamos que hoje a agricultura aponta 2% 
de 1997. Ou seja, dos 35% restantes, 8% das em- na redução da produção de alimentos do nosso 
presas já haviam sido fechadas, porque não foram País, quando constatamos que praticamente 20% da 
sequer localizadas. força ativa de trabalho está desempregada em nos-

A partir desses dados, podemos fazer uma es- so País, e quando constatamos que 47% das peque-
timativa da mortalidade, ou seja, da falta de condiçõ- nas e médias empresas do Estado de Minas Gerais 
es de sobrevivência dessas pequenas e médias em- não conseguiram sobreviver ao segundo ano de ati-
presas. vidade, demonstrando que esses trabalhadore.s ad-

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Senado- mitidos nessas empresas - sejam as pequenas em-
ra, esta Presidência interrompe o discurso ·de v. EJcB presas que admitiram 2, 3, 5, 1 O ou 15 trabalhadores 
a fim de prorrogar a Hora do Expediente por 15 mi- -estão hoje vendo o crescimento do desemprego 
nutos. em nosso Estado. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!PDT - MG) - É por essas razões que o próprio Dieese e â 
Trinta ~ seis por cento dessas empresas aesapa:rec - ---Fundação João Pinheiro apontaram, no último mês, 
ceram com apenas um ano de atividade, e 53% so- um resultado dramático na região metropolitana de 
breviveram apenas até o segundo ano da instalação. Belo Horizonte, onde os números crescem mês a 

Ora, Sr. Presidente, esses dados são dramáti- mês: cerca de 238 mil desempregados apenas na 
cos, porque demonstram taxativamente quais as ra- região metropolitana de Belo Horizonte. 
zões que estão levando c nosso País a ter um per- E aí está a nossa indagação: o que fazer? 
centual de praticamente 20% da força ativa de traba· Quais as medidas necessárias neste momento para 
lho praticamente desempregada. que se possa, de forma responsável, atentar para 

Só para citar aqui um exemplo. Na Argentina, um problema que hoje mexe com a vida de cada um 
os dados do desemprego chegaram a 17%. Entre- de nós? Cada emprego perdido envolve a vida de 
tanto, agora, nas umas, 0 eleitorado deu 0 recado, toda a família do trabalhador, esposa e filhos. Como 
demonstrando a sua insatisfação com 0 crescimento sobreviverá esse trabalhador? Como pagará o alu-
da recessão, do desemprego e da miséria que foi guel ou a prestação da sua casa própria? Como sus-
imposta pelo modelo neoliberal neste país irmão, a tentará a sua família no dia-a-dia ? 
Argentina. É por isso que temos, hoje, no País, uma radio-

Se as taxas demonstram que chegamos a 20% grafia que mostra o crescimento do número de famí-
de desempregados e, estamos trazendo de forma lias debaixo dos viadutos, praças e ruas, dormindo 
absolutamente responsável as estatísticas das pe- ao relento, aguardando a oportunidade de poder res-
_quenas e médias empresas de apenas um Estado, gatar a sua cidadania. 
Minas Gerais, certamente na Paraíba, no Paraná, e Não queremos discutir essa questão tão impor-
.-.os demais Estados não deve ser diferente do que tante e séria apenas na retórica do discurso, quere-
8stá acontecendo no meu Estado. Quarenta e sete mos discuti-la corri áadóse números, como estamos 
por cento da.> ·:>equenas e médias empresas não fazendo. 
cheqaram seq!!•?r a concluir o segundo ano de so- É preciso que haja interesse por parte das nos-
:xe'liv<%ncia acc., sua instalação. Nesse perfil, temos sas autoridades, por parte do-Governo-, que, por si-
"'li!)IJ'1" ·.~r,jc~ .~: ~remamente esclarecedores: as em- Qal, há algum tempo - infelizmente, esta frase não 
•. :s:,a:3 :::.ep~-s,;c:;didas são, em geral, empresas um foi mais repetida -. teria -dito que não há desempre-
.'10UCO maJores. Mas, menos da metade dessas em- go, o que está havendo é acomodação ou reacomo-
::>resE.s !JOSSL."iam até dois empregados, e 23% pos- dação. Como se o trabalhador que perdeu o empre-
suíam ma1s de 5 empregados. Dessas empresas go na fábrica estivesse sendo transferido para outro 
nue ·iorc.m extintas, que não conseguiram, que não emprego ou outro setor produtivo. Não é isso! Não é 
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isso que está acontecendo no Brasil. Porque só em 
São Paulo - e não há quem conteste os números, 
porque são reais - há mais de um milhão de traba
lhadores que perderam o seu el'f'4)rego e que estão 
na faixa e nas estatísticas dos desempregados de 
nosso Pafs. 

Por isso volto a esta questão, e concluo o meu 
pronunciamento, mais uma vez reafirmando que o 
momento é de grande responsabilidade, é de grande 
difiCuldade para a maioria da nossa população; e é 
preciso que haja por parte deste Governo a mesma 
responsabilidade e seriedade para sentar à mesa e 
discutir como fazer, de que forma fazer para restabe
lecer o emprego em nosso País e possibilitar a so
brevivência das pequenas e médias empresas. 

Temos ouvido com freqüência, nos últimos 
dias, a conclamação do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, quando o Brasil foi contaminado pela 
crise das bolsas. O Senhor Presidente tem reafirma
do, diante dos holofotes e da mídia, que a questão 
está centrada nas reformas que o Congresso Nacio
nal não faz. Ora, Sr. Presidente, com responsabitida
de podemos dizer, alto e bom som, que discutimos 
de forma célere, apressada inclusive, porque não 
houve oportunidade sequer de a sociedade discutir a 
reforma da Previdência, por exemplo. No embate 
das idéias, das propostas, das sugestões, das 
emendas apresentadas, o Senado Federal não dei
xou de cumprir, em nenhum momento, seu dever de 
discutir as propostas de reformas encaminhadas ao 
Congresso Nacional. 

Mas que reformas são essas? Aprovamos to
das as reformas constitucionais; apesar do voto con
trário das Oposições, quebraram-se todos os mono
pólios estatais deste País, da Petrobrás, das teleco
municações; privatizaram-se empresas estatais, in
clusive o grande patrimônio nacional, que é a Vale 
do Rio Doce. 

E sabemos que, em vários países, como a Itá
lia, por exemplo, a reforma da previdência levou cin
co anos, porque era necessário discutir de forma 
responsável uma questão que mexia com a vida de 
cada cidadão daquele país. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB.) - Per
mite-me V. Ex- um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoiPDT - MG.) -
Com prazer, Senador. 

O Sr •. Humberto Lucena (PMDB - PB.) -
Acompanho com atenção o seu discurso e desejo 
congratular-me com V. Ex" pelo equilíbrio - que, 
aliás, não é nenhuma novidade - como que se com
porta na tribuna, sobretudo por ser V. Ex" uma Se-

nadara da Oposição. Na verdade, V. Ex" começou 
reconheceodo os acertos do Governo, fez menção 
aos aspectos positivos do Plano Real, dos resulta
dos satisfatórios no combate à inflação e, em segui
da, passou a chamar a atenção para os aspectos 
negativos, sobretudo no que se relaciona com a área 
social, notadamente com o desemprego que grassa 
no nosso País. É inegável o que V. Ex" diz a esse 
respeito. V. Ex" fala em Minas, mas o·que diz não é 
diferente do resto do Brasil. O importante agora é, 
como aludiu V. Ex", encontrarmos a sàída, inclusive, 
o próprio Governo. Acredito que o Presidente da Re
pública não tem interesse em manter· esse anticlima 
que está aí, levando milhares, senão milhões, de tra
balhadores ao desemprego. Sabe V. Ex" que, se de 
um lado, esse desemprego é conseqüência da políti
ca neoliberal, também permeia um outro fator que é 
aquele que conhecemos, da automação industrial, 
que por si só já vai expulsando o trabalhador das 
modernas indústrias. Surpreendentemente, em re
cente entrevista, declarou, muito acertadamente, 
que, pela primeira vez, estava havendo uma marcha 
inversa: ao invés de sair do campo para a cidade, o 
trabalhador estava indo da cidade para o campo. 
Celso Furtado estava tentando explicar o Movimen
to dos Sem-terra. Na cidade ninguém encontra mais 
emprego, então as pessoas têm que buscá-lo no 
campo. Daí esse problema que se agrava dia-a-dia, 
que é a posse da terra. Quero apoiar V. Ex" nas 
suas considerações a respeito do desemprego, e 
vamos juntos, no Senado, discutir essa questão 
para ver de que maneira podemos encontrar uma 
solução para ela que, se não a resolver, pelo menos 
atenue a grave situação em que se encontra a 
maioria do povo brasileiro. 

A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoiPDT - MG) -
Agradeço o aparte de V. Ex", que incorporo, com 
muita alegria, ao meu pronunciamento. 

Quero concluir reafirmando desde já a minha 
preocupação. Tenho certeza de que nãc é uma 
preocupação somente minha, mas de toda esta 
Casa, cujos Senadores convivem no dia- a-dia, nos 
seus Estados, com o seu povo e a sua gente. É 
exatamente por isso que faço, neste momento final, 
esta minha conclamação ao Presidente da Repúbli
ca: se houver disposição do Governo de discutir 
com realismo, com seriedade, com determinação e 
corn vontade política essa questão, certamente es
taremos aqui para cerrar fileiras na formulação de 
uma proposta que venha ao encontro do desejo da 
maioria da nossa população, para a redução do 
desemprego e para restabelecer o desenvolvimen-
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to, com uma perspectiva de pleno emprego para os 
trabalhadores do nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr.Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Júnia Mart~ 
se, o Sr. Lúdio Coelho, suplente de Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Pre
sidente. 

Durante o discurso da Sra. Júnia Mari
se, o Sr. Geraldo Melo, 1• Vire-Presidente 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa: 
da pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- ~oncedo a palavra ao nobre Senador Esperidião 
Am1n, para uma comunicação inadiável. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para 
comuni~o inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Prestdente, Sr"s. e Srs. Senadores, hoje, às 12 
horas, no Palácio do Planalto, em solenidade à qual 
infelizmente não pude estar presente, em função dos 
trabalhos da Comissão de Assuntos Econõmicos, 
que se estenderam até depois das 14 horas foram 
conferidos os 3 primeiros prémios decorre~tes da 
institucionalização do Prêmio Nacional de Valoriza
ção do Trabalho, e 3 foram as empresas agraciadas 
com essa comenda, que tem como objetivo incenti
var a parceria entre as empresas e os seus colabo
rad?res, seus empregados, ressaitando o seu papel 
SOCial. . 

_ Esse prêmio homenageia as empresas que 
ma1s se destacam na criação de novos empregos -
assunto inclusive objeto das colocações da Senado
ra Júnia Marise, a quem todos nós parabenizamos-, 
na redução de acidentes de trabalho, em treinamen
tos pro~~ionais e na implementação de programas 
de partiCipação dos funcionários em seus lucros. 

O prêmio foi institucionalizado pelo Ministério 
do Trabalho. ' 

A razão pela qual ocupo este espaço é o fato 
de que uma das três empresas é do meu Estado. 
Não pude estar presente à solenidade - lá gostaria 
de estar -, _e quero me valer da oportunidade para 
me congratular com a empresa premiada. Faço isto, 
agora autorizado, também em nome dos Senadores 
Vilson Kleinübing e Casildo Maldaner, que, pela 
mesma razão, não puderam estar presentes à sole
nidade, uma vez que participaram de reunião da 
mesma comissão permanente. 

• • ••• t ·-&_.· 

Faço, portanto, em nome dos meus pares cata
rinenses, o registro de congratulações aos dirigentes 
da empresa Biguaçu Transportes Coletivos, que 
opera, como o seu próprio enunciado demonstra, 
transportes coletivos de passageiros na Grande Flo
rianópolis. 

E há até algo curioso: a Usiminas é a produtora 
de um dos grandes insumos da indústria automobi
lfstica; a Volkswagen é uma grande mOntadora na
cional, e a Biguaçu opera com ônibus, presta servi
ço, faz com que o aço, com que o veículo se trans
formem em prestadores de serviços às pessoas, ao 
transportar estudantes, trabalhadores. E o fato de 
uma empresa de transporte coletivo, e do meu Esta
do, ter merecido esse prêmio é motivo de justo orgu
lho para todos nós. 

Gostaria que todas as empresas de transportes 
coletivos do Brasil pudessem merecer não apenas o 
certificado de desempenho social, como é o caso, 
mas também o certiftca.do de bons serviços presta
dos. A Biguaçu Transportes Coletivos merece que 
traduzamos o nosso orgulho através destas pala
vras! para estimular os seus dirigentes a prossegui
rem na valorização do trabalho. Esse orgulho foi 
compartilhado também com a representação empre
sarial de Santa Catarina, que para vir para cá desta
cou, representando a Federação das Indústrias de 
Santa Catarina, o empresário César Murilo Barbi, 
que participou da solenidade no Palácio do Planalto. 

Congratulo-me com todos os colaboradores e 
dirigentes da Biguaçu Transportes Coletivos e, de 
uma maneira muito ·especial, muito afetuosa, com 
seu dirigente máximo, o Sr. Aldo Rocha, homem que 
forjou a sua vida no trabalho e hoje mereceu receber 
do Presidente da República um atestado de que va
loriza o trabalho, valoriza o trabalhador, investe no 
seu aperfeiçoamento, zela pela sua segurança evi
tando acidentes de trabalho, e promove 11 partilha 
social do fruto do trabalho da empresa. Por tudo 
isso, ele merece, tanto do Governo quanto da socie
dade, particularmente da sociedade catarinense e 
de nós, seus representantes, essas congratÚiaçÕes 
que aqui registro. Ao Sr. Aldo Rocha e a todos os di
rigentes da Biguaçu Transportes Coletivos, os nos
sos sinceros parabéns por terem enaltecido o traba
lho e a colaboração entre o capital e o trabalho no 
Estado de Santa Catarina no dia de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carios Pa
trocínio. 

São lidos os seguintes: 
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REQUERIMENTO Nll 947, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, combinado com o 

art. 338, IV, do Risf, requeremos urgência, para o 
Projeto de Resolução n2 146 de 1997, decorrente 
da aprovação do Offcio •s• nR 48, de 1997, que 
"encaminha solicitação do Governo de Santa Cata
rina, para emissão de Letras Financeiras do Esta
do de Santa Catarina, destinadas ao giro de sua 
dívida mobiliãria vencível no segundo semestre de 
1997". 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997. 
- José Serra - Levy Dias - Caslldo Maldaner -
Beni Veras - Francelina Pereira - Esperldlão 
Amin - Gerson Camata - Jonas Pinheiro - Os
mar Dias - João Rocha - Gilberto Miranda - José 
Eduardo Outra - Wilson Klelnüblng - José Blan
co - Freitas Neto - Lúcio AlcAntara - Ramez Te
bel -José Roberto Arruda - Bello Parga - Eduar
do Sup6cy- Waldeck Omelas. 

REQUERIMENTO Nll 948, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alínea b do art. 336 do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeremos a ur
gência para o Projeto de Resolução n°142, de 1997, 
que "Altera a Resolução do Senado nR 101, de 1997, 
que autoriza a contratação de operação de crédito 
externo, com garantia da União, no valor equivalente 
a até US$55.406,000,00 (Cinqüenta e cinco milhões, 
quatrocentos e seis mil dólares norte-americanos), 
de principal dentre o lstituto Bancario San Paolo di To
rino S.p.a e o Governo do Estado do Mato Grosso". 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senadores: Esperldlão Amin - Valmlr Campelo -
Elcio Alvares - Edson Lobão - Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Estes requerimentos serão votados após a 
Ordem do Dia, na forma do Regimento do Interno do 
Senado. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 949, DE 1997 

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

mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa. as seguintes homenagens pelo falecimento do 
Embaixador italo Zappa: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar, 

b) apresentação de condolências à família. 
Ministério das Relações Exteriores. 
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.- Se

nador Lúcio Alcântara- Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- ÇE)
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carfos.Magalhães) 
- Para encaminhar a votação; tem a palavra o Sena
dor Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S.-ms e Srs. Senadores, creio que é 
dever nosso prestar uma homenagem à memória do 
Embaixador !talo Zappa, a quem não tive nem se
quer a ventura de conhecer pessoalmente. Homena
geando-o, desejo resgatar parte importante da Histó
ria da Diplomacia brasileira. 

Na época em que o Brasil reatou relações di
plomãticâs com Cuba; reconheceu precoéemente os 
governos das ex-colônias portuguesas de Angola e 
de Moçambique; reatou suas relações com a China; 
abriu sua representação diplomática em Hanói, em 
todos estes postos: Pequim, Havana, Maputo e Ha
nói, esteve lá, como representante brasileiro, o Em
baixador !talo Zappa. 

Hã quem entenda que a globalização é apenas 
a integração, a inserção do Brasil entre as grandes 
economias do mundo, seja da Europa Ocidental, 
seja dos Estados Unidos da América do Norte. É 
isso sim, mas não apenas isso: a Diplomacia brasi
leira, sob a orientação dos ex-Ministros Azeredo da 
Silveira e Saraiva Guerreiro, marcou orientação di
plomática firme no sentido de levar o Brasil a estrei
tar relações com países que, mesmo não tendo 
grande expressão política e económica no mundo, 
muito representavam para nós. Por intermédio deles, 
poderíamos reconhecer- e o fizemos - a necessida
de de uma reorientação da política externa brasilei
ra, voltando-a para um esforço em estreitar laços e 
relações com países e economias das quais nos en
contrávamos muito distanciados. 

Tendo sido um embaixador de grande relevo e 
um homem muito bem dotado para o exercício da 
função, italo Zappa só a exerceu nos chamados 
postos exóticos, em situações penosas e difíceis 
seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista 
das próprias condições locais para o funcionamento 
da nossa representação diplomática. 
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Portanto, homenageando o Embaixador italo 
Zappa, estaremos fazendo o mesmo com a Diploma
cia brasileira e uma parte importante da sua História . 
recente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência sente-se no dever de associar

se a essa manifestação de pesar do Senado Federal 
pelo falecimento do Embaixador italo Zappa. 

Como salientou o Senador lúcio Alcântara, ele 
foi uma das figuras mais destacadas da Diplomacia 
brasileira. TIVe o prazer e a honra de ter uma amiza
de estreita com ele, razão pela qual posso salientar 
que se tratou de um embaixador notável a serviço do 
País nos postos mais difíceis da Diplomacia brasileira. 

ftalo Zappa é o responsável, por intermédio do 
Ministro Silveira e do Presidente Ernesto Geisel, 
pela política de aproximação com os povos africa
nos. Ele exerceu de logo embaixadas em Angola, 
em Moçambique. Foi para Pequim, para Cuba, 
quando teve o prazer de lidar com Fidel Castro. Le
vou-me, como Ministro das Comunicações, para 
inaugurar o primeiro conduto de ligação do Brasil 
com Cuba, nessa época recente, através da telefo
nia, entre o então Presidente José Samey e Fldel 
Castro. 

Ítalo Zappa realmente foi figura marcante do 
ltamaraty. Daí por que a homenagem que o Senado 
presta é extremamente justa e traduz o pensamento 
não só dos diplomatas, mas também de todos aque
les que conheceram a grandeza e o espírito des
prendido de ftalo Zappa,· sempre fiel - e aí é impor
tante - à sua Barra do Pirai, onde foi enterrado. Ele 
contnbuiu o quanto pôde para melhorar a situação 
dessa cidade fluminense. 

[talo Zappa deixa descendentes que honram o 
seu nome. Esta homenagem do Senado, extrema
mente justa, deve ser comunicada à sua família e ao 
ltamaraty. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2950, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 216 do Regi

mento Interno do Senado Federal, combinado com o 

• aEW e #i 'f ,, -" '-:&-;,·-· ~r-

previsto no art. 50, § 22 da Constituição Federal, re
queiro seja encaminhada ao Ministério da Fazenda a 
seguinte solicitação de informações: 

Por ocasião do Plano Collor, no pro
cesso de bloqueio das contas bancárias, os 
depósitos de caderneta de poupança não re
tirados ao final do prazo foram efetivamente 
transferidos ou não para o Banco Central? 

Justificação 

Após muitos anos de litígio na Justiça, o Go
verno prepara-se para pagar a correção monetária 
que foi confiscada por ocasião do bloqueio das con
tas bancária no Plano Collor. Em 1990, os deposi
tantes de caderneta de poupança não apenas viram 
seus ativos imobilizados, como ainda perderam 83 
pontos percentuais dos rendimentos de suas cader
netas. 

O Superior Tribunal de Justiça considerou que, 
por ocasião do bloqueio, o saldo das cadernetas de 
poupança foi transferido para o Banco Central. Sen
do assim, cabe ao Banco Central pagar essa dife
rença na remuneração. Ocorre que ainda pairam dú
vidas sobre se o Banco Central efetivamente rece
beu esses depósitos e deles usufruiu. 

Para evitar que os cofres públicos sejam obri
gados a pagar grandes somas que talvez não consti
tuF.m realmente responsabilidade sua, é imprescindí
vel que se esclareça. de forma definitiva, para onde 
foram transferidos os recursos bloqueados. É igual
mente imprescindível que essas informações sejam 
prestadas o quanto antes, já que os depositantes lesa
dos aguardam há sete anos pela justa compensação. 

O presente requerimento de informações visa 
esclarecer a quem cabe a responsabilidade pela re
muneração das cadernetas e, assim, subsidiar o 
Congresso Nacional no seu papel de defensor dos 
direitos dos cidadãos. 

Tendo em vista a importância da questão, re
queiro com urgência a informação acima solicitada. 

Plenário do Senado, 6 de novembro de 1997.
Senador Esperidlão Amin. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, nos termos do Regimento Interno da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência convoca os Srs. Senadores para 
uma sessão conjunta do Congresso Nacional, a rea
lizar-se dia 11 do corrente, terça-feira, às 19h, no 
plenário da Câmara dos Deputados, destinada à 
apreciação do Projeto de Lei devidamente instruído 
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pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi
cos e de Fiscalização. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 951, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 175, alínea b, 

do Regimento Interno, a inversão da Ordem do Dia, 
a fim de que a matéria constante do item n• 13 da pau
ta seja submetido ao Plenário após o item de no 5. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 

Qs Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam 
queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 89, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com os 
Projetas de Lei do Senado 

rP2l> 236, de 1995; 84 
e 201, de 1996) 

(Em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento 

n2 928, de 1997- arl336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 89, de 1996 (n2 667/95, 
na Casa de origem), que autoriza o Governo 
Federal a conceder apoio financeiro ao Dis
trito Federal e aos Municípios que instituírem 
programa de garantia de renda mínima as
sociado a ações socioeducativas, tendo 

Pareceres nl!li: 
- 685, de 1997, da Comissão de .As

suntos Sociais, Relator. Senador Lúcio Al
cântara, favorável ao Projeto, nos termos da 
Emenda n° 1-CAS (substitutivo) que apre
senta, e pela prejudicialidade das matérias 
que tramitam em conjunto, com votos con
trários dos Senadores Sebastião Rocha e 

Romero Jucá, e das Senadoras Marluce 
Pinto e Benedita da Silva, e, em separado, 
da Senadora Marina Silva; 

-686, de 1997, da Comissão de Edu
cação, Relatara: Senadora Emília Fernan
des, favorável ao Projeto, nos termos da 
Emenda n2 2-CE (substitutivo) que apresen
ta, e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto; e 

- 687, de 1997, da Comissão de As
suntos Econômicos, Relator. Senador Lúcio 
Alcântara, favorável ao Projeto, nos termos 
da Emenda n2 3-CAE (substitutivo) que 
apresenta, e pela prejudicialidade das maté
rias que tramitam em conjunto, com voto 
contrário do Senador Lauro Campos e com 
restrições dos Senadores José Eduardo Ou
tra e Eduardo Suplicy. 

A Presidência esclarece que poderão ser ofe
recidas emendas até o encerramento da discussão. 

Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto 
e dos substitutivos, em turno único. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT- SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su
plicy, para discutir. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT- SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Senador Antonio Carlos Magalhães, Sr's e 
Srs. Senadores, esta é a segunda vez em que o Ple
nário do Senado Federal discute um projeto de ga
rantia de renda mínima. 

A primeira vez foi há quase seis anos. Em 16 
de dezembro de 1991, no meu primeiro ano de man
dato, após quatro horas e meia de debate, com a 
participação de Senadores de todos os Partidos, o 
Senado Federal, por unanimidade, votou um projeto 
que instituía um Programa de Garantia de Renda Mí
nima para todas as pessoas com 25 anos ou mais 
cuja renda mensal não alcançasse um determinado 
valor, que hoje seria de R$263,00. Isso significaria 
que cada pessoa cuja renda não chegasse a esse 
valor teria direito a um imposto de renda negativo: 
um complemento de renda de 30% a 50% da dife
rença entre R$263,00 e o nível de renda da pessoa. 

Suponhamos que essa alíquota fosse de 50%, 
e que a renda dessa pessoa fosse de R$163,00, 
portanto, R$100,00 abaixo daquele patamar de 
R$263,00. No caso, essa pessoa teria o direito de 
receber mais R$50,00, e a sua renda passaria de 
R$163,00 para R$213,00, como um direito à cidada-
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nia. É um mecanismo que estimularia a pessoa a 
trabalhar, a ganhar mais, a progredir, e não a perma
necer na ociosidade. 

Sr. Presidente, creio ser importante recordar
mos o que aconteceu com o projeto. Naquela noite, 
todos os Líderes se pronunciaram favoravelmente, 
inclusive o hoje Presidente Fernando Henrique Car
doso, sobretudo depois de pronunciamentos como 
os do Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena, e 
de alguns Senadores que aqui colocaram suas dúvi
das, dentre os quais os Senadores José Eduardo 
Andrade Vieira, Marco Maciel e Beni Varas. 

Todavia, o então Líder do PDT e Relator da 
matéria, Senador Maurício Corrêa, que hoje é Minis
tro do Supremo Tribunal Federal, deu um parecer in
teiramente favorável. Após dialogar comigo, S. Ex
enfatizou como seria importante que todos aprovás
semos o projeto, que atendia aos fundamentos conti
dos na Constituição brasileira. 

Os Srs. Senadores que participaram daquela 
sessão e que ainda se encontram no exercício dos 
seus mandatos se recordarão do pronunciamento do 
então Líder do PSB, Senador José Paulo Bisol. Re
cordarei aqui as suas palavras, palavras que depois 
tocaram a mente e o coração do hoje Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Disse Bisol: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, um es
critor de língua espanhola - cujo nome não 
me ocorre no momento - descreve um trem 
muito rápido e estranho, que, apesar de ser 
veloz, cada vez que se aproxima de uma es
tação reduz profundamente a velocidade, 
mas não pára. E descreve um cidadão de 
capa e chapéu que está interessado em 
apanhar esse trem. O trem chega ao seu 
momento de menor velocidade, e ele não dá 
o saHo. Quando o trem começa a aumentar 
a velocidade, segura o chapéu e a capa, 
pensa em saltar mas não o faz; o trem au
menta mais de velocidade, e ele também 
não salta. Até que há um momento em que 
não pode mais saltar: perdeu o trem. 

Esse trem, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, é o trem da História. O trem da Histó
ria não pára nas estações. Se quisermos su
bir no trem da História, precisamos ter a in
teligência viva para recolher o momento em 
que ele chega à menor velocidade e, então, 
de capa e chapéu e o que mais for, saltar; 
pois, saltando, estaremos na História. 

Há cinco anos estou no Senado, e esta 
é a primeira vez em que o trem da História 
está passando perto de mim - abstração fei
ta, é claro, à Constituinte. 

Do ponto de vista humano; do ponto de 
vista do sentido da legalidade; do ponto de 
vista do exercício do chamado Poder Legis
lativo; do ponto de vista da modémidade; do 
ponto de vista da crise, da desesperança, da 
tristeza, da miséria nacional; ·do ponto de 
vista do número dos marginalizados da so
ciedade que desde então só tem aumenta
do; do ponto de vista de cientistas, como, 
por exemplo, Hélio Jaguanbe, · segundo o 
qual não se resolve a questão da marginali
zação através de métodos assistenciais, 
mas que estamos tão rente a uma grande 
convulsão social que, se não iniciarmos as 
coisas assistencialmente, nos destruiremos; 
do ponto de vista da criatividade; da imagi
nação; do imaginário legislativo; em suma, 
qualquer que seja o ponto de vista, esse é o 
mais belo, o mais inteligente, o mais huma
no, o mais modemo, o mais comovente e o 
mais sério de todos os projetas que passa
ram por mim nestes cinco anos. E vamos 
deixar o trem da História passar? 

Naquela noite muitos Senadores compreende
ram a racionalidade do projeto e, um a um, foram 
aqui colocando suas questões, suas dúvidas, até 
que o Senador Líder do PSDB, hoje o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, disse: ' 

Gosto de usar uma expressão que 
descobri recentemente. Há um sociólogo in
glês, também de Cambridge, que tem um li
vro onde· há um capítulo com esse título, e 
sempre usei essa expressão com muito gos
to, porque há uma contradição nos termos: 
façamos uma utopia realista - o que é uma 
contradição nos termos. Mas eu sou, por for
.mação, pessoa da mediação Acho que é 
preciso haver algum grau de utopia com o 
pé no chão. Talvez esse tenha sido o vôo 
maior que o Senador Eduardo Suplicy ten
tou. E, seguramente, se os motores do Se
nador fossem alimentados pelo combustível 
do Senador José Pauto Bisol, causaria um 
vôo enorme e nos arrastaria todos num so
nho. Deixou de ser um sonho, nesta noite, 
no Congresso, mas se tomou mais rea6zá
vel. Sendo, portanto, uma utopia realista, 
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com todos os pingos nos "is" que já foram 
aqui e ali, por vários Senadores, assinalados, 
mostrando que o Senado, ao votar, no fundo, 
abre um crédito de esperança, muito mais do 
que um crédito de esperança, muito mais do 
que um crédito em dinheiro, e vamos aten
der aos acenos daqueles que querem ir um 
pouco mais além de uma realidade tão dura 
e tão triste. Vamos votar a favor. 

O PSDB votará a favor da matéria. 
Muito bem! (Palmas.)" 

Assim registraram as notas taquigráficas. 
Sr. Presidente, esse projeto está tramitando 

desde 16 de dezembro de 1991. Ele foi para a Câ
mara dos Deputados, e, ali, o Deputado Germano 
Rigotto, designado Relator da matéria na Comissão 
de Finanças e Tributação, deu parecer favorável. 

Ao longo desses anos, houve a reflexão de se 
relacionar o direito à renda mínima à educação, à luz 
inclusive das recomendações do Professor José 
Márcio Camargo. Eis que, em 1994, Cristovam Suar
que, do PT, aqui no Distrito Federal; e lá em Campi
nas, o Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, 
que, infelizmente, faleceu em fevereiro do ano pas
sado, instituíram, aqui, o Programa Bolsa-Escola e, 
em Campinas, o Programa de Garantia de Renda 
Familiar Mínima. Ambos tinham como objetivo com
plementar a renda da família carente, para que suas 
crianças pudessem freqüentar a escola. 

O projeto acabou sendo experimentado tam
bém com sucesso, porque os seus resultados já afe
ridos, analisados pela Unicamp, Universidade de 
Brasília, por professores da Universidade do Rio de 
Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, têm tido co
mentários positivos. 

No Congresso Nacional, na Câmara dos Depu
tados, o Deputado Nelson Marchezan já tinha reco
lhido experiências quando Secretário da Educação, 
no Rio Grande do Sul, que guardam semelhanças 
com a P!Oposição. Os Deputados Fernando Ferro, 
Pedro Wilson, Chico Vigilante, do PT, Zaire Rezende 
e, aqui no Senado Federal, os Senadores José Ro
berto Arruda, do PSDB; Renan Calheiros e Ney 
Suassuna, ambos do PMDB, propuseram projetas 
de lei relaciqnando uma renda mínima ou uma bol
sa-escola às oportunidades de educação para as fa
mílias carentes. 

O Palácio do Planalto, em especial o Ministro 
Clóvis Carvalho, da Casa Civil, que coordena as 
ações politicas no Parlamento, houve por bem ins
truir a base parlamentar na Câmara dos Deputados 
para não dar quorum, não votar o projeto na Comis-

são de Finanças e Tribuiação, em que oese no ano 
passado ter Germano Rigotto colocado que os bene
ficiários do projeto deveriam estar levando suas 
crianças à escola. O Presidente da Comissão de Fi· 
nanças, Delfim Netto, avaliando o projeto como prio
ritário, o colocou como o n• 1 da pauta ao longo de 
todo o segundo semestre do ano pass'!9o, mas a 
instrução foi de não votar a matéria. 

Eis que, em 3 de dezembro, depois de votado 
na Comissão de Educação da Câmara um substituti· 
vo do Deputado Osvaldo Biolchi, do PTB, do Rio 
Grande do Sul, foi aprovado em votação simbólica o 
Projeto Nelson Marchezan,- apensados os demais 
que citei, com parecer favorável de Osvaldo Biolchi. 
Esse projeto veio para o Senado e aqui recebeu pa
recer favorável, votado nas Comissões de Assuntos 
Sociais e de Educação, do Senador Lúcio Alcântara 
e da Senadora Emília Fernandes. 

Sr. Presidente, há duas questões básicas, para 
as q_uais solicitarei a atenção a fim de que, em me
nos de três minutos, eu possa explicar, pois são fun
damentais. O parecer do Senador Lúcio Alcântara é 
favorável. Estou de acordo que o projeto·de renda 
mínima seja iniciado de forma autorizativa, para que 
a União possa financiar em 50% os municípios que 
iniciarem projetas de renda mínima. Mas quais são as 
limitações que proponho sejam por nós modificadas? 

Primeiro, no que diz respeito à abrangência, o 
parecer do projeto aprovado na Câmara e aqui apro
vado pelo Senador Lúcio Alcântara prevê que so
mente os Municípios com renda familiar per capita e 
arrecadação per capita abaixo da média do Estado 
é que terão direito a esse beneficio e ao longo de 
cinco anos; no primeiro ano, os 20% mais pobres; 
até que, no quinto ano, os últimos 20%. Mas ainda 
assim abrangendo um universo de, aproximadamente, 
60% dos Municípios brasileiros, excluinOO.:se, portanto, 
os 40% em cada Estado, onde a renda per capita e a 
arrecadação média é acima da média do Estado. 

Ora, isso contraria a Constituição Federal que 
diz com clareza que todos são iguais perante a lei. 
Portanto, a primeira proposição que faço ao Senador 
Lúcio Alcântara e a todos os demais é que, mesmo 
se introduzido gradualmente, tenha-se o princípio de 
que o projeto de renda mínima abrangerá as familias 
de todos os Municípios brasileiros, mesmo que se 
inicie pelos de men~r renda~r capita, mas que se 
dê também esse direito às famílias carentes dos Mu
nicípios de maior renda per capita. 

Acredito que todos os Srs. Senadores, ao exa
minarem essa proposição, haverão de verifscar o seu 
bom senso, inclusiVe porque não implica em qual-
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quer gasto adicional nos próximos anos. Será a par
tir do sexto ano que gradualmente se aumentará a 
carga para se dar prioridade a um projeto muito me
nos abrangente e menos custoso do que o próprio 
Presidente Fernando Henrique votou a favor em 16 
de dezembro de 1991. 

A segunda modificação refere-se à fórmula da 
equação. Diz a fórmula que veio lá da Câmara e que 
consta do parecer Lúcio Alcântara: 

·o benefício dado será definido pela 
equação: R$15 (quinze reais) vezes o nú
mero de crianças na família menos metade 
da renda familiar per capita. • 

Essa fórmula implica darmos a famílias igual
mente pobres benefícios diferentes, se o tamanho 
da família for diferente em termos de renda per ca
pita. Também não leva a uma maior eqüidade na 
medida em que se poderia ter adotado a seguinte 
fórmula aitemativa que proponho, ou seja, que o be
neficio seja dado pela seguinte equação: uma pro
porção de 40% da diferença entre R$60 (sessenta 
reais) vezes o número de pessoas na família menos 
a renda familiar. 

Vou dar um exemplo de uma família que tenha 
seis pessoas, mãe, pai e quatro crianças. Seis pes
soas vezes R$60,00 são R$360,00. Para que essa 
família tenha o direito a receber o benefício, a renda 
per capita deve estar abaixo de R$60 (sessenta 
reais) por mês. Suponhamos que a renda dessa fa
mília seja de R$160,00 (cento e sessenta reais), en
tão o benefício será de 40% da diferença entre 
R$360,00 e R$160,00; portanto, a diferença é de 
R$200,00 e o benefício será de R$80,00 (oitenta 
reais). Concluindo, a renda dessa família passa de 
R$160,00 (cento e sessenta reais) para R$240,00 
(duzentos e quarenta reais). 

O mecanismo é tal que há o estímulo para as 
pessoas na família procurarem trabalho, progredi
rem, ninguém permanecendo na ociosidade. 

Sr. Presidente, faço aqui o apelo ao bom sen
so, tenho a convicção de que as Sr's e Srs. Senado
res vão ter a possibilidade de examinar com cuida
do, estou encaminhando a cada um dos membros 
deste Senado as fórmulas, as emendas e as explica
ções em detalhe dessas proposições, que, acredito, 
poderão ser objeto da aceitação do Relator, Senador 
Lúcio Alcântara, numa reflexão que seja sobretudo do 
interesse do Brasil, para que se possa garantir o princí
pio segundo o qual toda pessoa no Brasil tenha o di
reito de usufruir minimamente a riqueza da Nação e 
para que toda família carente possa ter um comple-

mento de renda, de tal maneira que as suas crianças 
estejam efetivamente freqüentando a escola 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra a Senadora Emilia Fernandes e, 
posteriormente, o Senador Jáder Barbalho. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PDT - RJ. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos votando nes
ta tarde, em regime de urgência, um projeto de iei da 
Câmara que autoriza o Poder Executivo a conceder 
apoio financeiro aos Municípios que institUírem pro
gramas de garantia de renda mínima associados a 
ações sócio-educativas. 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a importância, a 
urgência e a necessidade de se buscar implantar no 
Brasil alguma fórmula - se é que existe -capaz de 
combater a pobreza, não com ações paternalistas, 
mas com ações voitadas para a afirmação da cida
dania, com o compromisso do Governo de diminuir o 
distanciamento que existe entre aqueles que têm 
muito - e .(>ão poucos -e aqueles que não têm qua
se nada - e são milhões. 

Esse assunto, renda mínima, vem sendo deba
tido no Congresso Nacional há muitos anos, e cada 
vez mais sentimos que é o momento de se construir 
alguma coisa objetiva. 

Na Comissão de Educação, quando fui desig
nada para relatar essa matéria, analisei seriamente 
e com respeito, acima de tudo, os projetas apresen
tados. Mesmo já existindo um substitutivo do Sena
do, tive o cuidado de analisar todos os projetas, in
clusive os da Câmara dos Deputados. Está aqui o 
Deputado Marchezan, autor de uma proposta que 
tem um ponto em comum com o que defendíamos, 
ou seja, a abrangência, a implantação de um progra
ma que pudesse chegar a todos os brasileiros po
bres. Não se pode discriminar, dizendo quais pobres 
têm direito. Nós, Governo e Congresso Nacionãl, te
mos que fazer chegar o programa a todos os Municí
pios onde houver pobreza. 

Gostaríamos de _chamar a atenção dos Srs. 
Senadores para questões específicas que diferen
ciam o nosso projeto - aprovado na Comissão de 
Educação ,por unanimidade - do projeto aprovado 
na Comissão de Assuntos Sociais, com votos con
trários, bem como na Comissão de Assuntos Econô
micos, igualmente com votos contrários. Em primeiro 
lugar, Srs. Senadores, temos que ver a questão da 
abrangência, como já falei. Na Comissão cj~ Edu_c::a- _ 
ção, tivemos o -cuidado decoriiemplar todas as famí
lias necessitadas, sem discriminá-las por região ou 
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por Municípios. A Comissão de Assuntos Econômi
cos limita a concessão do benefício a um determina
do número de Municípios e regiões do País. Quanto 
aos critérios, a Comissão de Assuntos Econômicos 
diz que o apoio será restrito aos Municípios com re
ceita tributária por habitante inferior à respectiva mé
dia estadual. Se utilizarmos esse critério, serão atin
gidos, no máximo, 60% dos Municípios brasileiros. 
Portanto, podemos ter a certeza de que, em cada 
um de nossos Estados, haverá Municípiqs que nun
ca serão abrangidos por esse programa, a não ser 
que ele venha a ser alterado durante os anos de sua 
implantação. 

Outro ponto: o projeto exclui o Distrito Federal. 
Perguntamos: o Distrito Federal não tem pobreza? 
As cidades-satélites não apresentam uma profunda 
concentração de pobreza? Então queremos saber 
se essa conotação é a mais justa. 

Na Comissão de Assuntos Econômicos, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quisemos fazer o cálcu
lo para saber corno chegaríamos às famílias mais 
pobres. Para não atropelar a história e as condições 
econôrnicas, a implantação do programa seria gra
dativa. Vejam bem: Municípios com renda familiar 
por habitante inferior à renda média familiar por habi
tante do Estado. Então, uma coisa é fazermos o cál
culo de Municípios que tenham uma renda média 
dentro do Estado, outra coisa é fazermos o cálculo 
verificando a renda familiar. Assim, onde houver 
uma família pobre - pode ser em Brasília, Porto Ale
gre, Minas Gerais, Belo Horizonte -, lá chegará o 
programa. Não sei se no primeiro momento. Logica
mente, às capitais chegaria já no final. 

Utilizando o critério de renda familiar per capi
ta, todos os brasileiros serão atingidos, ou no primei
ro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto ano, 
mas serão atingidos. Haverá uma expectativa de 
que aquele programa chegue ao Município. É um cri
tério mais amplo, que universaliza o programa, fa
zendo-o atingir uma maior número de pobres. 

Portanto, se atendermos apenas às famílias 
que residem em Municípios com renda per capita 
inferior à média do Estado, sem dúvida vamos· ex
cluir do programa brasileiros que, em muitos casos, 
poderão até residir em Municípios localizados ao 
lado daqueles beneficiados. Se o Município, no cál
culo da renda per capita em relação à média do Es
tado, não tiver renda inferior à média, ele ficará fora. 
Isso é injusto e fará com que pessoas de um Municí
pio que não tenha a expectativa de implantação do 
programa se dirijam para aqueles onde o programa 
está sendo implantado. 

O nosso projeto prevê uma implantação gra
dual; o outro projeto, igualmente. Na Comissão de 
Assuntos Econômicos, houve o entendimento de 
que a implantação do programa se daria em cinco 
anos. E a CAE aplica a fórmula usando o número de 
filhos. Entendemos que isso deveria ser verificado 
pelo número de membros de cada família, porque a 
família não é composta apenas de filhos. 

E corno se daria o apoio da União ao programa? 
Na CAE, o apoio financeiro do Governo é fixo. Cin
qüenta por cento do valor total dos programas que o 
Município implantar terá essa porcentagem bancada 
pelo Governo Fedelal. Propomos que seu início esteja 
em 60% nos dois primeiro anos. A partir disso, quando 
forem incorporados mais Municípios com renda supe
rior aos primeiros, o Governo baixaria sua contribuição 
para 50"/o, e assim sucessivamente, até chegarmos, 
nos dois litimos anos do programa, a 30"k. Isso signi
ftca dizer que essa questão de o Governo não ter re
curso e não poder abarcar a todo o País teria a sua 
solução nessa participação decrescente, levando-se 
em conta a progressiva incorporação de Municípios 
com melhor condição de renda per capita. 

De acordo com a Comissão de Assuntos Eco
nômicos, os custos para sua implantação, no primei
ro ano, seriam de R$132 milhões; para o nosso pro
grama, seriam de R$212 milhões. Não é uma dife
rença tão grande. O valor tende a se reduzir, se con
siderarmos o critério da participação inversamente 
proporcional. É realista, porque prevê prazos e pro
pi)e valores viáveis de serem realizados, factíveis 
dentro de um parâmetro financeiro do País. 

Temos de fazer comparações. É um programa 
de q>mbate à fome, de resgate da cidadania e de 
estímulo às pessoas com renda menor. Corno con
seguimos R$30 bilhões para o Proer para salvar os 
bancos? Como conseguimos colocar no Orçamento 
para 1998 quase R$500 milhões destinados à propa
ganda oficial e não temos R$212 milhões para fazer 
um programa de combate à pobreza e ao distancia
mento d'\S pessoas? 

Eu gostaria de chamar a atenção para outras 
medidas diferenciais do nosso projeto em relação ao 
que vai ser votado agora. Para se dar esse benefí
cio, é fundamental que as crianças de 7 a 14 anos 
estejam na escola. Esse é um ponto fundamental e 
comum que todos defendemos. O projeto previa 
apenas a matrícula, o que- não é suficiente. Tem de 
haver a matrícula e a freqüência da criança na esco
lã.-Então, graças-aDeús-, na-Comissão de Assuntos 
Econômicos, o Senador incluiu corretamente a ques
tão do controle da freqüência. 
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Sr. Senadores, realizamos uma audiência pú
blica com pesquisadores, estudiosos de universida
des e instituições de pesquisa, que salientaram a im
portância da vinculação para o treinamento de em
prego. Em primeiro lugar, devemos dar uma contri
buição para as pessoas não com o espírito paterna
lista. Por isso, o nosso projeto teve cuidado de lem
brar que há um limite máximo de benefício para a fa
mília de renda zero. 

Se a família declarar que não ganha nada, não 
receberá o mesmo que uma família que trabalha. Se 
dermos o mesmo tratamento para aquele que não 
trabalha e para o que tem um filho trabalhando, será 
injusto. Vamos, assim, estimular as pessoas a fica
rem em casa porque o socorro virá igualmente. 

Dessa forma, estabelecemos o limite máximo 
de R$20,00 para aquela família que não tiver renda 
alguma. Queremos, assim, estimulá-la a procurar 
uma renda, porque assim aplica-se a fórmula e o di
nheiro aumenta para .aquela família. Para isso, te
mos de estabelecer esse vínculo com aquelas famí
lias que o pregrama irá atingir. 

O Governo ainda terá um compromisso e um 
desafio maior: destinar aos Municípios das famílias 
beneficiadas recurso federal relativo à realização de 
programas de treinamento e aperfeiçoamento para 
os seus beneficiários, o que signifiCa melhor preparo 
para o emprego. 

Sr. Presidente, peço a mesma tolerância que 
houve para com o orador que me antecedeu. Esta
mos procurando objetividade, trabalhando o projeto, 
não apenas fazendo um pronunciamento. 

O beneficiário que fraudar dados será penaliza
do, como também o funcionário público que contri
buir para a fraude. Quero cumprimentar o Senador 
Lúcio Alcântara, que incluiu esse dispositivo. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para fa
zer jus ao recurso, o projeto da Comissão de Assun
tos Econõmicos prevê os seguintes requisitos: renda 
familiar inferior a meio salário mínimo - nós também 
colocamos isso - filhos e dependentes menores de 
14 anos. A criança de 14 anos, que está em idade 
escolar obrigatória, ficará de fora do projeto. Por 
isso, colocamos filhos e dependentes de zero a 14 
anos, inclusive. Aí, atingimos os de 14 anos, porque 
sem a palavra "inclusive•, a criança de 14 anos esta
rá fora. 

Outro requisito é a matrícula daqueles que esti
verem em idade escolar, de 7 a 14 anos. Acrescen
tamos aí um ponto importante. Há poucos dias, falá
vamos sobre os registras civis de nascimento. Esta
mos exigindo que os pais apresentem as certidões 

de nascif(lento dos filhos. Assim, estaremos contri
buindo para o avanço da cidadania 

Srs. Senadores, estamos com um projeto viá
vel, dentro da realidade, que desafia o Governo, 
além de propiciar 6 compromisso com a cidadania e 
o compromisso amplo e universal de combate à po
breza. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
Obrigada pela tolerância. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- A Presidência esclarece que foi tolerante com o 
Senador Eduardo Suplicy, que, como autor do proje
to, fez várias citações. Seu exemplo não deveria ter 
sido invocado pela ilustre Senadora, que ultrapassou 
sete minutos do tempo regimental. Se 'cada um citar o 
seu antecessor, não cumpriremos a nossa agenda. 

Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, desejo inicialmente apresen
tar as minhas homenagens a todos aqueles que se 
preocuparam com esse tema na Câmara dos Depu
tados- e nos honra aqui a presença de um dos au
tores de projetas sobre o assunto, o Deputado Nel
son Marchezan - e no Senado, que é o caso do Se
nador Eduardo SupJicy e de tantos outros colegas 
que sobre o tema se debruçaram. 

Sem dúvida, um dos graves problemas da so
ciedade brasileira é a questão da distribuição de ren
da e que há necessidade de que o Poder Público in
tervenha para atenuar as dificuldades do povo brasi
leiro, fundamentalmente dos mais pobres. 

Parece-me, portanto, que é óbvio que o progra
ma de que tratam esses projetas deve merecer da 
parte do Governo e da sociedade todo o empenho 
na implementação. Neste momento, como Líder do 
PMDB, cumprimento o Governo do Distrito Federal, 
do Partido dos Trabalhadores, pioneiro na imple
mentação desse programa, seguido por outras cida
des brasileiras. 

Destarte, Sr. Presidente, nossa palavra é de 
solidariedade em relação a esse assunto. Concordo 
com as observações acerca de aspectos técnicos, 
feitas pelo Senador Eduardo Suplicy e reforçadas 
pela Senadora Emitia Fernandes, argumentando que 
não tem cabimento essa questão de renda per capi
ta, que, a meu ver, signifiCa esquecer que o Brasil do 
primeiro mundo convive com o do terceiro mundo. 

Em São Paulo, por exemplo, parâmetro de ci
dade economicamente mais forte do País, convivem 
a riqueza e a miséria. Não sei como seria possível, 
Sr. Presidente, excluir populações pobres que vivem 
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em .Municípios considerados, em termos econômi
cos, acima da média brasileira. Esse tipo de exclu
são constituir-sa-ia numa injustiça, até porque todos 
sabemos que a renda per caplta não retrata a reali
dade de distribuição de renda. Ela é um parâmetro 
econômico, mas não um parâmetro de justiça social. 
Parece-me, pois, que há um defeito em relação a 
essa questão. 

Gostaria, entretanto, Sr. Presidente, de chamar 
a atenção para um dado sobre o substitutivo, sobre 
o exaustivo trabalho do Senador Lúcio Alcântara, 
que se debruçou sobre a matéria e a estudou com o 
maior interesse para chegar ao substitutivo. Não 
posso entender lei autorizativa. Tenho difiCuldade 
em entender isso. Lei é para ser cumprida ou sim
plesmente para autorizar o Poder Executivo e esgo
tar uma tramitação? 

Aqui está registrado: o projeto do Senador 
Eduardo Suplicy, salvo engano, é de 1991. Estamos 
no final de 1997. O Senador fez um histórico da tra
mitação da matéria na legislatura passada, citando 
nomes e lendo intervenções de Senadores que por 
esta Casa passaram - entre eles o Presidente da 
República. 

Fico a pensar: vamos aprovar urna lei autoriza
tiva? O projeto do Deputado Nelson Marchezan não 
é uma lei autorizativa. Institui um programa. Mas 
neste momento estamos diante de um substitutivo 
- e chamo a atenção da Casa - um substitutivo 
que, aprovado, irá para a Câmara dos Deputados 
como lei autorizativa, que não determina ao Poder 
Executivo a obrigatoriedade de implementação do 
programa. 

Bastaria, portanto, um requerimento do Sena
do, enviando ao Presidente da República um ante
projeto de lei. E estarfamos economizando uma tra
mitação legislativa que, no meu entendimento, perde 
o sentido. 

Aprovaremos uma lei autorizativa, que será 
mandada para a Câmara dos Deputados, onde a 
questão continuará a ser discutida. 

Se é para instar politicamente o Chefe do Po
der Executivo, se é para dizer ao Chefe do Poder 
Executivo que o Parlamento brasileiro deseja um 
programa de distribuição de renda ligado, fundamen
talmente, à educação e de "j:lroteção às famnias mais 
pobres deste País, não entendo por que o caminho 
de uma lei autorizativa. Estamos burocratizando uma 
proposição da maior importância. Poderíamos ata
lhar simplesmente aprovando uma moção dirigida ao 
Presidente da República, sugerindo um texto de lei 
para adoção de um programa da maior importância. 

Chamo a atenção da Casal Continuaremos de
batendo este assunto, mas no que diz respeito ao 
sentido prático da execução, esse··não é o caminho 
mais adequado. O Presidente da Aepública poderá 
adotar esse programa. Encurtarfamos o caminho. 
Cumprirfamos a nossa obrigação de Politicamente 
indicar ao Presidente o programa e não continuaría
mos a gastar discussão sobre um tema onde, pare
ce-me, há· unanimidade por parte do ~do e da 
Câi'Tliira dos Deputados. São irurmeros as projetas; 
inúmeros os substitutivos. Corremos o. risco de apro
varmos o projeto aqui e, na Câmara dos Deputados, 
surgirem novos projetas, novos substitutivos e essa 
questão continuar em pauta. 

Parece-me que o caminho politicamente mais 
adequado, não diria de-constranger, mas de delimi
tar para o Presidente da República a preocupação 
do Congresso, é colocar, de imediato, nas mãos do 
Chefe do Executivo um texto sugestão para que o 
Presidente possa adotar o programa. 

Não entendo como uma lei autorizativa seja 
adequada tecnicamente, até porque verifiCO que te
mos a dificuldade de enquadrar orçamentária e fi
nanceiramente o programa. Tudo no substitutivo é 
uma forma de, em primeiro lugar, manter garantidos 
todos os recursos atualmente gastos com educação 
- esses estão ressalvados - mas não há indicação 
para o Poder Executivo da fonte. Diz que o progra
ma começa em 97 - impossível a esta altura, porque 
o projeto voltará para a Câmara. Estamos no final da 
discussão do Orçamento. Creio que, em· homena
gem ao trabalho exaustivo dos Deputados e dos Se
nadores que se debruçaram sobre esse tema, o ca
minho mais adequado seria transtormarmos isso numa· 
moção dirigida ao Presidente da República. Enviando 
o texto aprovado pelo Senado, o Presidente da Repú
blica tornaria a iniciativa de adotá-lo imediatamente. 

No entanto, não me parece adequado conti
nuarmos, Sr. Presidente, fazendo tramitar uma lei 
autorizativa que não obriga o Executivo a adotar o 
programa e que mantém o tema em apreciação no 
Congresso. Perdoem-me os autores, a quem presto 
uma homenagem sincera neste momento porque 
este é uiil tema que toma o CongreSso cóntemporâ
nao com as preocupações da sociedade brasileira, 
um .tema que faz com que a sociedade brasileira ve
rifique que o Senado e a Câmara estão preocupados 
com a questão grave da distribuição de renda no 
País, do empobrecimento da nossa população, das 
dificuldades das famílias mais pobres. 

Mas aprovar uma lei autorizatíva para voltar à 
Câmara dos Deputados parece uma perda de tempo 
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que não está à altura das preocupações daqueles 
que se dedicaram ao tema 

Sr. Presidente, era o registro que eu gostaria 
de fazer, na expectativa, quem sabe, de que possa
mos transformar este episódio num episódio efetivo 
de decisão. Se é para aprovar uma lei autorizativa, 
por que não a transformamos numa moção e esgo
tamos, nesta tarde, a participação do Senado entre
gando ao Executivo a decisão de encampar ou não 
o programa? Mas burocratizar a tramitação legislati
va parece que não está à altura dos objetivos dos 
autores da proposição. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães) 
- Com a palavra o Senador José Roberto Arruda 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sa4s e Srs. Senadores, o 
Relatório do Senador Lúcio Alcântara e o seu voto 
remetem à décisão do Senado Federal uma pro
posta discutida profundamente na C?.mara dos De
putados a partir de um projeto do Deputado Nelson 
Marchezan. 

No Senado aglutinaram-se propostas de vários 
Senadores - uma do Senador Ney Suassuna, uma 
do Senador Renan Calheiros e uma proposta de mi
nha autoria. E todas essas propostas tinham o mes
mo objetivo: encontrar uma fórmula de convergência 
no Legislativo brasileiro que pudesse ser oferecida 
ao Presidente da República como proposta objetiva 
de adoção de um projeto de renda mínima vinculado 
à educação. 

Todos esses projetos partiram das experiên
cias conhecidas no Brasil - de Campinas, de Ri
beirão Preto, de Brasília e algumas outras. E todas 
as propostas tentavam corrigir a distorção de que o 
projeto de renda mínima ou de bolsa-escola, aplica
do sempre na periferia das grandes cidades brasilei
ras, acabõ.Ja - como acaba - gerando correntes mi
gratórias. 

Então, se de um lado resolve um problema so
cial extremamente importante, que é diminuir a repe
tência, diminuir a evasão escolar, que são conse
qüências dâ fome, do desemprego, do trabalho in
fantil, tirar crianças de rua, colocá-las na escola e 
dar às suas famílias, situadas abaixo da linha da mi
séria, condições necessárias à alimentação de seus 
filhos e condições mínimas de aprendizado. Se de 
um lado, repito, a bolsa-escola ou a renda miníma 
resolve esse problema; de outro, gera correntes mi-

gratórias e contribui para o inchaço da periferia das 
grandes cidades brasileiras .. 

O projeto que nos traz à consideração o Sena
dor Lúcio Alcântara e já aprovado nas Comissões 
que estudaram o relatório, de um lado, oferece a 
renda mínima, mas, de outro, faz com que a renda 
mínima, ou a bolsa-escola, seja aplicada @2Catamente 
nos bolsões de miséria do País, no interior mais po
bre, nas cidades brasileiras onde a renda per capita 
média está abaixo da renda per capita média dos 
respectivos Estados. 

Ora, no momento em que o Estado brasileiro, o 
Governo Federal e o Congresso Nacional aceitam a 
tese da renda mínima e, portanto, vão contribuir com a 
complementação de recursos de famílias abaixo da li
nha da miséria, é extremamente importante que isso 
seja feito onde a miséria começa, e não na periferia 
das grandes cidades. A notícia, no interior do Piauí e 
em algumas cidades pobres do interior do Ceará e 
de tantos outros Estados pobres brasileiros, de que 
em Campinas ou em Brasília, ou em Ribeirão Preto, 
se dá R$50,00 para o menino de 7 a 14 anos estar 
na escola gera esperanças, gera migração e gera 
correntes migratórias perversas ao modelo de de
senvolvimento social justo que desejamos. 

Ora, Sr. Presidente, se me perguntassem se 
considero o relatório do Senador Lúcio Alcântara o 
ideal em termos de renda mínima, diria que não, 
mas estou absolutamente convencido que é a renda 
mínima possível, que distribui encargos. O Governo 
Federal arcará com a metade dos necursos, e as 
prefeituras que se cadastrarem no programa arcarão 
com a outra metade. 

Dessa forma, o projeto de renda mínima vincu
lado à educação toma-se viável, será distn'bufdo 
eqüitativamente em todo o território brasileiro, terá 
progressividade, e mais do que isso, atenderá às fa
mílias carentes onde elas vivem, lá onde a miséria 
começa, constituindo-se, primeiro, num vetor.impor
tante de erradicação da miséria; segundo, num vetar 
importante de fixação das famílias onde elas já vi
vem e, conseqüentemente, diminuindo as correntes 
migratórias do Brasil, e em terceiro lugar, será tam
bém um fator distribuidor de riquezas, porque é claro 
que teremos muito mais bolsa-escola nos Estados e 
nos Municípios pobres do que naqueles mais ricos e 
mais bem aquinhoados. 

Dessa forma, Sr. Presidente, coloco-me inteira
mente a favor do relatório do Senador Lúcio Alcânta
ra, ainda que S. Exl tenha modificado o meu projeto 
original. 
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Eu gostaria, no entanto, Sr. Presidente, de fa
zer aqui uma consideração ao Senador Lúcio Alcân
tara. Uma das emendas apresentadas pelo Senador 
Eduardo Suplicy parece-me, em princípio, bastante 
razoável. É aquela que sinalizaria para a ampliação 
do programa depois dos primeiros cinco anos em 
que ele for testado na prática nos municípios brasi
leiros. 

Penso que essa emenda, Senador Lúcio Al
cântara, proposta pelo Senador Eduardo Suplicy, se 
considerada por V. Exl', poderia não modificar o pro
jeto original, mas dar uma sinalização positiva de 
ampliação de renda mínima. De qualquer forma, eu 
me posicionarei de acordo com aquela que for a voz 
definitiva do Relator. 

Mais do que isso, Sr. Presidente, é importante 
considerar que o relatório do Senador Lúcio Alcânta
ra para um projeto que é apenas autorizativo -como 
frisou aqui o Senador Jader Barbalho -, só tem ra
zão de ser dentro de um entendimento político con
cretizado com o Governo Federal. 

O que quero afirmar aqui é que o relatório do 
Senador Lúcio Alcântara tem a concordância da 
área econõmica, da área social, tem a concordância 
do Governo Federal. Votado esse relatório, portanto, 
ele terá condições de ser chancelado pelo Presiden
te da República e iniciada, efetivamente, uma expe
riência abrangente da renda mínima vinculada à 
educação no Brasil. 

O Sr. José Eduardo Outra - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra, para discutir. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco-PT- SE. 
Para discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, inicialmente, antes de en
trar no mérito da matéria, gostaria de fazer algumas 
considerações sobre a questão formal levantada 
pelo Senador Jader Barbalho. Entendo que, do pon
to de vista meramente formal, S. Ex- possa até ter 
razão. Inclusive, na Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, tenho adotado a posição de abster
me nos projetas autorizativos. Em grande parte, os 
projetas autorizativos são aqueles que dizemos ser 
para "jogar para a torcida". Creio não ser o caso da 
matéria que estamos debatendo. Sem dúvida algu
ma, caso se tratasse de uma moção, o Senado não 
se teria envolvido da forma como se envolveu com 
os vários Senadores, com três comissões, visando a 
aperfeiçoar essa matéria, mesmo mantendo seu ca-

,.,,. •••• ~,.- '-·-ex- ae·'Z- -, ,- ·n·n: ê&·\i.:re: ,e,;í 
ráter meramente autorizativo, como veio da Câmara. 
Pelo fato de ser um projeto de tamanha relevância, 
que possui um aspecto emblemático e sinalizador 
para o conjunto da sociedade por parte do Congres
so Nacional, entendo que nesse caso específico, 
embora dê razão a V. Ex" no geral em relação a pro
jetas autorizativos, V. Ex" não tem razão. "!a. pior 
das hipóteses, o debate desse projeto autorizativo 
que envolveu vários Senadores, várias comissões 
poderá servir de um incentivo, considérando que 
esta Casa, que é tradicionalmente um celeiro de go
vernadores, para que os senadores que porventura 
se elejam governadores estejam motivados a aplica
rem projetas semelhantes, caso venham a assumir o 
Executivo de seus Estados. 

Nesse aspecto, embora considere no sentido 
geral, formal como questão levantada pelo Senador 
Jader Barbalho, entendo que, nesse particular, ele 
não tem razão. 

Em relação ao mérito da matéria, entendo que 
um projeto dessa natureza, de renda mínima asso
ciada à educação, deve ter como única cláusula de 
barreira a renda. É verdade que devam· ser imple
mentados, sim, projetes de iniciativa do Executivo 
para evitar o êxodo, a migração, o inchaço das cida
des, mas não em projetes dessa natureza. Isso deve 
ser feito com projetes para incentivar desenvolvi
mento regional, interiorização do desenvolvimento, 
reforma agrária e outros projetas semelhantes, mas 
um projeto dessa natureza, no meu entendimento, 
tem que ter como única cláusula de barreira a renda. 
E quero aqui citar um exemplo do meu Estado que 
citei na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, que deve ter semelhanças em centenas de Mu
nicípios do Pais. Meu Estado tem o Município de !ta
baiana, que está entre os cinco maiores Municípios 
de Sergipe e que com certeza terá uma renda per 
caplta maior do que a média do Estado, vizinho a 
ele existe o Município de Moita Bonita que, com cer
teza. estará entre os municípios abaixo da média. 
Então, no caso de Municípios limítrofes, famílias que 
moram em um dos lados da fronteira e que têm ren
da igual ou menor que outras que moram do outro 
lado, estarão impedidas pelo projeto de se inserirem 
esse programa. 

Embora levemos em conta as ponderações do 
Senador Lúcio Alcântara quanto à disponibilidade de 
recursos e tenhamos de fazer ressalvas em relação 
a essa questão, porque ela depende da prioridade 
que o Governo venha a adotar, se estabelecermos 
como prioritário acabar com a miséria do País, dimi
nuir a desigualdade de renda, etc, muito possível-
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mente o problema da renda, que é real, poderá ser 
relevado em alguns aspectos. 

Com base no sinal que o Senado deve emitir 
para a sociedade, apesar de concordarmos em que 
o projeto seja implantado paulatinamente, se partir
mos desse patamar de estabelecer como cláusula 
de barreira a questão da fronteira - um questão re
gional dentro do País -, estaremos partindo do prin
cípio errado, porque - volto a insistir -, l'liJm projeto 
dessa natureza, a única cláusula de barreira deve 
ser a renda. Não podemos confundir este projeto 
com outros de natureza diversa, por mim levantados 
anteriormente, cujo objetivo é evitar o inchaço das 
cidades, a migração, etc. 

Por isso, insisto no apelo ao Relator no senti
do de que S. Ex!! acate pelo menos as doze emen
das apresentas pelo Senador Eduardo Suplicy, 
que, embora preservem a forma original, apontam 
- esse é o sinal que, a meu ver, o Senado deve 
dar em relação a um projeto dessa natureza -
para a universalização do benefício, estendendo-o 
aos moradores de todos os Municípios do nosso 
País. A meu juízo, isso está mais de acordo e se in
sere melhor nos princípios que norteiam um projeto 
como esse. 

No mais, secundando os diversos Senadores 
que me antecederam, quero parabenizar todos 
aqueles que contribuíram para um projeto dessa 
natureza. Naturalmente - agora pu'Xando um pou
co a brasa para a nossa sardinha -, desejo dar pa
rabéns especiais ao Senador Eduardo Suplicy, da 
nossa Bancada, que, sem dúvida alguma, foi o pri
meiro a levantar essa 'idéia, que esperamos venha 
sensibilizar, cada vez mais, os corações e as men
tes de todos os Parlamentares e de todos os brasi
leiros. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina 

·Pereira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, nesta tarde, esta
mos debatendo um projeto de característica histó
rica, uma iniciativa que permanecerá não apenas 
nos Anais desta Casa, como também na própria 
história deste País. E mais, não será apenas um 
registro histórico; será um registro de visão e cará
ter social lembrado pelas lideranças políticas, em
presariais e sindicais deste País e pelo povo brasileiro 
como um todo. 

Qualquer que seja o traço da história, nos anos 
.Muros, quanto ao desenvolvimento social e à cria
ção de uma sociedade justa, haverá, com certeza, 
nesta Nação, uma referência a esta iniciativa de se 
propiciar um projeto que atingirá fundamentalmente 
o processo educacional do Pafs, estabelecendo uma 
renda mfnima como característica de uma decisão 
que permanecerá. 

Não há por que deixar de fazer referência à 
manifestação do nosso Uder, Senador Jader Barba
lho, que discorda, de uma maneira clara e evidente, 
da formatação do projeto que estamos discutindo. 
S. ~ aponta que estamos apenas promovendo 
uma manifestação que não obriga ou não determina 
ao Governo Federal e, particularmente, à Presidên
cia da República o cumprimento de uma decisão da 
instituição parlamentar brasileira. 

Nós, que temos uma grande vivência - assim 
como S. ~. o Senador Jader Barbalho- da vida 
governamental nos nossos Estados, sabemos per
feitamente que esse processo de apresentação de 
projeto autorizativo é sempre recorrente em todos os 
Estados da Federação, bem como no Governo Fe
deral e, particularmente, no Senado Federal e na 
Câmara dos Deputados. 

Não há, em verdade, um formato, com base 
no dispositivo regimental, que permita ao Congres
so Nacional promover uma manifestação de mo
ção ao Presidente da República no sentido de 
aaotar esta ou aquela decisão de interesse da so
ciedade brasileira. Por isso mesmo, a nossa Casa 
vem sempre decidindo por meio de projeto ou de 
'"9'imlfestação pública da tribuna, mas nunca en
viando ao Executivo manifestações - tópicas ou 
não - sobre proposições ou iniciativas que deve
riam partir do Presidente da República. A formata
ção de projeto autorizativo é um meio a que recor
remos e que vem sendo adotado de forma perma
nente nos Estados, nos Municípios e também no pla
no federal. 

O fato de esse projeto já ter o apoio e o estí
mulo do próprio Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, manifestado à imprensa e ao nosso Re
lator, Senador Lúcio Alcântara, já consagra a ini
ciativa parlamentar, tfue merece o aplauso de toda 
a sociedade brasileira. Entendo, portanto - isso 
está-bastante claro na doutrina e na jurisprudência 
-, que, uma vez sancionado o projeto, estará su
prida toda manifestação de inconstitucionalidade, 
porque o próprio Presidente da República, apoian
do e subscrevendo a iniciativa do Congresso, 
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terá tomado uma dt>cisão que a consagra em defini
tivo. 

Esse projeto, Sr. Presidente, tem uma história 
que traz uma remissão à própria contingência da so
ciedade brasileira. O Brasil ainda é um país injusto e 
pobre. É certo que, ultimamente, as lideranças políti
cas, e até mesmo os trabalhadores e os empregado
res, não estão falando, conforme se fazia permanen
temente no Governo anterior, sobre o nível de po
breza absoluta existente no País. 

Hoje, em face do avanço da tecnologia, dos fa
tos económicos e sociais, estamos todos convenci
dos de que, efetivamente, passamos por uma trans
formação econômica, cultural, política e social. Mas 
a verdade é que temos milhões de brasileiros viven
do na pobreza absoluta, na indigência, na miséria, 
merecendo, portanto, um aceno - e este projeto rep
resenta um aceno - no sentido de que, hoje ou ama
nhã, exista, nesse País, uma política que estabeleça 
a igualdade entre os homens. 

Esse projeto, Sr. Presidente, além da referên
cia histórjca ao sofrimento do povo brasileiro, tem 
referência no Congresso Nacional. E o próprio Re
lator, Senador Lúcio Alcântara, revela que o proje
to em exame iniciou-se na Câmara dos Deputa
dos, por meio do Projeto de Lei n2 89, de 1996, de 
autoria do nobre Deputado Federal gaúcho Nelson 
Marchezan. Esse projeto é caracteristicamente 
histórico, porque ligado à experiência vivida por S. 
Ex- no campo administrativo e em relação à renda 
familiar. 

Por isso mesmo, o nosso Relator, que exami
nou detidamente a matéria, discutiu o assunto com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, presta uma 
homenagem a todos que apresentaram projetes no 
mesmo sentido e faz também uma menção honrosa, 
de que participo, ao esforço do Senador Eduardo 
Suplicy, nosso companheiro de trabalho nesta Casa, 
pela sua dedicação ao tema e pela visão social que 
o projeto traz a esta Nação. 

Quero, portanto, Sr. Presidente, manifestar 
aqui o nosso total apoio à iniciativa, o nosso aplauso 
à própria instituição partamentar, que deflagrou esse 
debate perante a Nação; agora, o Senado da Repú
btica vota esse projeto, após a Câmara - o projeto 
ainda retomará àquela Casa, permitindo que seja 
concluído e sancionado conforme compromisso do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Com essas palavras, Sr. Presidente, manifesto 
também o meu apoio e o meu aplauso à Emenda do 
Senador Eduardo Suplicy, referida aqui pelo Sena-

dor José Eduardo Outra, que efetivamente visualiza 
uma política mais abrangente no campo da renda e 
da educação no Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge, úl
timo orador inscrito. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB - PA. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, durante o de
bate deste tema na Comissão de Assuntos Econô
micos, tive a oportunidade de analisar os aspectos 
prioritários deste projeto. E lembro que, àquela al
tura, utilizava uma análise feita pelas Nações Uni
das, ·que anualmente publicam o chamado índice 
de desenvolvimento humano, refletindo o estúdo 
dos aspectos econômicos e sociais de 175 países 
do mundo. 

Neste ano, o relatório foi publicado mais uma 
'vez. Ele mede a qualidade e condições de vida 
dos povos da Terra, usando variáveis básicas para 
avaliar os países em termos de qualidade de vida. 
Três são essas variáveis globais: o índice de es
perança de vida, o nível educacional e o nível de 
renda. Essas três variáveis reunidas permitem a 
mensuração, a qualificação dos vários países do 
mundo. 

Em 1997, a publicação das Nações Unidas 
classificou o Brasil numa posição não muito alvis
sareira, 682 lugar entre 75 países, primeiro coloca
do no nível médio desse indicador humano. Note
se que as Nações Unidas, nessa variação da qua
lidade de vida dos países, utilizou duas variáveis
chaves: a renda e a educação, instrumentos do pro
cesso de desenvolvimento histórico de qualquer 
país. 

Sem entrar em maiores detalhes nessa análi
se do indicador das Nações Unidas, esse projeto 
tem a felicidade e o bom senso de vincular essas 
duas variáveis: a renda e o nível da educação. 
Portanto, o programa proposto pretende melhorar 
ou minimizar a grande disparidade de renda das 
populações mais carentes - e o nosso País é um 
dos que possui a pior distribuição de renda pessoal 
e regional. 

Nesse sentido, esse projeto, usando essas 
variáveis de educação e de renda, procura, de for
ma lógica e racional, tentar dar um encaminha
mento nesse baixo desenvolvimento social do nos
so País. 
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Ironicamente, o Brasil, apesar de estar na 6B" 
posição em relação a esse índice, encontra-se en
tre os dez maiores PIB do mundo, significando 
que, de uma forma ou de outra, nossa economia 
está indo bem, mas que o nosso desenvolvimen
to social não acompanha o avanço na área eco
nómica. 

Esse projeto, evidentemente, não traz uma so
lução para o desnível social do País. Porém, ao lado 
de outros programas, complementando aqueles que 
o Governo Federal implementa em favor das popula
ções carentes, pode atenuar esses problemas so
ciais gravíssimos. 

Faço meu testemunho e elogio o trabalho dos 
três Relatores, Lúcio Alcântara, Emília Fernandes ,e 
Eduardo Suplicy, o qual participou de todas as fases 
desse projeto, que lembro ser realista e até simples. 
Exige, para que a família seja beneficiada, que tenha 
ela as seguintes pré-condições: renda per capita in
ferior a meio salário mínimo - premissa acatada por 
todos os Relatores praticamente; filhos dependentes 
menores de até 14 anos e comprovação dos respon
sáveis pela matrícula e freqüência na escola. 

Trata-se, então, de uma amarração lógica. 
Qualquer apoiamento para melhorar a renda da fa
mília exige a contrapartida responsável dessa família 
em favor de seu desenvolvimento por meio da edu
cação, que é o grande caminho, a grande saída des
te País ou de qualquer outro país do mundo que 
queira atingir um nível de desenvolvimento justo e 
razoável para sua população. 

Esse projeto tem uma característica: não ser 
implantado, de imediato, de forma universal - o que 
seria um risco. Em primeiro lugar, não há recursos 
suficientes; em segundo, ainda não há experiência 
no País. Assim sendo, o projeto é gradual, começa 
nos municípios mais carentes e utiliza critérios de 
abrangência importantes: municípios com renda fa
miliar e arrecadação per capita inferiores à média 
do Estado. Poderíamos até discutir esse critério, 
mas temos de admitir que ele é coerente, lógico, ra
cional e beneficia os municípios mais carentes. O 
ideal é que pudéssemos abarcar todos os municí
pios; mas, pelas limitações orçamentárias, seria difí
cil implantá-lo de forma universal. Há um critério lógi
co de abrangência. 

Nas gran<ies discussões havidas, nas várias 
Comissões por onde passou o projeto, os temas 
mais debatidos foram: a sua abrangência e a partici
pação financeira da União, que, no caso, é de 50% 
da participação de cada município. 

Todavia, quanto ao cálculo, o próprio Senador 
Eduardo Suplicy argumentou matematicamente que 
a fórmula original poderia provocar equívocos e 
prejudicar algumas famílias. Most"rei esse fato, na 
Comissão, ao Senador Lúcio Alcântara que, reco
nhecendo a proposta do Senador Eduardo Suplicy,. 
corrigiu o possível equívoco da fórmula, definindo 
um valor mínimo para cada família. O Senador Lú
cio Alcântara ponderou sobre os argumentos apre
sentados e aprimorou sua proposta de forma coe
rente. 

O projeto é realista para o Brasil de hoje, visan
do, sobretudo, reduzir as injustiças sociais deste Pafs, 
vinculado à necessidade de educar esta Nação. 

Durante os cinco anos de implantação desse 
programa, talvez 60% dos municípios brasileiros se
jam atendidos. E a proposta do Senador Eduardo 
Suplicy - já percebi que o Senador Lúcio Alcântara 
se referirá a ela de forma mais eficiente - é no senti
do de, após esses os cinco anos, universalizar o pro
grama. 

Portanto, há uma lógica gradual, coerente, de 
pé no chão. Trata-se de um projeto que deve ser im
plementado na realidade brasileira gradualmente, 
atendendo, sobretudo, as famílias mais carentes e 
os municípios mais necessitados. Esse é o caminho 
para se corrigir, de forma lenta e gradual, as desi
gualdades graves do País. 

Esse projeto sozinl'lo não resolve o problema 
do desenvolvimento social brasileiro, ele precisa ser 
complementado com outros programas. Na verda
de, já há outros programas de transferência de 
renda neste País em funcionamento. O programa 
em favor dos idosos e dos carentes é importante, 
pois aloca uma quantidade significativa de renda 
em favor dessas famflias. Há projetas importantes 
na área da habitação - sobre esse assunto fiz um 
pronunciamento -, como o Projeto Habitar Brasil, 
que tenta reduzir a miséria das regiões das palafi
tas, das baixadas. É um programa realista que 
atende .as populações de renda mais baixa. Há ou
tros, como o da a reforma agrária e o Pronav, que 
são complementares. Acredito que todos juntos po
deriam progressivamente resolver os graves proble
mas sociais do País. 

·Festejo, pois, o trabalho do Senador Lúcio Ai
cântara que conseguiu sintetizar, de forma clara e lú
cida, em um projeto o que não deixa de ser. o anseio 
de todos os Senadores e de todos os Deputados. 
Esse programa, por certo, quando implantado, vai 
colaborar para que o indicador de desenvolvimento 
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humano do Brasil possa ser melhorado e possamos, 
dentro em breve, não estar entre os dez maiores 
PIBs do mundo, mas entre os dez países em que o 
problema social está minimizado e, por isso, goza de 
um nível muito bom em termos de qualidade de vida. 
E qualidade de vida é algo muito sério que deve ser 
vivenciado. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em discussão. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Relator, Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, Sr's e Srs. Senadores, o fato de ser Relator da 
matéria, impõe-me o dever de dizer algumas pala
vras aqui, ainda que rápidas, breves, até porque 
penso que há um desejo geral de votar e aprovar a 
matéria no plenário hoje. 

Em primeiro lugar, devo uma atenção especial 
ao nobre Líder do PMDB, Senador Jader Barbalho. 
S. Ex'l estranha estarmos aqui empenhados nessa 
discussão há meses, em se tratando de matéria au
torizativa. Na verdade, o projeto que veio da Câma
ra, como os três apresentados no plenário, é autori
zativo, e não poderia ser diferente. Afinal, trata-se de 
criar despesa, o que nos é vedado. 

Quando cheguei ao Senado fiquei preocupa
do com o grande número de projetas autorizativos 
que tramitavam, alguns dos quais l"(le foram dados 
para relatar. Então, formalizei uma consulta à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre 
a constitucionalidade desses projetas, para não 
perder mais meu tempo trabalhando numa matéria 
que não prosperaria. Foi designado Relator da 
matéria o nobre Senador Josaphat Marinho, que 
fez um bem lançado parecer, examinando exausti
vamente a questão; ao final, S. Ex• disse que os 
projetes eram pertinentes, constitucionais, jurídi
cos e, portanto, cabia-nos apreciá-los e deliberar 
sobre eles. 

Assim sendo, quando recebi essa matéria para 
relatar, minha primeira preocupação foi ir ao Gover
no, ao Poder Executivo, perguntar se o Presidente 
da República assumia a responsabilidade e o com
promisso de implementar esse programa e poderia 
ser o nível de comprometimento financeiro do proje
to, consideradas as limitações orçamentárias. Não ia 
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perder o meu tempo e o dos Srs. Senadores traba
lhando em algo que fosse um nó, que não produzis
se nenhum resultado. 

Por isso, tenho resistido, não sem pesar, a to
das as iniciativas - da Senadora Emilia Fernandes, 
do Senador Eduardo Suplicy e de outros Srs. Sena
dores - que pretendem adotar critérios que aumen
tam a abrangência do programa e, poRa.nto, criam 
novas despesas com as quais o Governo não con
corda. 

Aqui há vários ex-Governadores, a começar 
pelo nosso Presidente, Senador Antonio Carlos Ma
galhães, o Líder do PMDB, o Líder do PFL e assim 
por diante. Como é que V. Ex!s receberiam das suas 
Assembléias Legislativas proposições determinando 
que gastassem isso, aquilo ou aquilo outro numa de
terminada matéria, por mais relevante que fosse, ex
trapolando a sua competência e sem dizer de que 
fonte sairiam os recursos para que o Governo cum
prisse aquelas responsabilidades que lhe estavam 
sendo impostas? 

Por isso, eu me impus limites e, ass_im, procu
rei acatar emendas que a Senadora Marina snva 
fez, que a Senadora Emilia Fernandes incorporou no 
seu parecer, que o Senador José Fogaça e o Sena
dor José Serra apresentaram, além das idéias do 
Senador Eduardo Supliey, com quem tenho conver
sado exaustivamente sobre o tema. 

Portanto, não se trata aqui de disputa de pater
nidade, não se trata aqui de atribuir autoria, de des
merecer ninguém nem de nos apresentar como al
guém que simplesmente deseja limitar o alcance do 
programa. Tenho que me cingir a compromissos as
sumidos pessoalmente pelo Presidente da República, 
em conversa que mantive com Sua Excelência, inclusi
ve para atenuar, pelo menos, uma preocupação do Se
nador Eduardo Supftey, que foi o piso de R$1&,00. 

Não entrarei em uma discussão técnica, mas 
gostaria de frisar bem que, primeiro, a natureza au
torizativa do projeto se explica pelas razões que aca
bei de enunciar e, segundo, que é um programa de 
renda mínima vinculado à educação. Não tem o al
cance, a abrangência, a extensão do projeto do 
Senador Eduardo Suplicy, que é um projeto de 
renda mínima lato sensu, digamos. Este seria um 
projeto de renda mínima stricto sensu. Portanto, 
tenho que me manter fiel, até por urra questão de 
coerência, ao espírito que presidiu a iniciativa dos 
autores das diversas proposições que estão em cur
so, enfeixadas no substitutivo que tive a honra de 
apresentar. 
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A fórmula sobre a qual o Senador Eduardo Su
plicy tanto fala, pelas. incoerências que apresenta, 
tem uma única finalidade: serve para que se calcule 
o valor de recursos a serem transferidos para um de
terminado Município, em função do número de famí
lias que venham a preencher as condições estabele

-cidas no projeto. O Senador Eduardo Suplicy tem 
urna outra fórmula que guarda uma diferença concei-
tuai com a que adotamos. S. E>c§ leva em conta o 
número de membros da família. Nós estamos levan
do em conta o número de crianças em idade escolar. 
Mesmo assim -depois eu poderia apresentar a V. 
E>c§ -, se adotarmos a fórmula do Senador Eduardo 
Suplicy, numa família que tenha a mesma renda fa
miliar per capita, com o mesmo número de filhos, de
pendendo do número de membros da família, pode
se chegar a valores diferentes para o benefício cal
culado. 

Não é que a fórmula de S. E>c§ seja melhor do 
que a que estamos apresentando, não é que a nos
sa seja melhor. O problema é que temos que ter um 
parâmetro e temos que iniciar o projeto. Esse proje
to, se aprovado, vai ser um projeto do Congresso 
Nacional. O Presidente da República está compro
metido com ele. A pobreza, a miséria, não estará 
circunscrita aos Municípios que possam ser atingi
dos pelo programa, isso é bem verdade, mas te
mos que iniciar o projeto, temos que começar. E a 
pressão da sociedade, o trabalho de pessoas obs
tinadas, como o Senador Eduardo Suplicy, certa
mente vai levar à expansão do programa. O seu êxi · 
to, o seu sucesso, certamente será causa da sua e;:
pansão. 

O Governo tem vários projetes na área de 
transferência de renda. Falei sobre isso na Comis
são de Assuntos Econômicos e queria aqui trazer 
um quadro com esses números e que corrige valo
res que apresentei naquele plenário. 

Nós temos que considerar o programa de ren
da mensal vitalícia urbano e rural, os benefícios da 
Lei Orgânica de Assistência Social, o apoio à família, 
crianças, idosos, deficientes físicos, benefícios previ
dencíários para o trabalhador rural - sabe o Senador 
Jader Barbalho, ex-Ministro da Previdência, o que 
significou a incorporação de uma legião de trabalha
dores rurais, que nunca haviam contnbuído previa
mente para a Previdência, mas urna providência de 
grande acerto e grande alcance social; sabe S. Ex- c 
que isso signifiCou para os cofres da Previdência, 
desde os tempos do antigo FUNRURAL -, seguro
desemprego. Tudo isso custou ao Governo, no ano 
passado, R$13,7 bilhões; programas de transferên-

cia de renda - estou falando em educação, saúde e 
outras atividades. E esse programa vem se casar a 
essas iniciativas, ampliando a ação do Governo na 
área social. 

Por isso tenho a convicção de que estamos 
dando um passo inicial importante. Limitado, é certo, 
mas dentro das disponibilidades do Governo. 

Por último, o Senador Eduardo Suplicy, que é 
absolutamente dedicado a este tema, é pioneirÕ nes
sa área, certamente estará hoje aqui colhendo uma 
grande vitória; apesar de que o programa de S. E>c§ 
era um programa de renda mínima amplo, não vin
culado à educação, e de que o programa pioneiro foi 
do ex-Prefeito de Campinas José Roberto Magalhã
es Teixeira, falecido; depois o programa também foi 
aplicado com grande êxito aqui em Brasília pelo Go
vernador Cristovam Buarque. 

Tenho certeza, Senador Eduardo Suplicy, 
que V. Ex- está colhendo um grande resultado, 
uma vitória, porque, de certo modo, em boa parte, 
o êxito que o Senado e a Câmara venham a ter na 
aprovação deste projeto é resultado do esforço, é 
mérito de V. E>c§- não é favor nenhum reconhecer 
isso. 

Este projeto passará a sinalizar para o Gover
no nossa vontade política de que se estabeleça um 
programa de renda mínima vinculado à educação, 
para tirar da miséria, da ignorância e do subdesen
volvimento crianças que estão presas nesse círculo 
vicioso que impede o desenvolvimento e o progresso 
do País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 
- Encerrada a discussão. 

Passa-se à votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Por
tella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Ng 952, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, preferência 

para votação da Emenda Substitutiva n• 2-CE, sobre 
o Substitutivo apresentado pela Comissão de Assun
tos Económicos. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Eduardo Suplicy. 
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O SR. PRESIDE! !TE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Regimentalmente. o Substitutivo n" 03, da Comis
são de Assuntes Econômicos tem preferência. Eli- · 
tretanto, há um reauerimento de S. Exª o Senador 
Eduardo Suplicy pedindo preferência para o Substi
tutivo nº 2, da Comissão de Educação. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprov2.m queiram 

permanecer sentados. {Pausa.\ 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi

dente, voto nela rejeição. 
O SR. rflE:SIIJENTE (Antonio Carias Magalhães) 

-Rejeitado. 
Sobre <'. mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

O SR. PRESIDE!lTE (Anton:O Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que ,, 2carovam oueiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

1 º Secretário em e_'(ercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido c seguinte: 

REQUERIME!HO I''º º53. OE 1997 

Senhor Pr'9sidente, 
Requeiro, llcJS t~rmos regimentais, jestaque 

para votaçi'\0 S!TJ ssp?.rõ>do do art. 1 º da Emenda . 
Substitutiva n' :::-CE a fim tle que passa a fazer parte
do Substitutivo spresentac'o pela C·:"!"lissão de As
suntos Económicos. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997. -
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. FRF..SIDEfHE (Antonio Caries i\fl.agalhães) 
-Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo Sr. 

1 ºSecretário ern exercício, Senador lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 954, DE 1997 

Senhor Pr~sidente. 
Requeiro. nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado do art. 22 da Emenda 
Substitutiva nº 2-CE.a fim de que passe a fazer parte 
do Substitutivo :?presentado pela Comissão de As
sunto;:; Eccnôrnicos. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997. -
Senador Eduardo Suplicy. 

REQUERIMENTO N!! 955, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado do art. 92 da Emenda 
Substitutiva n!! 2-CE a fim de que passe a fazer parte 
.do- SubstitUtivo apresentado pela Comissão de As
suntos Económicos. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

1 º Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N!! 956, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado do art. 10 da Emenda 
Substitutiva n2 2-CE a fim de que passe a fazer parte 
do Substitutivo apresentado pela Comissão de As
suntos Econômicos. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTEf(Ãntonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa-se à voU!ção _do _substitutivo da Comissão 
de Assuntos Económicos, ou seja, a Emenda n2 3, 
substitutiva, ressalvados os destaques que acabam 
de ser votados. 

Em votação o substitutivo. 
Os Srs. Senadores e as Sr% Senadoras que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o substitutivo, salvo destaques. 
Votação da matéria destacada._ _ 
Em votaçao o, art. 1 º da Emenda n2 2 da Co

miSsão ae~aucaÇão Substítutiva désfacaaa.; 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP) -

Há a possibilidade de encaminhar, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-V. Ex.~. como autor, pode. 
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O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, gostaria de propor que a votação 
dos destaqu 'lS, seguindo a sugestão do Senador 
José Roberto Arruda, fosse feita em conjunto. Pro
ponho que os quatro destaques sejam votados em 
globo, até porque o Senador Lúcio Alcântara já se 
manifestou favorável ao entendimento, pelo menos 
informal, de que possa ser aceito um dos destaques 
na votação suplementar de uma outra emenda a ser 
ainda apresentada. Quando eu explicar essas quatro 
emendas, vou me referir a uma outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex.•, então, deveria retirar os seus requerimentos 
de destaque. É a única fórmula normal para se fazer. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP)
Sr. Presidente, pergunto se posso ter esse procedi· 
mente para· poder encaminhar as duas emendas do 
turno suplementar ou, então, encaminho desde já. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. EX.• pode falar dentro do seu tempo de cinco mi· 
nute!l, encaminhando essas sobre as outras. Depois, 
se quiser, retire. Fora daí, não há outra solução. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Então, vou explicar o conteúdo das emendas aqui 
colocadas, Sr. Presidente. 

Em primeiro lugar, avaliamos como muito impor
tante que se altere a fórmula do benefício. Vindo da 
Câmara, o substitutivo Osvaldo Biolchi, quanto a esse 
aspecto acatado pelo Senador Lúcio Alcântara, diz que 
o benefício será dado a cada famflia pela equação: 
R$15,00 vezes o número de crianças de zero a 14 
anos, menos a metade da renda familiar per capita. 

Tenho procurado ressaltar ao Senador Lúcio 
Alcântara e ao Sr. vnmar Farias, o responsável no 
Palácio do Planalto pelos programas sociais, que 
essa emenda não guarda racionalidade, pois implica 
dar à famílias com igual renda per capita, igualmen
te pobres, benefícios per capita diferentes. Chega, 
inclusive, a definir beneficio negativo, o que levou o 
Senador Lúcio Alcântara, reconhecendo isso, a dizer 
que o benefício será de, no mfnimo, R$15,00, positi
vo, então. Todavia, isso não corrige a fórmula. Apro
vando-a, iniciaremos o projeto que estamos votando 
com um passo torto. 

Transmiti essa preocupação ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, dizendo a Sua Excelência 
que seria muito mais racional iniciarmos o projeto 
com o passo correto, ainda que modestamente. Daf 
porque propus a fórmula: 40% da diferença entre 

R$60,00 vezes o número de pessoas da família e a 
renda da família. 

Por que isso? Qual a racionalidade dessa fór
mula? Porque tem direito ao benefício a famma cuja 
a renda per capita é inferior a R$60,00. Em cada fa
mília, o patamar que define o limite abaixo do qual 
ela tem o benefício é exatamente R$60,00 vezes o 
número de membros da família menos a renda da 
família. Teremos uma proporção dessa diferença, 
que, em princípio, é de 40%. Todavia, para levar em 
conta a restrição orçamentária, essa proporção po
derá ser alterada para mais ou para menos. Pode 
ser aumentada para 50%, 30% ou 20%. 

Portanto, isso destrói a argumentação de que 
não haveria recursos suficientes para isso. Este é 
-um formato que dá racionalidade. Qual é a racionali
dade? Sempre há um estímulo, um incentivó para as 
pessoas da família beneficiada trabalharem e ganha
rem mais, progredirem ao invés de permanecerem 
na ociosidade. 

Quando expliquei isso ao Presidente, Sua Exce
lência disse: nós precisamos, Embaixador Sérgio 
Amaral, conversar sobre essa questão com o Senador 
Lúcio Alcântara. Estou de pleno acordo com isso. 

Senador Lúcio Alcântara, telefonei agora ao 
Palácio do Planalto a fim de falar com o Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, para ver se 
Sua Excelência ainda podia dizer que estava de 
acordo. Todavia, o Presidente está em võo para Car
tagena, impossibilitado de ser ouvido neste instante. 

Tendo em vista que o Senador lúcio Alcântara, 
ouvindo os Srs. Wilmar Farias e Clóvis Carvalho, 
ainda não quis acatar essa proposta, sugeri que per
maneça a fórmula mencionada na equação do proje
to, acrescentando-se o artigo que diz que, de acordo 
com a experiência do programa, havendo recursos, 
poderá o Poder Executivo alterar a fórmula, o que 
significa a racionalidade mais adequada. 

Outra modificação que estamos propondo é que, 
passados cinco anos de experiência do programa, 
atendidos os Municípios cuja renda e arrecadação per 
capita forem menores do que a média do Estado, e 
tendo recursos e sendo positiva a experiência do pro
grama, poderá o Poder ExecutivO este! tder o beneficio 
para todos os Municlpios brasileiros. Obviamente, se
ria incluído, também, o próprio Distrito Federal 

Acredito serem essas as principais sugestões 
para melhorar o projeto. · 

O SR. PRESIDEKTE (Antonio Canos Magalhães) 
-V. Ex' vai assinar os requerimentos? 

O SR. EDUARDO SUPUCY- (BiocoiPT-SP)
Vou assinar os requerimentos, Sr. Presidente. 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- (PSDB-CE)
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - (PSDB-CE. 
Pela ordem.) - Sr. Presidente, estão em votação os 
destaques sobre o texto? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-A matéria é destacada. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Em 
seguida, o Senador Eduardo Suplicy possui emenda 
para o turno suplementar? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Para o turno suplementar. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- So
bre os destaques, o nosso parecer é contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- O Senador Eduardo Suplicy já está retirando os 
destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 957, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22, a, do 

Regimento Interno a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n2 953, de 1997. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997. 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magallães) -
Em votação o requerimento para a retirada do destaque. 

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

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

12 Secretãrio em exercício, Senador Lucfdio Portella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 958, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n2 954, de 1997. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) -
Em votação o requerimento pàra a retirada do destaque. 

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

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 959, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n2 955, de 1997. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) -
Em votação o requerimento para a retirada do destaque. 

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

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo Sr. 

12 Secretário em exercício, Senador Lucfdio Portella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 960, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22 , a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n2 956, de 1997. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997. -
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) -
Em votação o requerimento para a retirada do destaque. 

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

Aprovado. 
As matérias destacadas retomam ao texto do 

substitutivo- art. 314, inciso V. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N2 3-CAE (SUBSTITUTIVO) 

Autorim o Poder Executivo a conceder 
apoio fir\anceiro aos municípios que instituí
rem programas de garantia de renda mínima 
associados a ações socioeducativas. 

Art. 12 FICa autorizado o Poder Executivo a 
conceder apoio financeiro a programas de garantia 
de renda mínima instituídos por municípios que não 
disponham de recursos financeiros sufiCientes para 
financiar integralmente a sua implementação. 

§ 12 O apoio a que se refere este artigo será 
restrito aos municípios com receita tnbutária por ha
bitante, incluídas as transferências constitucionais 
correntes, inferior à respectiva meâiã-estadual e com 
renda familiar por habitante inferior à renda média 
familiar por habitante do estado. 

§ 22 Sem prejuízo da diversidade dos progra
mas passíveis de serem implementados pelos muni
cípios, o apoio financeiro da União terá por referên-
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cia o limite máximo de benetrcio por famma dado 
pela seguinte equação: valor do benefício por famHia 
= R$15,00 x número de dependentes entre O (zero) 
e 14 (catorze) anos- (0,5 x valor da renda familiar 
per capita). 

§ 32 O Presidente da República poderá corrigir o 
valor de R$15,00, quando este se mostrar inadequado 
para atingir os objetivos do apoio financeiro da União. 

§ 42 O Beneffcio estabelecido no § 22 deste ar
tigo será, no mínimo, equivalente a R$15,00 (quinze 
reais), observado o disposto no art. S2 desta lei. 

Art. 22 O apoio financeiro da União, de que tra
ta o art. 12, será limitado a 50% (cinqüenta por cen
to) do valor total dos respectivos programas munici
pais, responsabilizando-se cada município, isolada
mente ou em conjunto com o Governo Estadual, pe
los outros 50% (cinqüenta por cento). 

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal que 
aderir ao Programa previsto nesta lei não poderá 
despender mais que 8% (oito por cento) dos recur
sos a ele destinados com atividades intermediárias, 
funcionais ou administrativas para sua execução. 

Art. 32 Poderão ser computados, como partici
pação do município e do estado no financiamento do 
programa, os recursos municipais e estaduais desti
nados à assistência socioeducativa, em horário com
plementar ao da freqüência no ensino fundamental, 
para os filhos e dependentes das famHias beneficiá
rias, inclusive portadores de deficiência. · 

Parágrafo único. A assistência socioeducativa in
dui o apoio pedagógico aos trabal1os escolares, a ai
mentação e práticas desportivas ofetecidas aos alunos. 

Art. 42 Os recursos federais serão transferidos 
mediante convênio com o murlicfpio e, se for o caso, 
com o estado, estipulando o convênio, nos termos 
da legislação vigente, a fonma de acompanhamento, 
o controle e a fiscalização do programa municipal. 

Art. S2 Observadas as cocldições definidas nos arts. 
12 e 2", e sem prejuízo da diversidade de imites adota
dos pelos programas~. os recursos fedelais se
rão destinados exclusivamente a famllias que se enqua
drem nos seguintes parêmelros, cumulativamente: 

I - renda familiar per caplta inferior a meio sa
lário mínimo; 

11- filhos ou dependentes menores de 14 (ca
torze) anos; 

III - comprovação, pelos responsáveis, da ma
trícula e freqüência de todos os seus dependentes 
entre 7 (sete) e 14 (catorze) anos, em escola pública 
ou em programas de educação especial. 

§ 12 Para os efeitos desta lei, considera-se fa
mília a unidade nuclear, eventualmente ampliada por 
outros indivíduos que com ela possuam laços de pa
rentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo 
sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela 
contribuição de seus membros. 

§ 22 Serão computados para cálculo da renda 
familiar os valores concedidos a pessoas que já usu
fruam de programas federais instituídos de acordo 
com preceitos constitucionais, tais como previdência 
rural, segu~emprego e renda mínima a idosos e 
deficientes, bem como programas estaduais e muni
cipais de complementação pecuniária. 

§ S!!lnexistindo escola púbfiCa ou vaga na rede pú
blica na localidade de residência da CIÍal'lÇa! a exigência 
do inciso III deste artigo poderá ser cumprida mediante a 
COITlJIOY8Ção de matrícula em escola privada 

§ 42 Será exduído do benefício, pelo prazo d~ 
cinco enos, ou defmitivamente, se reincidente, o bene
ficiário que prestar declaração falsa, ou usar de qual
quer outro meio ilícito para obtenção de vantagens. 

§ 52 Sem prejuízo da sanção penal, o benefi
ciário que gozar ilicitamente do auxílio será obrigado 
a efetuar o ressarcimento integral da importância re
cebida, em prazo a ser estabelecido pelo Poder Exe
cutivo, corrigida com base no Indica de correção dos 
tributos federais. 

§ 62 Ao servidor público ou agente de entidade 
conveniada que concorra para ilícito previsto nesse 
artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa 
em_ documento que deva produzir efeito perante o 
programa, aplica-se, além das sanções penais e ad
ministrativas cablveis, multa nunca inferior ao dobro 
dos rendimentos ilegalmente pagos, corrigidos com 
base no índice de correção dos tnbutos federais. 

§ 72 O descumprimento da freqüência escolar 
mlnima por parte da criança cuja família seja benefi
ciada pelo programa, levará à imediata suspensão 
do benefício correspondente. 

Art. 61' Para efeito do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal, não serão considerados des
pesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 
os recursos despendidos pela União nos tennos 
desta lei, assim corno os gastos pelos estados e mu
niclpios na concessão de benefícios pecuniários às 
famHias carentes, em complementação do valor a 
que se refere o § 32 do art. 12 desta lei. 

Art. 72 é vedada, para financiament~ dos dis
pêndios gerados por esta lei, a utilização dos recur
sos do salário-educação, contribuição social prevista 
no§ 5" do art. 212 da Constituição Federal. 

Art. 82 O apoio da União aos programas municipais 
será estecidido gmdualmente de 1998 até o ano 2002, 
dentro dos critérios e condições previstos nesta lei. 

§ 1" A cada ano o apoio da União será estendi
do prioritariamente às iniciativas daqueles municípios 
mais carentes, segundo o critério da renda familiar per 
caplta estabelecido no§ 12 do art. 12, obedecendo-se 
o limite de 20% (vinte por cento) do total desses muni
cípios existentes em cada estado da Federação, até 
que, no prazo definido neste artigo, todos os municí
pios passíveis de ajuda sejam benefiCiados. 
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§ 2" A execução do cronograma estabelecido 
neste artigo poderá ser acelerada, em função da dis
ponibilidade de recursos. 

Art. 92 O apoio financeiro de que trata esta lei, 
no âmbito da União, será custeado com dotação or
çamentária especffica, a ser consignada a partir do 
exercício financeiro de 1998. · 

§ 12 Nos exercícios subseqüentes, as dotações 
orçamentárias poderão ficar condicionadas à desati
vação de programas e/ou entidades de politicas de 
cunho social compensatório, no valor igual aos cus
tos decorrentes desta lei. 

§ 2" Os projetas de lei relativos a planos pluria
nuais e a diretrizes orçamentárias deverão identificar 
os cancelamentos e as transferências de despesas, 
bem como outras medidas necessárias ao financia
mento do disposto nesta lei. 

Art. 1 O. O Poder Executivo baixará os atos ne
cessários à regulamentação e gestão de apoio finan
ceiro de que trata esta lei no prazo de sessenta dias 
a partir de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Aprovado o substitutivo da Comissão de Assuntos 
Econômicos, ficam prejudicados o projeto e os subs
titutivos das Comissões de Assuntos Sociais e de 
Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a Mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação do vencido, para o turno suple
mentar, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exer
cício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 711, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno su
plementar, do SUbstitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Cãmara nR 89, de 1996 (nll 
667, de 1995, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 
1996 (n11 667, de 1995, na Casa de origem), que au
toriza o Governo Federal a conceder apoio financei
ro ao Distrito Federal e aos Municípios que instituí
rem programa de garantia de renda mínima associa
do a açôes socioeducativas. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de novem
bro de 1997. -Geraldo Melo, Presidente- Carlos 
Patrocínio, Relator- Lucídio Portella - Emília Fer
nandes - Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N2711, DE 1997. 

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
apoio financeiro aos Municípios que instituí
rem programas de garantia de renda mínima 
associados a ações socioeducativas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É autorizado o Poder Executivo a con

ceder apoio financeiro a programas de garantia de 
renda mínima instituídos por Municípios que não dis
ponham de recursos financeiros suficientes para fi
nanciar integralmente a sua implementação. 

§ 12 O apoio a que se refere este artigo será 
restrito aos Municípios com receita tributária por ha
bitantes, incluídas as transferências constitucionais 
correntes, inferior à respectiva média estadual e com 
renda familiar por habitante inferior à renda média 
familiar por habitante do Estado. 

§ 22 Sem prejuízo da diversidade dos progra
mas passíveis de serem implementados pelos Muni
cípios, o apoio financeiro da União terá por referên
cia o limite mãximo de benefício por família dado 
pela seguinte equação: 

Valor do benefício por família= R$15,00 
(quinze reais)x número de dependentes entre 
zero e catorze anos - [0,5 (cinco décinos)x 
valor da renda familiar per capita]. 

§ 32 O Presidente da República poderá corrigir 
o valor de R$15,00 (quinze reais), quando este se 
mostrar inadequado para atingir os objetivos do 
apoio financeiro da União. 

§ 42 O benefício estabelecido no § 2" deste ar
tigo será, no mínimo, equivalente a R$15,00 (quinze 
reais), observado o disposto no art. 52 desta Lei. 

Art. 22 O apoio financeiro da União, de que tra
ta o art. 12, será limitado a SOo/o (cinqüenta por cen
to) do valor total dos respectivos programas munici
pais, responsabilizando-se cada Município, isolada
mente ou em conjunto com o Governo Estadual, pe
los outros 50% (cinqüenta por cento). 

Parágrafo únioo. A prefeitura municipal que· ade
rir ao programa previsto nesta lei não poderá despen
der mais do que 8% (oito por cento) dos recursos a ele 
destinados com atividades intermediárias, funcionais 
ou administrativas para sua execução. 

Art. 32 Poderão ser computados, com participa
ção do Município e do Estado no financiamento do 
programa, os recursos municipais e estaduais desti
nados à assistência socioeducativa, em horário com
plementar ao da freqüência no ensino fundamental 
para os filhos e dependentes das famílias beneficiá
rias, inclusive portadores de deficiência. 

Parágrafo únioo. A assistência socioeducativa in
clui o apoio pedagógico aos trabalhos escolares, a ali
mentação e práticas desportivas oferecidas aos alunos 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 399 

Art. 4° Os recursos federais serão transferidos 
mediante convênio com o Município e, se for o caso, 
com o Estado, estipulando o convênio, nos termos 
da legislação vigente, a forma de acompanhamento, 
o controle e a fiscalização do programa municipal. 

M 5" Observadas as condições definidas nos arts. 
12 e 2", e sem prejuízo da diversidade de limite adotados 
pelos programas municipais, os recursos federais serão 
destinados exclusivamente a famflias que se enquadrem 
nos seguintes parâmetros, cumulativag1ente: 

I - renda familiar per capita inferior a meio sa
lário mínimo; 

11- filhos ou dependentes menores de catorze anos; 
III - comprovação, pelos responsáveis, da ma

trícula e freqüência de todos os seus dependentes 
entre sete e catorze anos, em escola pública ou em 
programas de educação especial. 

§ 1° Para os efeitos desta Lei, considera-se fa
mília a unidade nuclear, eventualmente ampliada por 
outros indivíduos que com ela possuam laços de pa
rentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo 
sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela 
contribuição de seus membros. 

§ 2" Serão computados para cálculo da renda 
familiar os valores concedidos a pessoas que já usu
fruam de-programas federais instituídos de acordo 
com preceitos constitucionais, tais como previdência 
rural, seguro-desemprego e renda mínima a idosos e 
defiCientes, bem como programas estaduais e muni
cipais de complementação pecuniária. 

§ 32 lnexistindo escola pública ou vaga na rede pú
blica na localidade de residência da criança, a exigência 
elo inciso III deste artigo poderá ser cumprida mediante a 
COI"fllrovaçâO de matricula em escola privada 

§ 42 Será excluído do benefício, pelo prazo de 
cinco anos, ou definitivamente, se reincidente, o bene
ficiário que prestar declaração falsa, ou usar de qual
quer outro meio ilícito para obtenção de vantagens. 

§ 52 Sem prejuízo da sanção penal, o benefi
ciário que gozar ilicitamente do auxílio será obrigado 
a efetuar o ressarcimento integral da importância re
cebida, em prazo a ser estabelecido pelo Poder Exe
cutivo, corrigida com base no índice de correção dos 

- tributos federais. 
§ 62 Ao servidor público ou agente de entidade 

conveniada que concorra para ilícito previsto neste 
artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa 
em documento que deva produzir efeito perante o 
programa, aplica-se, além das sanções penais e ad
ministrativas cabíveis, multa nunca inferior ao dobro 
dos rendimentos ilegalmente pagos, corrigidos com 
base no índice de correção dos tributos federais. 

§ 7" O descumprimento da freqüência escolar 
mínima por parte da criança cuja família seja benefi
ciada pelo programa, levará à imediata suspensão 
do benefício correspondente. 

ri - rlW'X' 'tftt t:r---Artk'" &s· 

Art. 62 Para efeito do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal, não serão considerados des
pesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 
os recursos despendidos pela União nos termos 
desta lei, assim como os gastos pelos Estados e Mu
nicípios na concessão de benefícios pecuniários às 
famílias carentes, em complementação do valor a 
que se refere o.§ 32 do art. 1° 

Art. · 7" E vedada, para financiamento dos 
dspêndios gerados por esta lei, a utilização dos rê
cursos do salário-educação, contribuição social pre
vista no§ 52 do art. 212 da Constituição Federal. 

Art. SOO apoio da União aos programas municipais 
será estendido gradualmente de 1998 até o ano 2.002, 
dentro dos critérios e condições previstos nesta lei. 

§ 12 A cada ano o apoio da União será estendido 
prioritariamente às iniciativas daqueles Municípios 
mais carentes, segundo o critério da renda farruliar per 
capita estabelecido no§ 12 do art. 12, obedecendo-se 
o limite de 20"k (vinte por cento) do total desses Muni
cípios existentes em cada Estado da Federação, até 
que, no prazo definido neste artigo, todos os Municí
pios ·passíveis de ajuda sejam beneficiados. 

§ 2" A execução do cronograma estabelecido 
neste artigo poderá ser acelerada, em função da dis
ponibilidade de recursos. 

Art. 92 O apoio financeiro de que trata esta lei, 
no âmbito da União, será custeado com dotação or
çamentária específica, a ser consignada a partir do 
exercício financeiro de 1998. 

§ 12 Nos exercícios subseqüentes, as dotações 
orçamentárias poderão ficar condicionadas à desati
vação de programas ou entidades de políticas de cu
nho social compensatório, no valor igual aos custos 
decorrentes desta lei. 

§ 2" Os projetes de lei relativos a planos pluria
nuais e a diretrizes orçamentárias deverão identificar 
os cancelamentos e as transferências de despesas, 
bem como outras medidas necessárias ao financia
mento do disposto nesta lei. 

Art. 1 O. O Poder Executivo editará os atos ne
cessários à regulamentação e gestão de apoio finan
ceiro de que trata esta lei no prazo de sessenta dias 
a partir de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Estando a matéria em regime de urgência, passa
se, imediatamente, à sua apreciação em turno suple
mentar. Poderão ser oferecidas emendas à proposi
ção até o encerramento da discussão. 

Sobre a Mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

São lidas as seguintes: 
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EMENDA N° 5-PLEN 

Inclua-se no art. 82 o seguinte parágrafo: 
§ 3° A partir do quinto ano, havendo disponibili

dade de recursos e considerando-se os resultados 
do programa, poderá o Poder Executivo estender a 
abrangência do programa para todos os municípios 
brasileiros. 

Justificativa 

O PLC n° 89/96 prevê que a União participará 
do custeio dos programas de renda mínima locais de 
forma gradual. A cada ano, 20% dos municípios se
rão selecionados, segundo o critério renda familiar 
per capita e arrecadação per capita inferiores à 
média do Estado. No final do quinto ano, aproxima
damente 60% dos municípios serão contemplados 
com o apoio financeiro do Governo Federal. 

Para não ferir a Constituição em seu art. 52, in
ciso I, que dispõe que todos os cidadãos são iguais 
perante a lei, é importante estender o programa para 
todos os municípios brasileiros. Somente assim, 
pessoas igualmente pobres, independente do local 
de sua residência, serão tratadas de forma igual e 
poderão, dessa forma, contar com a ajuda da União. 

O relatório do programa do governo 'Toda 
Criança na Escola', proposto pelo Ministério da Edu
cação e do Desporto, menciona que 'As crianças e 
adolescentes que ainda estão fora da escola, em 
sua maior parte, encontram-se nessa condição por. 
pertencer a famílias que integram os estratos da po
pulação socialmente excluída, concentrados em bol
sões de pobreza localizados, em sua grande maio
ria, no Nordeste e na periferia dos centros urbanos". 

Na forma do substitutivo, o programa de renda 
mínima não atingiria a periferia dos grandes centros 
urbanos, onde grande parte da população pobre se 
encontra. 

A ampliação da abrangência do programa per
mitirá que todo cidadão igualmente pobre receba 
aooio do governo, constituindo-se em um passo efe

> no combate à miséria no Brasil. 
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.

Senador Eduardo Suplicy. 

SUBEMENDA À EMENDA N° 5-PLEN 

Inclua-se no art. 82 o seguinte parágrafo: 
§ 32 A partir do quinto ano, havendo disponibili

dade de recursos e considerando-se os resultados 
do programa, poderá o Poder Executivo estender a 
abrangência do programa para todos os municípios 
brasileiros e para o Distrito Federal. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Lúcio Alcântara. 

EMENDA N2 6-PLEN 

Inclua-se o seguinte artigo e seu parágrafo 
onde couber: 

Art. O Poder Executivo poderá. em de
corrência da experiência com o programa e 
da disponibilidade de recursos, altera; a fór
mula de cálculo do apoio finailceiro do Go
verno Federal por família para: Valor do be
nefício por família = 0,4 (60 reais x número 
de pessoas da família- renda da família). 

Parágrafo único. Em função da dispo
nibilidade de recursos, a União poderá alte
rara alíquota de 0,4 da fórmula constante 
no caput deste artigo. 

Justificação 

O art. 12, § 22 do substitutivo ao PLC 89/96, de 
autoria do Senador Lúcio Alcântara, define que o va
lor do benefício por família será dado pela seguinte 
equação: R$15,00 x número de dependente de O a 
14 anos- (0,5 x valor da renda familiar per capita). 

Tendo levado em consideração as falhas apon
tadas na equação, o Senador apresentou subemen
da que estipula que o apoio da União concedido às 
famílias carentes não será inferior a 15 reais. Essa 
proposta representa um avanço, mas é uma solução 
ainda precária. 

Por isso, sugiro que após a implementação do 
projeto e já se dispondo de seus primeiros resulta
dos, a equação poderá ser revista ·e melhor adapta
da à realidade brasileira. 

A equação proposta, que define o benefício por 
família de 400k da diferença entre R$60,00 vezes o 
número de pessoas na família, menos a renda fami
liar, possui várias qualidades. O seu formato propicia 
estímulos P&ra que as-pessoas trabaltiem e progri- · 
dam, ao invés de permanecerem na ociosidade. 
Além disso esse formato é condizente com a expe
riência internacional e guarda semelhança com o 
EITC - Erned lncome Tax Credit, que hoje é o 
maior programa social dos Estados Unidos. 

O quadro abaixo mostra que a equação pro
posta também possui um efeito distributivo maior 
que a equação constante do substitutivo. Sendo a 
melhoria da distribuição de renda um dos objetivos 
do programa, acredito ser a fórmula 0,4 (60 x n° de 
membros- renda familiar) mais eficiente. 

--------
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Equação proposta pelo Parecer Lúcio Alcãntara: B =R$ 15,00 x n' de filhos- (0,5 x renda !)m' 
~) 
Equação proposta pela Emenda Eduardo ~uplicv:. B = 0,4 (RS. 60,00 x n' pesso~s - ~ndatotal) 

Para famílias com a mesma composição, mas rendas per capita diferentes, a fórmula proposta pela 
emenda demonstra ter maior capacidade distributiva. Sem o benefício, urna famma tem renda per capita 5 ve
zes maior que a de menor renda. 

Com o benefício proposto pelo parecer Lúcio Alcântara, a diferença cai para 3,15 vezes. 
Mas com o benefício proposto pela emenda a diferença cai para apenas 1,8 vezes. 
Além disso, a fórmula proposta no substitutivo do Senador Lúcio Alcântara pode provocar distorçõ

es, pois para famílias de diferentes composições, mas rendas per capita iguais, após a concessão do benefí
cio, apresentarão rendas per capita diferentes, conforme mostra a tabela a seguir. Portanto, a equação faz 
com que famílias igualmente pobres sejam tratadas de forma diferente. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997. -Senador Eduardo Suplicy. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos ~<1agalhães) 
- Com a palavra o Senador Jader Barbalho para jus
tificar as emendas que apresentou. · · 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Relator do turno anterior referiu-se ..à inconsti
tucionalidade para instituir o programa. Não quero, 
absolutamente, estabelecer nenhuma polêmica de 
natureza jurídica neste momento, mas quero lem
brar que o Supremo Tribunal Federal tem súmula 
dispondo que, quando o Executivo sanciona, ao 
sancionar, supre a possível incor.stitucionalidade 
ae iniciativa. 

Portanto, se desejamos efetivamente instituir a 
sanção do Presidente da República, eliminamos o 
problema. Não posso imaginar - e insisto com a 
Casa - que se dê tramitação a um projeto autorizati
vo depois de toda essa luta Parlamentar. 

Se o Presidente da República já disse a V. Exª, 
Senador Lúcio Alcântara, que é favorável, a sanção 
presidencial supre a possível inconstitucionalidade. 

Faço um apelo neste momento para que, em 
lugar de manter .um projeto meramente autorizativo, 
passemos efetivamente a instituir o programa. 

Apresentei, Sr. Presidente, uma Emenda supri
mindo o§ 1° do art. 12• Chamo a atenção do Plená
rio! 

Eu não posso admitir a distinçao entre Municí
pios - e outros Senadores já se manifestaram a res
peito - até em homenagem ao projeto original da 
Câmara dos Deputados, que é de 1989. E no projeto 
de 1989 não há distinção entre Municípios. Um dos 
problemas mais graves do meu Estado está na peri
feria da Capital. É na periferia das grandes cidades 
do Brasil que a miséria está instalada. Então, como 
estabelecer parâmetros de natureza econômica para 
distinguir Municípios? 

Inconstitucional, Sr. Presidente, é manter essa 
distinção! Inconstitucional será dizer que os pobres 
dos Municípios pequenos terão direito ao programa 
mas os pobres das capitais, das cidades maiores 
não terão esse direito. Aí, sim, é inconstitucionalida
de flagrante! 

E chamo a atenção do Plenário neste momen
to: não podemos instituir em lei a separação da po
breza no Brasil -a pobreza dos maiores Municípios 
não adota o programa, a pobreza dos menores ado
ta! Aí, sim, é uma flagrante inconstitucionalidadé, 
além de ser uma flagrante injustiça! 

Solicito dos companheiros de Senado que 
examinem estes dois aspectos: se o Presidente da 
República o aceita, vamos instituir o programa 

sanção a possív-ai !r::.:::.n: .. : :: .. : ~:~ ~:::l..:..::..::.. :: : -- ::-:;ariv.~. 

Por outro !ado, ~ão 'J::lila~,; ,_:.,-:;;;;·.=~t3i 3. .•. --::-":.:~: -:itL:cio
naljdade e a injustiça ds d\y's:: =:. ::;ot:rsza e 2. miséria 
deste País. 

O SR. PfiESliJEi'ií'E i::.,,;ç;,;o <:Calios o.;.agaJhães) 
-Com a palavra o Rela.0r. 

O SR. LÚCiO ·"LCJ~•T!l.i"'A ~PSD8-GE.) -
Para relatar todas as emencas do Senaacr Jader 
Barbalho? 

O SR. i>RESiõE~n:;;: (,:,-,,·:;::o vs;ics r.••agalhãe.s) 
-Vou encerrai a discuss2o: G .. _,_ 8~3, or.tão~ dará o 
parecer. 

O SR. LÚCiO M.L.;Âri"rAriA (r3ú3-G~.)- S. 
Exª apresentou, salve .:.ng::;.r.;), ;~§s eml'!'laa:;. O pa
recer é sobre as tiês emen:1~s7 

O SR. PRESIDENTE (.Antonio Carie.:; ~.1ag5.1hães) 
-Está encerrada a discussão. ''· Ex' tem a palavra 
para emitir parecer em substituição às Comissões de 
Assuntos Sociais e de .0\ssuntos Ec:mómicos. 

O SR. :..úCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o Senador Jader Barbalho aludiu, com 
muita propriedade, à súmula do Supremo Tribunal 
Federal. É verdade. No entanto, não é isso que vai 
levar-nos a comete .r_ deliberadamente. um erro. É 
certo que a sanção presidencial tomaria constitu
cional a lei. Mas t•ata-se aqui de estabelecer uma 
discussão que vem-se processando na Câmara e 
no Senado: é de autorizar o Presidente da Repú
blica a executar o programa ilaqueles limites pac
tuados entre o Congresso e o próprio Presidente. 
Não fora assim, Sua Excelência já poderia ter im
plantado o programa. 

Essa discussão toda, na verdade, contribui 
para aperfeiçoar o projeto e para mostrar as restriçõ
es que temos de enfrentar. 

S. Exª fala em inconstitucionalidade, porque o 
projeto estabeieee que somente Municípios que 
prE!encllere!Tldua-"_~nqições e que caracterizem 
maior pobreza e maior sofrimento da sua população 
poderão receber os recursos, aderindo ao programa 
com contribuição de 50% da despesa. 

Pergunto: e se nós, em vez disso, aceitásse
mos a emenda que suprime o§ 12 do art. 12 , univer
salizando a proposta? Pergunto a cada um dos Se
nadores que têm e;:peliência administralllfa e que 
vêrr de uma longa vida pública se é passivei con
temolar t()dG's ~•s famílias, todos os poores, do Rio 
Grande c a ::.ui ao Amapá. É claro que não! Haveria, 
então, ;ncnnslitucionalidade, pois alguém seria bene-
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ficiado e o seu vizinho não seria, pois não haveria 
recursos para todos. 

• Estamos dando aqui um caráter de racionalida
de à aplicação dos recursos. Na impossibilidade de 
atendermos a todos simultaneamente, elegemos 
Municípios que estão na situação mais pobre do 
Pais e o programa, portanto, começará por eles. 

Pretendo ainda acolher a emenda do Sena
dor Eduardo Suplicy que estabelece que, após o 
quinto ano, se houver recursos e disponibilidade fi
nanceira, o programa poderá ser estendido a todo 
o País. Mas agora não êlevemos universalizar o 
programa apenas para dizer que estamos aten
dendo a todos, não havendo recursos para aten
der a todas as famílias elegíveis para participar do 
programa. Evidentemente, estaríamos fazendo 
uma distinção, pois não haveria recursos para 
atender a todos. Quem tem muita prioridade não 
possui prioridade alguma. 

Estamos adotando um critério absolutamente 
justo, porque permite que se inicie o programa pelos 
Municípios mais pobres, que receberão também a 
experiência da prática da execução do programa, 
para ampliá-lo no futuro. 

Portanto, Sr. Presidente, lamentavelmente, em 
que pese a argumentação jurídica do Senador Jader 
Barbalho e a generosidade de sua intenção, pela im
possibilidade prática de executar o programa nos 
termos em que S. Exl' propõe, o nosso parecer, das
tarte, é contrário às emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer é contrário às Emendas n"s 1, 2, 3, 4 e 
6 e favorável à Emenda n2 5? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 
Presidente, indaguei se somente as emendas do Se
nador Jader Barbalho estavam em discussão e vota
ção. 

Quanto à Emenda n2 4, do Senador José Fo
gaça, nosso parecer é favorável. 

No que tange à Emenda n2 5, nosso parecer 
também é favorável, acrescentando uma subemen
da: "para todos os Municípios brasileiros e para o 
Distrito Federal". 

Em relação à Emenda n2 6, nosso parecer é 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer é favorável às .Emendas n"s 4 e 5- esta. 
última com subemenda - e contrário às demais. 

A SRA. EMfLIA FERNANDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. Ex" a palavra, Senadora Emília Fernandes. 

A SRA. EMll.IA FERNANDES- (Bioco/PDT
RS) - Sr. Presidente, peço-lhe um esclarecimento. 

Pelo Regimento Interno, a Relatara do substitu
tivo na Comissão de Educação também poderia en
caminhar a sua avaliaçãono sentido dessas emen
das. 

Gostaria de dar o parecer para essas emen~ 
das. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Exl' somente poderia falar se tivesse destacado 
as emendas. Como não as destacou, o Regimento 
Interno não o permite. 

A SRA. EMfLIA FERNANDES- (Bioco!PDT
RS) - Como Relatara, Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-É exatamente o que estou falando. 

A SRA. EMfLIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) 
- Houve o destaque por parte do Senador Lúcio Al
cântara? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Essa parte já está prejudicada. . 

A SRA. EMfLIA FERNANDES- (Bioco/PDT
RS) - São as emendas que estão sendo discutidas, 
Sr. Presidente, não o substitutivo. Trata-se das seis 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Essas emendas têm o relatório do Senador Lúcio 
Alcântara. 

A SRA. EMfLIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) 
- Como Relatara, tenho o entendimento; de que é 
possível me manifestar. Três comissões foram ouvi
das e chegou-se a um acordo de que os Relatores 
poderiam se manifestar. Estamos no momento de 
apreciação das emendas de plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex", então, profira seu parecer em substituição 
à Comissão de Educação. Pensei que já o havia prc: 
ferido quando fez-se a discussão. 

A SRA. EMfLIA FERNANDES (Bioco/PDT -R~ 
- Agraçleço a compreensão de V. Exl'. 

As emendas estão, neste momento, ser 
apreciadas. Estamos com duas emendas do Sr 
dor Jader Barbalho, que propõem a alleraçã" · 
1• do PiOjeto de Lei da Câmara, onde conF 
fica. autorizado ao Poder Executivo e o l' .;'""'''"o 
propõe que fica 'o".stituído o progr. ma fin? . .:eira dos 
municípios. 

Quero dizsr que o meu parevr f favorável a 
essa Emenda n• 1. O art. 12 do subst Jtivo passa a 
ter a seguinte redação: "FK:a institufdc o apoio finan-
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ceiro a programas de garantia de renda mínima•. No 
momento em que o substitutivo do Senador Lúcio Ai
cântara teve o apoio e o aval do Governo e S. Ex
afirmou aqui que foi o que o Governo disse que seria 
o possível para este Senado votar, entendemos que 
o Senado tem o aval do Governo para que, a partir 
de agora, o programa fique instituído no País. Enca
minho e dou parecer favorável à Emenda n2 2, do 
Senador Jader Barbalho. 

Tenho outro parecer que suprime o§ 12 do art. 
1º da Comissão de Assuntos Econômicos. Tam
bém é importantíssimo. Todos os Srs. Senadores 
foram unânimes em dizer da importância de se 
buscar um programa que, mesmo implantado de 
forma gradativa, se voltasse à universalização dos 
Estados e dos municípios. O que o Senador está 
propondo é que não se faça essa exclusão de mu
nicípios, porque esse projeto estabelece o limite 
máximo de avançar. Não podemos estabelecer 
esse limite. O limite máximo será estabelecido 
pela diminuição da pobreza, pelas condições de 
recursos do. Governo e, principalmente, pela ação 
e boa vontade do Congresso Nacional e do próprio 
Governo. A idéia do Senador Jader Barbalho, no 
momento em que suprime esse parágrafo, abre a 
possibilidade de ficarmos calculando municípios 
por renda média per capita. Encaminho favoravel
mente à Emenda n• 3. 

Depois, temos a Emenda nº 4, de autoria do 
Senador José Fogaça, que dá uma redação diferen
te ao§ 22 • 

Pergunto ao Sr. Presidente se não é o § 32 , 

porque, no projeto, estou com dificuldade de encon
trar parágrafo único no art. 22 do substitutivo. Vejo 
um parágrafo único, que seria semelhante ao assun
(·o, no art. 32• 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- É parágrafo único. · 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (Bioco/PDT
::lS) - Sim, parágrafo único do art. 22 do substituti
:o. S. EJ<l! inclui o parágrafo único, porque diz: 
·-nê-se ao parágrafo único a seguinte redação". 
1sso significa que está alterando a redação de al
:.luma coisa que já existe. E o parágrafo único no 
~rt. 2º não existe. Do ponto de vista redacional, 
•cuero levantar essa questão para discutirmos e 
• ·atarmos ·alguma coisa que exista. S. Ex§, então, 
:staria sugerindo a inclusão, o que seria uma re
·nçiio diferente. É um esclarecimento. Mas, por 

anquanto, a Mesa ... 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-A Mesa. não. Está publicado no Avulso do Parecer 

n• 687 da Comissão de Assuntos Económicos, art. 
2º parágrafo único, página 33. (Pausa) 

A S!l~ E:M[LIA. FEFINAI'iQES (Bioc.o/PDT-RS) 
- Já localizei. Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ele prevê que estabeleceria um máximo de percen
tual de recursos para serem destinados às ativida
des intermediárias, funcionais ou administrativas, 
para sua execução. Não concordo com..Jsso. Temos 
que estabelecer outros parâmetros, que é a questão 
da possibilidade de recurso. Dou parecer contrário a 
essa emenda. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex"' dá parecer contrário à Emenda n2 4, que 
tem parecer favorável do Senador Lúcio Alcânta
ra? 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) 
-Sim. 

A Emenda n2 5, Sr. Presidente, que prevê que 
•a partir do quinto ano•, que é a proposta do Gover
no, "havendo disponibilidade de recursos e conside
rando-se os resultados do Programa•, quer dizer, se 
realmente a coisa deu certo, se melhorou, se contri
buiu, "poderá o Poder Executivo estender a abran
gência do Programa para todos os municípios brasi
leiros•. 

Sr. Presidente, da forma como está, ele limita, 
no máximo, esse programa ao final de cinco anos. 
Ele somente atingirá 60% dos municípios brasileiros. 
Eu gostaria então de inserir um parágrafo, dando a 
possibilidade de o Governo avançar, não determi
nando.: •poderá o Executivo ampliar este Programa•, 
atingindo, então, todo o Brasil de forma gradativa, 
começando sempre pelos municfpios mais pobres, 
como defendo. 

Dou parecer favorável à Emenda n• 5, Sr. Pre
sidente. 

Quanto à Emenda n• 6, Sr. Presidénte e Srs. 
Senad().res, 11~9 V91.L!!1Et.aJ<;mgaJ explicando, por
que o Senador Eduardo Suplicy já deu a sua expli
cação. É a questão do cálculo da fórmula que está 
sendo apresentada. Temos o entendimento de que 
há um problema no equacionamento dessa fórmu
la. No momento da ªºlicação dessa f_órmula~ cons
tata-se que haverá um equívoco e até um desequi
líbrio, do ponto de vista da justiÇa, do recurso que 
deverá chegar às famílias. Chegará ás famflias 
com a mesma renda per capita o apoio financeiro 
diferenciado. Então, dou parecer favorável à 

.. Emenda nº 6. 
São esses os pareceres, Sr. Presidente. Obri

gada. 

Ji ·. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passamos à votação do substitutivo, em turno su
plementar. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Por
tella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N°961, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 6, de Penário, ao substitutivo ao 
PLC/89/96. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

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

Aprovado o requerimento. 
Em votação o substitutivo em turno suplemen-

tar. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. Está ressalvado o destaque. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 1996 

(n2 667, de 1995, na Casa de origem). 

Autoriza o Poder Executivo a conce
der apoio financeiro aos Municípios que 
instituírem programas de garantia de ren· 
da mínima associados a ações socioedu
cativas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É autorizado o Poder Executivo a con

ceder apoio financeiro a programas de garantia de 
renda mínima instituídos por Municípios que não dis
ponham de recursos financeiros suficientes para fi· 
nanciar integralmente a sua implementação. 

§ 12 O apoio a que se refere este artigo será 
restrito aos Municípios com receita tributária por ha
bitante, incluídas as transferências constitucionais 

correntes, inferior à respectiva média estadual e com 
renda familiar por habitante inferior à renda média 
familiar por habitante do Estado. 

§ 22 Sem prejuízo da diversidade dos progra
mas passíveis de serem implementados pelos Muni
cípios, o apoio financeiro da União terá por referên
cia o limite máximo de benefício por família dado 
pela seguinte equação: 

Valor do benefício por família = 
R$15,00 (quinze reait.: x número de depend
entes entre Zero e catorze anos- [0,5 (cinco 
décimos) x valor da renda familiar per capi
ta]. 

§ 32 O Presidente da República poderá corrigir 
o valor de R$15,00 (quinze reais), quando este se 
mostrar inadequado para atingir os objetivos do 
apoio financeiro da União. 

§ 42 O benefício estabelecido no § 22 deste ar
tigo, será, no mínimo, equivalente a R$15,00 (quinze 
reais), observado o disposto no art .. 52 desta lei. 

Art. 22 O apoio financeiro da União, de que tra
ta o art. 12, será limitado a 50% (cinqüenta por cen
to) do valor total dos respectivos programas munici
pais, responsabilizando-se cada Município, isolada
mente ou em conjunto com o Governo Estadual, pe
los outros 50% (cinqüenta por cento). 

Parágrafo único. A prefeitura municipal que 
aderir ao programa previsto nesta lei não poderá 
despender mais do que 8% (oito por cento) dos re
cursos a ele destinados com atividades intermediá
rias, funcionais ou administrativas para sua execu
ção. 

Art. 32 Poderão ser computados, como parti
cipação do Município e do Estado no financiamen
to do programa, os recursos municipais e esta
duais destinados à assistência socioeducativa, em 
horário complementar ao da freqüência no ensino 
fundamental para os filhos e dependentes das fa
mílias beneficiárias, inch.:::.;ve portadores de defi
ciência. 

Parágrafo único. A assistência socioeducativa 
inclui o apoio pedagógico aos trabalhos escolares, a 
alimentação e práticas desportivas oferecidas aos 
alunos. 

Art. 4º Os recursos federais serão transferi
dos mediante convênio com o Município e, se for o 
caso, com o Estado, estipulando o convênio, nos 
termos da legislação vigente, a forma de acompa
nhamento, o controle e a fiscalização do programa 
municipal. 

Art. s• Observadas as condições definidas nos 
arts. 12 e 22, e sem prejuízo da diversidade de limites 
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adotados pelos programas municipais, os recursos 
federais serão destinados exclusivamente a famílias 
que se enquadrem nos seguintes parãmetros, cumu
lativamente: 

I - renda familiar per capita inferior a meio sa
lário mínimo; 

11 - filho ou dependentes menores de catorze 
anos; 

III - comprovação, pelos responsáveis, da ma
trícula e freqüência de todos os seus dependentes 
entre sete e catorze anos, em escola pública ou em 
programas de educação especial. 

§ 12 Para os efeitos desta lei, considera-se fa
mília a unidade nuclear, eventualmente ampliada por 
outros indivíduos, que com ela possuam laços de 
parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo 
sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela 
contribuição de seus membros. 

§ 22 Serão computados para cálculo da renda 
familiar os valores concedidos a pessoas que já usu
fruam de programas federais instituídos de acordo 
com preceitos constitucionais, tais como previdência 
rural, seguro-desemprego e renda mínima a idosos e 
deficientes, bem como programas estaduais e muni
cipais de complementação pecuniária. 

§ 32 lnexistindo escola pública ou vaga na rede 
pública na localidade de residência da criança, a exi
gência do inciso III deste artigo poderá ser cumprida 
mediante a comprovação de matrícula em escola pri-
vada. · 

§ 42 Será excluído do benefício, pelo prazo de . 
cinco anos, ou definitivamente, se reincidente, o be
neficiário que prestar declaração falsa, ou usar de 
qualquer outro meio ilícito para obtenção de vanta
gens. 

§ 52 Sem prejuízo da sanção penal, o benefício 
que gozar ilicitamente do auxílio será obrigado a ele
luar o ressarcimento integral da importância recebi
da, em prazo a ser estabelecido pelo Poder Executi
vo, corrigida com base no índice de correção dos tri-

. butos federais. 

§ 6l' Ao servidor público ou agente de entida
de conveniada que concorra para ilícito previsto 
neste artigo, inserido ou fazendo inserir declara
ção falsa em documénto que deva produzir efeito 
perante o programa, aplica-se, além das sanções 
penais e administrativas cabíveis, multa nunca in
ferior ao dobro dos rendimentos ilegalmente pa
gos, corrigidos com base no índice de correção 
dos tributos federais. 

§ 72 O descumprimento da freqüência escolar 
mínima por parte da criança cuja família seja benefi-

ciada pelo programa, levará à imediata suspensão 
do benefício correspondente. 

Art. 6" Para efeito do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal, não serão considerados des
pesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 
os recursos despedidos pela União nos termos desta 
lei, assim como os gastos pelos Estados e Municí
pios na concessão de benefícios pecuniários às fa
mílias carentes, em complementação do valor a qu~ 
se refere o § 32 do art. 12 

Art. 72 é vedada, para lei, a utilização dos re
cursos do salário-educação, contribuição social 
prevista no § 52 do art. 212 da Constituição Fede
ral. 

Art. 82 O apoio da União aos programas muni
cipais será estendido gradualmente de 1998 até o 
ano 2002, dentro dos critérios e condições previstos 
nesta lei. 

§ 12 A cada ano o apoio da União será estendi
do prioritariamente às iniciativas daqueles Municí
pios mais carentes, segundo o critério da renda fami
liar per capita estabelecido no§ 12 do art. 12, obe
decendo-se o limite de 20% (vinte por cento) do total 
desses Municípios existentes em cada Estado da 
Federação, até que, no prazo definido neste artigo, 
todos os Municípios passíveis de ajuda sejam bene
ficiados. 

§ 22 A execução do cronograma estabelecido 
neste artigo poderá ser acelerada, em função da dis
ponibilidade de recursos. 

Art. 9" O apoio financeiro de que trata esta lei, 
no âmbito da União, será custeado com dotação or
çamentária específica, a ser consignada a partir do 
exercício financeiro de 1998. 

§ 12 Nos exercícios subseqüentes, as dotações 
orçamentárias poderão ficar condicionadas à desati
vação de programas ou entidades de políticas de cu
nho social compensatório, no valor igual aos custos 
decorrentes desta lei. 

§ 22 Os projetes de lei relativos a planos pluria
nuais e a diretrizes orçamentárias deverão identificar 
os cancelamentos e as transferências de despesas, 
bem como outras medidas necessárias ao financia
mento do disposto nesta lei. 

Art. 10. O Poder Executivo editará os atas ne
cessários à regulamentação e gestão de apoio finan
ceiro de que trata esta lei no prazo de sessenta dias 
a partir de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

rz---6~~ me 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Passamos à 
votação das emendas. 

Peço a atenção dos Srs. Senadores porque existem pareceres 
divergentes. 

Para facilitar, as emendas serão votadas uma a uma, em virtude de 
não haver unanimidade de rejeição e aprovação. 

Emenda nQ 1, com pareceres contrários das Comissões de Assuntos 
Sociais e de Assuntos Económicos e favorável da Comissão de Educação. 

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

Rejeitada. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Emenda nQ 2, com 
pareceres contrários das Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos 
Económicos e favorável da Comissão de Educação. 

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

Rejeitada. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Emenda nR 3, com 
pareceres contrários das Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos 
Econõmicos, e favorável da Comissão de Educação. 

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

.-
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Rejeitada. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Emenda nR 4, com 
pareceres favoráveis dai? Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos 
Económicos, e contrário da Comissão de Educação. 

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

Aprovada. 
'J~ É a seguinte a emenda aprovada: 

~~: 
I 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Emenda n° 5. Há pareceres favoráveis das Comis
sões de Assuntos Sociais e de Assuntos Económi
cos, com subemenda, e da Comissão de Educação. 

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

Aprovada. 
Aprovada a emenda, fica aprovada a subemenda. 

São as seguir.tes a emenda e a sube
menda aprovadas: 

EMENDA N2 5- PLEN 
' 

Inclua-se no art. 82 o seguinte parágrafo: 

§ 32 A partir do quinto ano, havendo dis
ponibilidade de recurso e considerando-se os 
resultados do programa, poderá o Poder Exe
cutivo estender a abrangência do programa 
para todos os municípios brasileiros. 

SUBEMENDA À EMENDA NO 5- PLEN 

Inclua-se no art. 82 o seguinte parágrafo: 

§ 3° A partir do quinto ano, havendo 
disponibilidade de recurso e considerando
se os resultados do programa, poderá o Po
der Executivo estender a abrangência do 
programa para todos os municípios brasilei
ros e para o Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votação da Emenda n° 6, destacada. 

Concedo a palavra ao autor, Senador Eduardo 
Suplicy, para justificá-la. V. Ex& dispõe de cinco mi
nutos improrrogáveis, porque a sessão termina às 
18h30min. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
Para justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, em primeiro lugar, quero registrar que houve 
um avanço nesta tarde, na medida em que o Rela
tor, Senador Lúcio Alcãntara, levou em conta as 
_ponderações de todos os Senadores que expressa
ram a sua opinião. O Senador Jader Barbalho argu
mentou muito favoravelmente, assim como o Sena
dor Francelina Pereira; a Senadora Emília Fernan
des teve um papel extraordinário ao longo das últi
mas reuniões da Comissão de Educação; na Comis
são de Assuntos Sociais, a Senadora Marina Silva 
expôs, com muita clareza, a importãncia desse fato. 
Agradeço o apoio do Senador José Eduardo Outra e 
de todos os Senadores que aqui procuraram mostrar 
a maior racionalidade - inclusive, a obediência à 
Constituição - de estendermos este benefício a to
dos os municípios brasileiros. 

-
Ainda não sei, Sr. Presidente, se o Senador 

Lúcio Alcântara apresentou o aperfeiçoamento de 
redação, mas, como a emenda foi acatada, está es
tendido o benefício a todos os municípios e ao Distri
to Federal a partir do quinto ano, conforme a disponi
bilidade de recursos e de acordo com a experiência 
do programa 

Justamente com esse mesmo espírito- confor
me a disponibilidade de recursos e de acordo com a 
experiência do programa -, esta emenda autoriza a 
substituição da equação que defina o benefício, so
bretudo se o Governo - de Fernando Henrique ou de 
seus sucessores .,.. perceber que há problemas na 
sua aplicação. 

Qual é a maneira de fazermos com que todas 
as pessoas adultas deste País tenham estímulo para 
progredir? Ou conferimos uma renda básica univer
sal, incondicional, sem perguntar a quem quer que 
seja qual o seu nível de renda - algum dia, acredito 
que haverá essa renda básica incondicional -, ou 
aplicamos o princípio do Imposto de Renda negativo, 
uma proporção da diferença entre um patamar de 
renda definido em termos per capita e a renda da 
família. Portanto, estamos dando racionalidade à 
proposição, quando definimos que o benefício será 
dado pela seguinte equação: a proporção da diferen
ça entre R$60,00 multiplicados pelo número de pes
soas da famflia e por sua renda. Uma vez aplicado o 
projeto de renda mínima para todas as famílias, tal 
fórmula equalizará o benefício e a renda per capita. 

Assim, Sr. Presidente, se quisermos fazer com 
que todos os brasileiros sejam iguais perante a lei; 
se quisermos dar oportunidade de o Poder Executivo 
aperfeiçoar o projeto ao longo da experiência que se 
iniciará, por uma questão de bom-senso, deveremos 
acatar a Emenda n° 6. Dessa forma, estaremos dan
do um exemplo concreto de entendimento. 

O Senhor Presidente da República afirma 
que a Oposição não quer dialogar. Este é um 
exemplo de que a Oposição foi dialogar com Sua 
Excelência. Tive o entendimento de que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso concordou com 
esta proposta que se traduz numa equação; só fal
ta o Senador Lúcio Alcântara dizer que a aceita, 
por se tratar de uma questão de bom-senso. Te
nho certeza de que, se o Relator dialogar com o 
Senhor. f'reªidente ~specifica!!lªntl3_ sgbre essa 

· proposição, Sua Excelência responderá afirmativa
mente no sentido de acatá-la. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Senador Eduardo Suplicy, o tempo de V. Exl está findo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO/PT -
SP) - Tendo em v(s!!:l que o Senhas Presidente da 
República está viajando, avalio que devemos fazer a 
votação com verifiCação de quorum, a não ser que 
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o Senador Lúcio Alcântara acate a emenda de pron
to; nesse caso, tudo estará em paz. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, por maior que seja o apreço, a consi
deração, a estima que tenho pelo Senador Eduardo 
Suplicy, o que se apresenta aqui é uma divergência 
conceituai. Tanto uma fórmula quanto a outra apre
sentam dificuldades, mas há uma diferença funda
mental: S. ExA propõe uma fórmula que leva em con
ta o número de pessoas da família; por outro lado, 
estamos considerando o número de criançis em ida
de escolar. Lembro que o projeto de renda mínima 
está vinculado à educação. Não há como acatar 
essa emenda; não ficaria bem para uma lei permitir 
a adoção dessa fórmula, já que o Presidente da Re
púbfica, "segundo o projeto, terá a prerrogativa de al
terar o valor do piso, que é de R$15,00, quando en
tender necessário. 

Portanto, Sr. Presidente, em que pese todo o 
apreço e a consideração que tenho pelo Senador 
Suplicy e todo o pleito de reconhecimento que já lhe 
prestei pelo seu trabalho, meu parecer é contrário a 
essa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação a Emenda n2 6, com pareceres contrá
rios das Comissões de Assuntos Sociais e de As
suntos Econômicos, e favorável da Comissão de 
Educação. 

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

Rejeitada 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N2 6- PLEN 

Inclua-se o seguinte artigo e seu parágrafo 
onde couber: 

Art. O Poder Executivo poderá, em de. 
corrência da experiência com o programa e 
da disponibilidade de recursos, alterar a fór
mula de cálculo do apoio financeiro do Go
verno Federal por família para: valor do be
nefício por família = 0,4 (60 reais x número 
de pessoas da família- renda da família}. 

Parágrafo único. Em função da dispo
nibilidade de recursos, a União poderá alte
rara alíquota de 0,4 da fórmula constante 
no caput deste artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 712, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Substitutivo do Se
nado ao Projeto ele Lei da Câmara n2 89, de 
1996 (n2 667, ele 1995, na Casa ele origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n• 89, de 1996 {n2 667, de 1995, na Casa de 
origem), que autoriza o Governo Federal a conceder 
apoio financeiro ao Distrito Federal e aos Município~ 
que instituírem programa de garantia de renda míni
ma associado a ações socioeducativas. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de novem
bro de 1997.- Geraldo Melo, Presidente- Carlos 
Patrocínio, Relator- Lucídio Portella - Emilia Fer
nandes - Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N2 712, DE 1997 

Autoriza o Poder Executivo a conce
der apoio financeiro aos Municípios que 
instituírem programas de garantia de ren
da mínima associados a ações socloedu
cativas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É autorizado o Poder Executivo a con

ceder apoio financeiro a programas de garantia de 
renda mínima instituídos por Municípios que não dis
ponham de recursos financeiros suticientes para fi
nanciar integralmente a sua implementação. 

§ 1 • O apoio a que se refere este artigo será 
restrito aos Municípios com receita tributária por ha
bitante, incluídas as transferências constitucionais 
correntes, inferior à respectiva média estatal e com 
renda familiar por habitante inferior à renda média 
familiar por habitante do Estado. 

§ 22 Sem prejuízo da diversidade dos progra
mas passiveis de serem implementados pelos Muni
cípios, o apoio financeiro da União terá por referên
cia o limite máximo de benefício por famflia dado 
pela seguinte equação: 

Valor do benefício por família = R$15,00 
(quinze reais) x número de dependentes entre 
zero e catorze anos - [0,5 (cinco décimos) x 
valor da renda familiar per capita]. 

§ 32 O Presidente da República poderá corrigir 
o valor de R$15,00 (quinze reais), quando este se 
mostrar inadequado para atingir os objetivos do 
apoio financeiro da União. 
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§ 4° O benefício estabelecido no § 2" deste ar
tigo será, no mínimo, equivalente a R$15,00 (quinze 
reais), observado o disposto no art. 52 desta Lei. 

Art. 2" O apoio financeiro da União, de que tra
ta o art 1°, será limitado a 50% (cinqüenta por cen
to) do valor total dos respectivos programas munici
pais, responsabilizando-se cada Município, isolada
mente ou em conjunto com o Governo Estadual, pe
los outros 50% (cinqüenta por cento) 

Parágrafo único. A prefeitura municipal que aderir 
ao programa previsto nesta lei não poderá despender 
mais do que 401- (quanto por cento) dos recursos a ele 
destinados ex... . atividades intermediárias, funcionais 
ou administrativas para sua execução. 

Art. 3" Poderão ser computados, como partici
pação do Município e do Estado no financiamento d? 
programa, os recursos municipais e estaduais desti
nados à assistência socioeducaliva, em horário com
plementar ao da freqüência no ensino fundamental 
para os filhos e dependentes das famílias beneficiá
rias, inclusive portadores de deficiência. 

Parágrafo único. A assistência socioeducaliva 
inclui o apoio pedagógico aos trabalhos escolares, a 
alimentação e práticas desportivas oferecidas aos 
alunos. 

Art. 4• Os recursos federais serão transferidos 
mediante convênio com o Município e, se for o caso, 
com o Estado, estipulando o convênio, nos termos 
da legislação vigente, a forma de acompanhamento, 
o controle e a fiscalização do programa municipal. 

Art. s• Observadas as condições definidas nos 
arts. 1° e 2", e sem prejuízo da diversidade de limites 
adotados pelos programas municipais, os recursos 
federais serão destinados exclusivamente a famílias 
que se enquadrem nos seguintes parâmetros, cumu
lativamente: 

I - renda familiar per capita inferior a meio sa
lário mínimo; 

11 - filhos ou dependentes menores de catorze 
anos; 

III -comprovação, pelos responsáveis, da ma
trícula e freqüência de todos os seus dependentes 
entre sete e catorze anos, em escola pública ou em 
programas de educação especial. 

§ 1° Para os efeitos desta lei, considera-se fa
mRia a unidade nuclear, eventualmente ampliada por 
outros indivíduos que com ela possuam laços de pa
rentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo 
sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela 
contribuição de seus membros. 

§ 22 Serão computados para cálculo da renda 
familiar os valores concedidos a pessoas que já usu
fruam de programas federais instituídos de acordo 
com preceitos constitucionais, tais como previdência 
rural, seguro-desemprego e renda mínima a idosos e 

deficientes, bem como programas estaduais e muni
cipais de complementação pecuniária. 

§ 32 lnexistindo escola pública ou vaga na rede pú
blica na localidade de residência da criança, a exigência 
do inciso III deste artigo poderá ser cumprida mediante a 
comprovação de matricula em escola privada 

§ 4° Será excluído do benefício, pelo prazo de 
cinco anos, ou definitivamente, se reincidente, o bene
ficiário que prestar declaração falsa, ou usar de qual
quer outro meio ilícito para obtenção de vantagens. 

§ 52 Sem prejuízo da sanção penal, o benefi
ciário que gozar ilicitamente do auxílio será obrigado 
a efetuar o ressarcimento integral da importância re
cebida, em prazo a ser estabelecido pelo Poder Exe
cutivo, corrigida com base no índice de correção dos 
tributos federais. 

§ 6" Ao servidor público ou agente de entidade 
conveniada que concorra para ilícito previsto neste 
artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa 
em documento que deva produzir efeito perante. o 
programa, aplica-se, além das sanções J?Elnais e ad
ministrativas cabíveis, multa nunca infenor ao dobro 
dos rendimentos ilegalmente pagos, corrigidos com 
base no índice de correção dos tributos federais. 

§ 12 O descumprimento da freqüência escolar 
mínima por parte da criança cuja família seja benefi
ciada pelo programa, levará à imediata suspensão 
do benefício correspondente. 

Art. 6° Para efeito do disposto no art. 212 da 
Constituição r=ederal, não serão considerados des
pesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 
os recursos despendidos pela União nos . termos 
desta lei, assim como os gastos pelos Estados e Mu
nicípios na concessão de benefícios pecuniários às 
famílias carentes, em complementação do valor a 
que se refere o§ 3° do art. 1° 

Art. 72 É vedada, para financiamento dos dis
pêndios gerados por e_sta Lei,~ u!il~o_dos r~r
sos do salãrio-educaçao, contnbwçao soo~,p.rev1sta 
no§ s• do art. 212 da Constituição Federal. . . . 

Art. ao O apoio da União aos programas munqJa~S 
será estencfdo gradualmente de 1998 até o ano 200? 
dentro dos critérios e condições previstos nesta lei. -

§ J2 A cada ano o apoio da União será estendi
do prioritariamente às iniciativa~ , ~aqueles Munic~
pios mais carentes, segundo o criteno da renda fami
liar per capita estabelecido no § 12 do art. 1°, obe
decendo-se o limite de 20% (vinte por cento) do total 
desses Municíp,ios existentes em cada Estado da 
Federação, até que, no prazo definido neste artigo, 
todos os Municípios passíveis de ajuda sejam bene
ficiados. 

§ 2• A execução do cronograma est~beleci?o 
neste artigo poderã ser acelerada, em funçao da diS
ponibilidade de recursos. . . . . 

§ 3• A partir do quinto ano, havendo dlspomblh
dade de recursos e considerando-se os resultados 
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do programa, poderá o Poder Executivo estender a 
abrangência do programa para todos os Municípios 
brasileiros e para o Distrito Federal. 

Art. 92 O apoio financeiro de que trata esta lei, 
no âmbito da União, será custeado<com dotação or
çamentária específica, a ser consignada a partir do 
exercício financeiro de 1998. 

§ 12 Nos exercícios subseqüentes, as dotações 
orçamentárias poderão ficar condicionadas à desati
vação de programas ou entidades de políticas de cu
nho social compensatório, no valor igual aos custos 
decorrentes desta lei. 

§ 22 Os projetas de lei relativos a planos pluria
nuais e a diretrizes orçamentárias deverão identificar 
os cancelamentos e as transferências de despesas, 
bem como outras medidas necessárias ao financia
mento do disposto nesta lei. 

Art. 10. O Poder Executivo editará os atos ne
cessários à regulamentação e gestão de apoio finan
ceiro de que trata esta lei no prazo de sessenta dias 
a partir de sua publicação. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Aprovado o Substitutivo e estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se ã imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Os Projetas de Lei do Senado n2 s 236, ele 1995 e 
84 e 201, de 1996, por terem sido prejudicados, vão 
aoArquivo. · 

São as seguintes as matérias prejudicadas: 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 236, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n2 89, de 1996, e com os Projetas de 

Lei do Senado n2s 84 e 201, de 1996) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 928, ele 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n° 236, de 1995, de autoria do Senador 
Ney Suassuna, que cria a renda mínima na educa-
ção e dá outras providências. -

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 84, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto ele Lei 
da Câmara n2 89, de 1996, e com os Projetas de 
Lei do Senado nOs 236, de 1995, e 201, de 1996) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 928, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 84, de 1996, de autoria do Senador 
José Roberto Arruda, que cria o Programa de Bolsas 
de Estudo e altera a Lei n2 9.131, que fixa as diretri
zes e bases da educação nacional. 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 201, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n2 89, de 1996, e com os Projetas de 
Lei do Senado nOs 236, de 1995, e 84, de 1996) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 928, de 1997- art. 336, "bj 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 201, de 1996, de autoria do Senador 
Renan Calheiros, que cria a Bolsa-Cidadão e dá ou
tras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha.) - Consulto o Plenário 
sobre a prorrogação da sessão por 30 minutos, para 
a conclusão da Ordem do Dia. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão por 30 minutos. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2fl Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Item 5: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 685, de 1997, do Senador José 
Eduardo, solicitando, nos termos regimentais, 
a dispensa do parecer da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto 
de Lei do Senado n• 133, de 1996, de sua au
toria, que dispõe sobre a participação dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
implantação da Reforma Agrária, em virtude 
de encontrar-se com o prazo esgotado na
quela Comissão. 

(Em virtude de adiamento) 
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A matéria constou da sessão deliberativa ordi
nária de 25 de setembro passado, quando teve sua 
votação adiada para hoje. 

Passa-se à votação do requerimento em turno 
único. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Fran
celina Pereira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Para encaminhar a votação.) - Quero manifestar 
nossa posição contrária ao projeto. Votaremos, por
tanto, contra o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Como a liderança do PMDB encaminha a matéria? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para en
caminhar a votação.) - A Liderança do PMDB tam
bém sugere votação contrária a esse requerimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE. Para encaminhar a votação.) - O Bloco vota 
contra o requerimento também. Vota não .. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - E 
as demais Lideranças político-partidárias? 

Como vota o PSDB? (Pausa.) 
Como vota o PTB? (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria volta à tramitação normal. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 

Hem 13: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 246, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso n• 8, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 246, de 1996, de auto
ria do Senador Gilberto Miranda, que dispõe 
sobre a conciliação, mediação e arbitragem 
nos dissídios individuais de natureza traba
lhista e dá outras providências, tendo 

Parecer contrário, sob n° 548, de 1997, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, Relator: Senador Ney Suassuna. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas nos 
termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Lucíá10 Portella. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 962, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei do Senado n2 246, de 1996 a fim de que a re
ferida proposição seja reexaminada pela Comiss-ão -
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

na 

Adoto como justificação as razões do Recurso 
n• 8, de 1997. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Será cumprida a deliberação de Plenário. 

ltf ·~ 5: 

Votação, em turno único, do Requerimen
to n2 888, de 1997, do Senador Gilberto Miran
da, solicitando, nos termos regimentais, que, 
sobre a Mensagem n2 156, de 1997, pela qual 
o Senhor Presidente da República solicita auto
rização do Senado Federal para contratar ope
ração de crédito externo, no valor de cinqüenta 
milhões de cl61ares norte-americanos, entre a 
República Federativa do Brasil e a empresa 
húngara Medicar Comercial SA, destinados às 
Organizações Militares de Saúde do Ministério 
do Exército, além da Comissão constante do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de FISCalização e Controle. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 963, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada, em 

caráter definitivo, do Requerimento n• 888, de 1997, 
constante do item n• 6 da pauta do dia de hoje. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Em 
votação o requerimento. 

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

Aprovado. 
A mensagem retorna à Comissão de Assuntos 

Econômicos. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Item n2 7: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 901, de 1997, do Senador Ademir 
Andrade, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjunta dos Projetas de Lei 
do Senado n°s 15, 17, 50 e 112, de 1996; 
177 (que já tramita com o Projeto de Lei da 
Câmara n• 114, de 1995) e 197, de 1997, 
que dispõem sobre planos de saúde. 

Em votação o requerimento em tu mo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

--..... -.. -
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Aprovado. 
Os Projetes de Lei do Senado n2s 15, 17, 50 e 

112, de 1996; 177 (que já tramita com o Projeto de 
Lei da Câmara n• 114, de 1995) e 197, de 1997, 
passam a tramitar em conjunto. 

As matérias vão ao exame da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e, posteriormente, 
da Comissão de Assuntos Econõmicos e da Comis
são de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 
Item n2 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 21, de 1996 (n2141/95, 
na Casa de origem), que toma obrigatória a 
impressão, nas bulas dos medicamentos 
que especifica, de advertência aos fumantes 
sobre os riscos do tabagismo em relação a 
determinadas patologias, tendo 

Parecer sob nll 470, de 1997, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, Relator. Sena
dor José Alves, favorável, com Emendas n•s 
1 e 2-CAS, que apresenta 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos regimentais. 

Passa-se à discussão em conjunto do projeto e 
das emendas em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N221, DE 1996 
(N2141195, na casa de origem) 

Toma obrigatória a Impressão, nas 
bulas dos medicamentos que especifica, 
de advertência aos fumantes sobre os 
riscos do tabagismo em relação a deter
minadas patologias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É obrigatória a impressão, em caracte

res destacados, nas bulas de medicamentos que se 
destinem à terapêutica ou prevenção de patologias 
que são agravadas ou. potencializadas pelo tabagis
mo, de advertência aos fUmantes sobre os riscos 
que representa a persistência no vício de fumar. 

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 90 (noventa) dias, elaborando a rela
ção das doenças e grupos de doenças cujos medi
camentos se incluem no disposto no artigo anterior. 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação: 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Vo

tação em globo, das emendas de parecer favorável. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N2 1 - CAS 

Acrescente-se o seguinte art. 2~, renumerando
se os demais: 

"Art. 2" As bulas de medicamentos cuja 
farmacologia sofra interação ou interferência 
com o uso de produtos de tabaco ou que conte
nham nicotina, devem incluir advertência desse 
fato com informações suficientes para que o te
rapeuta, o farmacêutico e o usuário possam fa
zer os ajustes posológicos necessários.· 

EMENDA N2 2- CAS 

Dê-se ao art. 32 (antigo art. 2'!) a seguinte redação: 
"Art. 32 O Poder Executivo regulamentará esta 

lei no prazo de noventa dias, identificando os medi
camentos que se incluem no disposto nos artigos 
anteriores." 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -A ma
téria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDEN"q: (Carlos Patrocínio) -Item 9 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 39, OE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n• 44, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 39, de 1996 (n2 

490/95, ·na Casa de origem), que acrescen
ta parágrafos ao art. 928 da Lei n2 5.869, de 
11 de janeiro de 1973- Código de Proces
so Civil, tendo 

Parecer sob n2 573, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator. Senador Ramez Tebet, favorável, 
nos termos de substitutivo (Emenda n2 1-
CCJ), que oferece; e pela prejudicialidade 
do Projeto de Lei do Senado n2 44, de 1996, 
que tramita em conjunto. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 
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REQUERI.eiTO N2964, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea e, do Regimento 

Interno requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei do Senado n2 39/96 a fim de ser feita na ses
são de 11-11-97. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA-taOCQPT -SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para justificar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Con
cedo a palavra ao eminente Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoJPT- SE. 
Para justificar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, este é um projeto que estava incluído entre 
aqueles prioritários para a reforma agrária e que 
foi, inclusive, objeto de uma reunião com o então 
Presidente do Senado, José Samey, e Líderes Par
tidários para que se lhe desse agilidade. 

Esse prqjeto foi resultado de um amplo enten
dimento na Câmara dos Deputados e teve como Re
lator o ex-Deputado Régis de OriVeira, atual V~ee-Pre
feito de São Paulo pelo PFL Ele está incluído na pau
ta, mas foi aprovado pela Comissão de Justiça um 
substitutivo que vai implicar na sua volta à Câmara dos 
Deputados. Como inexiste quorum - e a sua falta é vi
sível -, proponho que seja votado na terça-feira. Até lá, 
espero convencer os Líderes Partidários a votarem 
nele conforme o recebemos daquela Casa, uma vez 
que se trata do resultado de um entendimento entre 
vários Partidos. É uma matéria u~nte que obteve o 
compromisso dos membros do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, é essa a minha proposição. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Em 
votação o requerimento. 

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

Aprovado. 
A matéria sairá da Ordem do Dia para a ela re

tomar na data fixada, juntamente com o Projeto de 
Lei do Senado n.2 44, de 1996,ltem n.2 10 da pauta. 

É o seguinte o item adiado: 

-10-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 44, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n2 39, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n2 44, de 1996, de autoria 

da Senadora Marina Silva, que altera os 
arts. 926, 927 e 92& do Código de Processo 
Civil e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.2 10, d~t. 1997 (n.2 

241/95, na Casa de origem), que revoga dis
positivos do Decreto-lei n.2 3.689, de :J de 
outubro de 1941 -Código de Processo Pe
nal, referentes ao exercício do direito de 

· queixa pela mulher, tendo 
Parecer favorável, sob n.2 576, de 1997, 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, Relator: Senador Romeu Tuma. 

Ao projeto, não foram oferecidas emendas nos 
termos regimentais. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 10, DE 1997 

(N" 241195, na Casa de origem) 

Revoga dispositivos do Decreto-Lei 
nll3.689, de 3 de outubro de 1941 - Códi
go de Processo Penal, referentes ao exer
cfcio do direito de queixa pela mulher. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 12 FJCalTI revogados o art. 35, e 1;eu pará

grafo único, do Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 -Código de Processo Penal. 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data e de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) 
Item 12: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.R 313, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do Recurso n.2 4, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n.2 313, de 1995, de auto-
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ria do Senador Júlio Campos, que regula
menta o uso da lfngua vernácula para deno
minações de estabelecimentos industriais, 
comerciais e de serviços e dos seus produ
tos e dos respectivos manuais de instruçõ
es, guias de informações, mapas, cartas, fo
lhetos, letreiros, painéis e toda e qualquer 
modalidade de informação destinada ao 
consumidor brasileiro, tendo 

Pareceres contrários: 
- proferido em Plenário, Relator: Se

nador lris Rezende, em substituição à Co
missão de Educação; e 

-sob n.2 611, de 1997, da Comissão 
de Assuntos Econõmicos (audiência), Rela
tor: Senador Valmir Campelo. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas nos 
termos regimentais. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 313, DE 1995 

Regulamenta o uso da Ungua verná
cula, para denominações de estabeleci
mentos Industriais, comerciais e de aervl
ços e elos seus produtos e doa respecti
vos manuais de Instruções, gulas de ln
formações, mapas, cartas, folhetos, le
treiros, painéis e toda e qualquer modali
dade de Informação destinada ao consu
midor brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A Lfngua Portuguesa, considerada ofi

cialmente língua vernácula da Nação brasileira, terá 
o seu uso normalizado, para fins de denominação de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de servi
ços; denominação de quaisquer produtos industriafi
zados, de fabricação artesanal, e modifiCados, ma
nufaturados, engarrafados, enlatados, empacotados, 
rotulados, bem como os respectivos folhetos, guias, 
mapas, bulas, cartas, instruções de uso e aplicação, 
quaisquer modalidades de propaganda e informação 
destinados ao consumidor brasileiro, ao público em 

I. ~~~ 

geral no Brasil, veiculados junto ao produto ou pelos 
meios de comunicação social - rádio, jornal, televi
são, cinema. vídeo, cartazes, de acordo com a Lei n2 
5.765, de 18 de dezembro de 1971, e com o que 
haja de estabelecido entre o Brasil e os Pafses de 
Lfngua Portuguesa, na forma da presente lei. 

Art. 22 O disposto nesta lei aplica-se nos se
guintes casos: 

I - Denominação de estabelecimentos indus
triais, comerciais e de serviços, públicos. e privados; 

11 - Denominação de prédios comerciais ou re
sidenciais coletivos e praças esportivas, . hotéis, vi
vendas coletivas, centros comerciais e de serviços, 
mercados, condomínios e similares;· 

III - Denominação de estabelecimentos de en
sino, em qualquer nível, de qualquer ramo de conhe
cimento humano, exceto cursos de línguas estran
geiras, mantidos por embaixadas, consulados, pro
fessor ou professores estrangeiros; 

IV - Denominação de produtos industrializa
dos, manufaturados, de fabricação artesanal e pro
duzidos,pela terra ou dela extrafdos; 

V - Denominação de confecções de tecidos e 
similares de couros, lonas, plásticos e rendas; 

VI - Produção de manuais de instrução para 
uso de produtos industrializados, manufaturados, de 
fabricação artesanal, produzidos ou extraídos da ter
ra, bem como guias, mapas, cartazes, cartas, cardá
pios, folhetos, painéis, letreiros e toda sorte de infor
mação destinada ao público brasileiro, ou exposto 
em lugar de visitação pública. 

VIl - Propagandas e publicidades veiculadas 
nos meios de comunicação social,. descritos no art. 
12 ou qualquer meio que tome pública a informação; 
e 

VIII - Título de obras literárias, de artes plásti
cas cinematográficas, videográfiCaS e peças publici
tárias a serem divulgadas para o público b~ileiro, 
tanto nos meios de comunicação social como em re
cintos fechados. 

Art. 32 O disposto nesta lei não se aplica a pro
dutos import~s. com embalagem própria ou que 
sejam detentores de marca própria, cuja tradução 
possa descaracterizá-los. 

Parágrafo único. Os responsáveis pela impor
tação, distribuição ou venda, isolados ou em conjun
to, obrigam-se apenas a afixar na embalagem do 
produto a tradução dos ingredientes que o compõem 
e os efeitos para a saúde do consumidor ou tradu
ção do manual de instrução, de forma a não causar 
dificuldades ao consumidor brasileiro para o uso 
adequado do produto. 
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Art. 42 O disposto nesta lei não se aplica a pro
dutos brasileiros destinados exclusivamente à expor
tação. 

Art. 5" Os produtos fabricados no Brasil destina
dos a atender tanto o mercado interno como o externo 
deverão ter indicação simultaneamente em Português 
e na outra ou outras línguas que se fizerem necessá
rias, de acordo com a conveniência do seu produtor. 

Parágrafo único. Os manuais de instrução, dos
produtos de que trata este artigo, naquelas unidades 
destinadas ao mercado interno, serão escritos priori
tariamente em Português e subseqüentemente no 
idioma ou idiomas que se fizerem necessários, de 
acordo com a conveniência do produtor. 

Art. 62 Não será negado o registro nos órgãos 
competentes, de quaisquer produtos com denomina
ção em quaisquer outros idiomas, se esta é a vonta
de expressa do-seu produtor, apenas afora as taxas 
normais decorrentes desse tipo de processo, será 
cobrada uma taxa de 5 (cinco) salários mínimos, no 
_ato da inscrição e uma taxa anual de 3 (três) salários 
mínimos por cada ano subseqüente, em que for 
mantida a denominação; o mesmo ocorrendo para 
denominação de estabelecimentos industriais, co
merciais e de serviços. 

Art. 7"- As propagandas e publicidades veicula
das nos meios de comunicação social, em outro idio
ma que não a língua vernácula, não sofrerão qual
quer proibição apenas o veículo recolherá uma taxa 
de 5% (cinco por cento) do valor 'ao contrato, sem 
prejuízo das taxas normais pagas para a veiculação 
da propaganda em Língua Portuguesa. 

Art. 82 Todo e. qualquer produto, estabeleci
mento, edifício ou o que seja objeto desta lei, com 
menos de 3 (três) anos o seu proprietário ou respon
sável terá doze meses para efetuar as mudanças 
junto ao órgão competente, sem quaisquer ónus, fin
do o que, optando pela manutenção da denomina
ção em idioma estrangeiro, fiCa igualmente sujeito às 
taxas de que trata o artigo 62• 

Art. 92 O produto da arrecadação de que trata 
o artigo 62 desta Lei terá a seguinte destinação; 25% 
(vinte e cinco por cento) f~earão com o Município 
onde foi arrecadado, 25% (vinte e cinco por cento) fi
carão com o Estado onde está localizado o Municí
pio e o restante destina-se à União. 

Parágrafo Único. O Município, o Estado e a 
União destinarão 30% (trinta par cento) do produto 
da arrecadação de que trata a presente lei às res
pectivas Secretarias de Cultura e Ministério da Cul
tura, para aplicação em benefício da cultura munici
pal, estadual e naciunal. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 

Hem 14: 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Cãmara n.2 41 , de 
1996 (n.2 190/95, na Casa de origem), que 
proíbe a comercialização de bebidas alcoóli
cas ao longo das rodovias federais, salvo 
em perímetros urbanos, tendo 

Parecer, sob n.2 574, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator. Senador José Eduardo Outra, pela 
prejudicialidade. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
b, do Regimento Interno, declara prejudicado o Pro
jeto de Lei da Câma'ª n. 241 ,de 1996. 

A matéria vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

· O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 
Hem 15: 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

_Projeto de Lei da Câmara n.2 74, de 
1996 (n.2 302/95, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a suspensão da Carteira Na
cional de Habilitação, nas condições que es
pecifica, tendo 

Parecer, sob n.2 561, de 1997, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator. Senador José Eduardo Outra, pela 
prejudicialidade. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
b, do Regimer.to Interno, declara prejudicado o Pro
jeto de Lei da Câmara n.2 74, de 1996. 

A matéria vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Es
gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 
final, nos terrnos do -a:rt. 320, do Regimento Interno, 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Lucídio Portella, se não houver objeção do 
Plenário. 



422 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 713, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final das Emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n2 21, 
de 1996 (n2 141, de 1995, na Casa de ori
gem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n2 21, de 1996 (n2 141, de 1995, na Casa de 
origem), que toma obrigatória a impressão, nas bu
las dos medicamentos que especifica, de advertên
cia aos fumantes sobre os riscos do tabagismo em 
relação a determinadas patologias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de novem
bro de 1997.- Geraldo Melo, Presidente- Carlos 
Patrocínio, Relator - Emília Fernandes - Lúdio 
Coelho. 

ANEXO AO PARECER N2 713, DE 1997 

• Toma obrigatória a impressão, nas 
bulas dos medicameirtos que especifica, 
de advertência aos fumantes sobre os 
riscos do tabagismo em relação a deter
minadas patologias. 

EMENDA N°1 
(Corresponde à Emenda n• 1 - CAS) 

Acrescente-se o seguinte art. 2", renumerando
se os demais: 

"Arl22 As bulas de medicamentos cuja 
fannacologia sofra interação ou interferência 
com o uso de produtos de tabaco ou que 
contenham nicotina, devem incluir advertên
cia desse fato com informações sufiCientes 
para que o terapeuta. o farmacêutico e o 
usuário possam fazer os ajustes posológicos 
necessários. • 

EMENDAN2 2 
(Corresponde à Emenda n2 2 - CAS) 

Dê-se ao atual art. 22 a seguinte redação: 

• Art. 22 O Poder Executivo regulamen
tará esta Lei no prazo de noventa dias, iden- • 
tificando os medicamentos que se incluem 
no disposto nos artigos anteriores. • 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco!PSB- PA} 
- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Garlos Patrocínio) - Se
nador Ademir Andrade, ainda não terminamos a Or-

dem do Dia. Após o seu término, será concedida a 
palavra a V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - So
bre a mesa, requerimento de dispensa de publicação 
da redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n. 2 21 , de 1996, que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Por
tella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 965, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
irilediata discussão e votação da redação final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara-n• 
21, de 1996 (n2 141195, na Casa de origem}, que tor
na obrigatória a impressão, nas bulas dos medica
mentos que especifica, de advertência aos fumantes 
sobre os riscos do tabagismo em relação a determi
nadas patologias. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.
Senador José Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Em 
votação o requerimento. 

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

Aprovado o requerimento, passa-se à discus
são da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final, o projeto vai à Câ

mara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 
947, de 1997, lido no Expediente, de urgêfiCia para o 
Projeto de Resolução n.2 146, de 1997, que autoriza 
a elevação temporária dos limites de endividamento 
do Estado de Santa Catarina para que possa emitir, 
por intermédio de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado de Santa Catarina 
(LFTSC), destinando-se os recursos ao giro de sua 
dívida mobiliária com vencimento no último bimestre 
de 1997. 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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1 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4° da Resolução nº 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2• 

948, de 1997, de urgência, lido no Expediente para o 
Projeto de Resolução n.º 142, de 1997, que altera a 
Resolução do Senado n.º 101, de 1997, que autoriza 
a contratação de operação de crédito externo com 
garantia da União no valor equivalente a até 
US$55.406.000 (cinqüenta e cinco milhões e quatro
centos e seis mil dólares norte-americanos) de prin
cipal entre o Instituto Bancário San Paolo di Turino, 
SP, e o Governo do Estado do Mato Grosso. 

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

permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. · 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4º da Resolução n.2 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - So
bre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º Secre
tário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

PARECER Nº 714, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre o Ofício •s• n2 91, de 1997 (n2 

3.057197, na origem}, do Banco Central do 
Brasil, que encaminha solicitação do Go
verno do Estado de Sergipe relativa ao 
pedido de emissão de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Sergipe- LFTS, 
cujos recursos serão destinados ao giro 
da dívida mobiliária vencível no segundo 
semestre de 1997. 

Relator: Senador José Roberto Arruda 

1- Relatório 

O Senhor Presidente. do Banco Central do Bra
sil, nos termos da ResoluÇão nº 96 de 15-12-89, do 
Senado Federal, submete à apreciação desta Casa 
solicitação do Governo do Estado de Sergipe relativa 
ao pedido de emissão de Letras Financeiras do Te
souro do Estado de Sergipe - LFTS, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencí
vel no segundo semestre de 1997. 

A emissão pretendida apresenta as seguinte 
características: 

a) quantidade: a ser definida.na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a pa{
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) 113ndimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei nR 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00; 
f) c8.riiciiúrsifc::as-ii0s iiiutos a serem substitú(. 

dos: 

CETIP 
Tjtulo 'Vencimento Quant!dedtt 
N 20-11-1997 71166000 

g) previsão de colocação e vencimento dos tf
tulos a serem emitidos: 

CETIP 
Colocação Vencimento Tftu!o Data-BaH 
20-11-1997 20-11-2001 N 20-11-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 2Q-9-79, 
do Banco Central do Brasil. 

O Banco Central manifestou-se favoravelmente 
à realização da operação. Acompanha o pfocessado o 
Parecer Dedip/Diare-97/0803, de S.1Q-1997, do Banco 
Central do Brasil, que constata o enquadramento da 
operação de crédito nos limites estabelecidos pela 
Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal. 

O Estado de Sergipe encontra-se adimplente 
junto às instituições integrantes do Sistema Finan
ceiro Nacional, conforme informação constante do 
Cadastro da Dívida Pública- CAD lP. 

O Banco Central salienta que, •com relação ao 
estabelecido na Lei Complementar nR 82 de 1995, o 
Triburlat de Contas informa que o Estado despendeu 
com pessoal e encargos, no exercício de 1996, 
73,1 0"/o das receitas correntes. Considerando que 
esse dispêndio, no exercício anterior, foi de 75,65%, 
verifiCa-se que o Estado não atendeu ao estabeleci
do· no art. 12, parágrafo 12 da referida lei e, conse
qüentemente, ao disposto no art. 13, inciso VIl da 
Resolução n2 69 de 1995". 

11- Voto 

A análise da documentação anexada ao Oficio 
·s· n2 91, de 1997 confirmou o atendimento dos limi-
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tes impostos pela Resolução n2 96, de 1989. No que 
diz respeito ao suposto descumprimento da Lei 
Complementar n2 82 de 1995, discordamos da inter
pretação do parecerista do Banco Central do Brasil. 
Entendemos que a Lei Complementar n2 82/95, lon
ge de ser inflexível, facultou o prazo de três exercí
cios financeiros para que, no caso, o estado reali
zasse o-ajustamento de sua despesa com o funcio
nalismo. Como o referido prazo de ajustamento ain
da não expirou, consideramos precipitado o julga
mento de que o Governo do Estado de Sergipe esta
ria violando o limite constitucional. 

Considerando que o próprio Banco Central se 
pronunciou favoravelmente ao empréstimo, concluí
mos pela aprovação do pedido nos termos do se
guinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 148, DE 1997 

Autoriza o Governo do Estado de 
Sergipe a realizar emissão de Letras FI
nanceiras do Tesouro do Estado de Ser
gipe - LFTS, cujos recursos serão desti
nados ao giro da dívida mobiliária vencí
vel no segundo semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É o Governo do Estado de Sergipe auto

rizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro doEs
tado de Sergipe - LFTS. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put serão destinados ao giro da dívida mobiliária 
vencível no segundo semestre de 1997. 

Art. 2" A operação de crédito mencionada no 
parágrafo anterior apresenta as seguintes caracterís
ticas: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a par
cela de 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até 5 (cinco) anos; 
e) vaior nominal: R$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 

CETIP 
Título Vencimento Quantidade 
N 20-11-1997 71 166.QQQ 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

CETIP 
Colocação Vencimento Título [)ata-Base 
20-11-1997 20-11-2001 N 20-11-1997 

h) forma de colocação: através dEf~fertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 
do Banco Central do Brasil. 

§ 1º A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidos neste artigo será com an
tecedência mínima de três dias de sua realização. 

§ 22 O Governo do Estado de Sergipe encami
nhará ao Senado Federal, para exame na Comissão 
de Assuntos Econõmicos, toda documentação refe
rente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta 
Resolução, bem como a cadeia de emissões desde 
a origem da divida. 

Art. 32 Até o décimo dia de cada mês, o Banco 
Central encaminhará ao Senado Federa~ para exa
me da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os 
registres de compra e venda, em todas as modalida
des, dos títulos emitidos com base nesta Resolução, 
efetuados no mês anterior, até a efetivação da ven
da definitiva. 

Art. 42 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 52 Esta Resolução entre em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 6 de novembro de 1997.
José Serra, Presidente - José Roberto Arruda, 
Relator - João Rocha - Beni Veras - cartas Be
zerra - Sérgio Machado - Francelino Pereira -
Jonas Pinheiro - Esperidião Amin - Lúcio Alcãn
tara - Waldeck Omelas - casildo Malclaner - José 
Eduardo Outra - Gilberto Miranda - Freitas Neto -
José Bianco - Gerson Camata - Bello Parga -
Edison Lobão - Jáder Barba lho- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Car1os Patrocínio} - O 
Projeto de Resolução n2 148, de 1997, ficará perante 
a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art 235, 11, f, do Regimento 
Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n2 
37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Car1os Patrocínio} -
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro para 
uma comunicação inadiável. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA) 
- Creio que a palavra aól.íderle~m pnotídàde, Sr. 
Presidente. 

-
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O 
Senador Jonas Pinheiro já a havia solicitado; poste
riormente, concederei a palavra a V. Exª. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
- Sr. Presidente, o que diz o Regimento a respeito 
da matéria? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Tra
ta-se, no caso, de uma comunicação inadiável já so
licitada há bastante tempo pelo Senador Jonas Pi
nheiro. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (BiocoJPSB- PA)
Desejo saber o que diz o Regimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O 
Regimento estabelece que a preferência é do orador 
inscrito, embora explicite que o Líder poderá usar da 
palavra a qualquer momento. No caso, o Senador 
Jonas Pinheiro já estava inscrito. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, dirijo-me, em primeiro lugar, 
ao Senador Ademir Andrade. Nobre Senador, eu 
gostaria que V. Exª participasse dessa comunicação 
de urgência. 

Sr. Presidente, sr-as e Srs. Senadores, venho 
à tribuna do Senado Federal para registrar a realiza
ção, em Brasília, do XI Congresso brasileiro de Coo
perativismo, no período de 4 a 7 de novembro do 
corrente. 

Esse Congresso contou, em sua abertura, com 
a presença do Senhor Presidente da República e 
contará com a presença de estudiosos do cooperati
vismo e as mais expressivas lideranças do coopera
tivismo brasileiro e internacional, além de parlamen
tares e autoridades governamentais. Nesse Con
gresso serão debatidos temas de alta relevância, 
como a globalização da economia, novos rumos 
cooperativismo, nova geração de cooperativas, cré
dito cooperativista, legislação cooperativista, geren
ciamento das cooperativas e experiências internacio
nais no campo cooperativista. 

Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. 
Senadores, esse é um evento da mais alta importân
cia e significado, que em muito contribuirá para o for
talecimento do cooperativismo brasileiro e para que 
esse segmento se ajuste ao novo contexto econômi
co brasileiro e internacional. 

Sr. Presidente, o Brasil conta atualmente com 
4.342 cooperativas, que reagrupam cerca de 4 mi
lhões de cooperados, contratam 151 mil emprega
dos e exportaram, em 1996, mais de um bilhão de 
dólares. 

Entretanto, apesar da expressividade do movi
mento cooperativista no Brasil, muito ainda se preci
sa fazer para possibilitar sua revitalização, sua ex
pansão e sua consolidação. 

Nesse particular, gostaria de destacar o anún
cio feito pelo Senhor Presidente da República do 
compromisso do Governo Federal de implementar o 
Programa de Capitalização e Revitalização das.Cbo
perativas Brasileiras. 

Esse programa, fruto de ·amplo processo de 
discussão entre a Frente Parlamentar do Cooperati
vismo -da qual tenho a .honra de ser o V" ICe-Coorde
nador e o Governo Federal, levado a efeito desde 
abril do corrente ano, deverá provocar o saneamento 
e fortalecimento das cooperativas brasileiras. 

A sistemática a ser adotada prevê a criação de 
um comitê executivo, com representantes do Minis
tério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, do Mi
nistério do Planejarnento e Orçamento, do BarJCO 
Central, do BNDES e do setor cooperativista, com a 
responsabilidade de apreciar as análises e projetas 
de viabilidade de cada cooperativa e aprovar o finan
ciamento, refinanciamento e as medidas necessárias 
para a capitalização e revitalização da cooperativa. 
Caberá ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento a viabilização dos recur
sos necessários. 

Essa sistemática visa assegurar que o apoio a 
ser concedido a cada cooperativa seja definido em 
perfeita sintonia com a sua necessidade, sua capaci
dade operacional e sua potencialidade, impedindo 
que seja concedido às cooperativas que se mostrem 
inviáveis ou irrecuperáveis financeiramente. 

Assim, o apoio e a alocação de recursos públi
cos serão feitos com parcimónia e dentro da realida
de de cada cooperativa. 

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que as coopera
tivas brasileiras acumulam atualmente dívidas .ban
cárias da ordem de R$1 bilhão e tributárias de 
R$300 milhões, além de encontrarem-se descapitali
zadas e sem capital de giro. 

Assim, Sr. Presidente, esse programa recém
anunciado pelo Presidente da República vem em 
boa hora e irá possibilitar que as cooperativas brasi
leiras, mais capitalizadas e revitalizadas, possam 
consolidar o seu papel na economia brasileira. Isto 
porque, atualmente, muitas delas encontram-se em 
dificuldades financeiras, motivadas por dívidas ban
cárias e tributárias, de difícil equacionamento, sem a 
criação de condições especiais para as negociações. 

Assim, Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores, 
ao registrar a realização do XI Congresso Brasileiro 
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de Cooperativismo, gostaria de ress<O.Itar o importan
te papel desempenhado pela Frente Parlamentar do 
Cooperativismo e pe!as lideranças do movimento 
cocperativista brasileiro, nas negociações do Progra
ma de Capitalização e Revitalização das Cooperati
vas, bem como a ~ensibilidade demonstrada pelo 
Governo Federal, por intermédio de seus interlocuto
res e do próprio Presidente da República. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - Ain

da elucidando a questão de ordem suscitada pelo 
eminente Senador Ademir Andrade, gostaria de di
zer que, conforme o art. 14, inciso 11, alínea b, de 
Regimento Interno, o Líder poderá falar a qualquer 
hora, com preferência sobre os oradores inscritos. O 
Senador Jonas Pinheiro pediu a palavra para uma 
comuni<:ação inadiável, independentemente de Ins
crição. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - RJ) 
-Creio que V.Exll errou, Sr. Presidente, ao interpre
tar o Regimento. O Líder tem prioridade sobre qual
quer orador inscrito, principalmente comunicação 
inadiável. Está sendo muito comum, o Senador pedir 
a palavra para uma comunicação inadiável e fazer 
um pronunciamento, inclusive prejudicando oradores 
inscritos. Eu não teria ficado aqui até a esta hora, Sr. 
Presidente, se não tivesse algo extremamente im
portante para comunicar ao Plenário do Senado da 
República. E. falando ao Senado, sei que estou fa
lando à Nação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra a V.Ex" como Líder. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco!PSB - RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, está ocorrendo um fato de extrema importãncia, 
eu diria até de muita gravidade, no Estado do Pará. 
Hoje pela manhã, por volta das 11 horas, cerca de 
10 mil pessoas ocuparam e fecharam a ferrovia dos 
Carajás, por onde passam os trens que levam tone
ladas de minério de ferro do Estado do Pará. 

Neste momento, estão acampados em -cima âa 
ferrovia, onde foram hasteadas as três bandeiras -
do Brasil, do Pará e do Município de Marabá - pela 
pessoa do prefeito de Marabá, Dr. Geraldo Veloso. 
No momento inicial do ato público, havia cerca de 
dez mil pessoas. Mas agora, acampados, e vão dor
mir no local, sobre a ferrovia, estão cerca de três mil 
1rabalhadores, lideranças politicas, profissionais libe
rais, pessoas da região, povo do sul do Pará. A deci
são deles é permanecer com a ferrovia dos Carajás 
fechada até que a direção da Vale, na pessoa do Sr. 
Benjamin Steinbruch, compareça ao Estado do Pará 

e apresente para a população que decidiu por esse 
ato de fe-:har a ferrovia dos Carajás a posição da di
reção da Companhia Vale do Rio Doce com relação 
à implantação do projeto da Siderúrgica do Salobo. 

O povo do Pará quer que a indústria de salobo 
seja implantada no Município de Marabá. É uma in
dústria que requer investimentos da ordem de 

-US$1 ,5 bilhão, que vai gerar emprego, desenvolvi
mento, participação da comunidade local nas rique
zas geradas. É uma exigência do povo paraense, 
que não vai aceitar, em nenhuma circunstância e de 
nenhuma forma, que o minério de cobre das reser
vas de Carajás seja transportado para qualquer ou
tra parte do País ou do mundo para ser beneficiado. 
Vamos exigir, e estamos afirmando, que o minério 
de cobre não Sa.iaâo Pará-para nennum canto -do 
Brasil, mesmo que para isso seja preciso a popula
-Ção fazer o que está fazendo hoje: fechando uma 
ferrovia, criando álficuldades ao empreendimento da 
Vale do Rio Doce. Isso se dá em razão da indiferen
ça, da maneira desrespeitosa como a Companhia 
Vale do Rio Doce tem tratado o Estado do Pará e 
seu povo. 

Quando a Vale do Rio Doce era ainda uma em
presa estatal, ela assinou um protocolo de intenção 
com o Governo do Estado do Pará, em que se com
prometia a Implantar a siderúrgica de Salobo no Mu
nicípio de Marabá. Logo após a privatização, o Sr. 
Benjamin Steinbruch cancelou- o compromisso -de 
lançamento da pedra inaugural da referida indústria 
por três vezes. Na terceira vez, ele compareceu ao 
Estado do Pará dizendo que a Vale do Rio 0oce iria 
repensar o projeto, e até hoje não houve uma res
po~à positiva sobre a Implantação desse projeto. 

No dia 25 de julho, houve um ato público em 
Marabá, com a participação de muitos políticos, 
dentre os quais eu estava presente, e nessa oca
sião já se manifestava a idéia de fechar a ferrovia 
de Carajás ou de agir de maneira mais radicafcon
traa Vale. 

Recentemente, o Governador Interino do Esta
do do Pará, que assumiu na ausência do Governa
dor Almk Gabriel, assinou um decreto cancelando 
todos os incentivos fiscais, todas as proteções e 
vantagens que o Estado e a Assembléia tinham con
cedido à Vale do Rio Doce, considerando-a Inimiga 
do Estado do Pará. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Pará 
está trabalhando em um projeto de lei, liquidando 
com todos os benefícios recebidos pela Companhia 
Yale do Rio Doce _e_m nOSS() Estado, ou seja, a Com-
panhia Vale do Rio Doce está sendo vista como ini-
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miga do povo do Estado do Pará. O fato é extrema
mente grave. 

Sr. Presidente, em nome do meu Partido, como 
Senador do Estado do Pará, como Senador que tem 
representatividade naquela região, quero manifestar 
a minha total e absoluta solidariedade à atitude de 
todas as pessoas que tomaram a decisão de fechar 
a Ferrovia dos Carajás hoje e lá permanecer, até 
que a Companhia Vale do Rio Doce manifeste o seu 
posicionamento sobre a implantação da siderurgica. 

No ato realizado hoje pela manhã, estava pre
sente a Deputada Federal do PC do B, Socorro Go
mes; o Deputado Asdrubal Sentes, do PMDB; Valdir 
Ganzer, Secretário de Economia de Belém e Presi
dente do PT do Pará; Ana Júlia Carepa, ex-Deputa
da Federal e atual vice-Prefeita da cidade de Belém; 
os Deputados Estaduais Elza Miranda, do PSDB, e 
Evaldo Bichara, salvo engano, do PPB, Newton Mi
randa, entre tantas outras autoridades, muitos prefei
tos, centenas de vereadores e a população de uma 
maneira ge~l. 

Espero que o Governador do Estado do Pará, 
Almir Gabriel, compreenda a atitude que está sendo 
tomada por aquelas pessoas e não se utilize da polí
cia para retirá-las do local. Este tem que ser um mo
mento de grandeza e de reflexão do Governador do 
Estado. S. Ex" deve se associar à luta do povo do 
sul do Pará pela implantação desse projeto na cida
de de Marabá. 

Sei que ele tem defendido publicamente esta 
idéia, mas não executou qualquer ação para obrigar 
a Vale a realizar a implantação dessa indústria no 
Município de Mara.bá. 

Agora o povo tornou a atitude. Cabe ao Gover
nador apoiar a atitude do povo e não mandar que a 
polícia reprima ou mande retirar aquelas pessoas da 
ferrovia. Cabe ao Governador Almir Gabriel, neste 
momento, associar-se ao povo do Estado do Pará, 
porque a luta deve ser a mesma 

Queremos hoje, desta tribuna, dar conheci-
-mento desses fatos à opinião pública brasileira, pois 
estamos diante de um fato grave. Trata-se de uma 
ferrovia imponante por onde passam muitos trens 
diariamente, transportando nosso ferro e pessoas, e 
encontra-se paralisada. 

A população está disposta a resistir a todo e 
qualquer tipo de ação, até o momento em que o Sr. 
Benjamin Steinbruch chegue à área e defina qual é a 
posição da Companhia Vale do Rio Doce sobre a 
metalúrgica de Salobo. 

Encerro, manifestando minha solidariedade 
àquela população, o meu total e irrestrito apoio, 

aplaudindo a sua decisão. ·Infelizmente, neste País, 
onde só prevalece o interesse e a decisão do poder 
económico, o povo, para ser respeitado ou para fa
zer valer o seu direito, é obrigado a agir como o 
povo de Marabá, no sul do Pará, neste momento: 
sofrendo, acampados debaixo de sol e de chuva, em 
lugar que não oferece a mínima condição. 

Que esta lição sirva de exemplo para outros 
empreendimentos económicos que se implantarem 
na nossa região. O povo não aceitará mais de bra
ços cruzados simplesmente que esses projetes se 
implantem, ganhem dinheiro, levem a riqueza do 
nosso Estado e deixem todos de mãos abanando. 
Queremos participar dessa riqueza. Por isso, esta
mos agindo dessa forma. 

Esse é o recado de solidariedade deste Sena
dor do Pará e integrante do Partido Socialista Brasi
leiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O 

Senhor Senador Carlos Bezerra enviou à Mesa pro
jeto de lei cuja tramitação, de acordo com o disposto 
no art. 235, Inciso III, Alínea •a•, Item 3, do Regi
mento Interno, deve ter início na hora do Expediente. 

A proposição será lida na próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os 

Srs. Senadores Esperidião Amin, Gilberto Miranda, 
Lúcio Alcântara, Odacir Soares, Albino Boaventura, 
Roberto Freire e Otoniel Machado enviaram discur
sos à Mesa para serem publicados na forma do di
posto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 

Presidente, Sr. Is e Srs. Senadores, sendo o dia cin
co de novembro instituído como •Dia da Cultura e da 
Ciência• em homenagem à data natalícia de Rui 
Barbosa, aproveito a oportunidade para abordar 
esse tema, que não pode ser confinado ao caráter 
de efeméride de sessões dessa natureza, dadas a 
polêmica e a reflexão que exige, mas que, paralela
mente, não pode dispensar qualquer ensejo que se 
lhe ofereça de ocupar o debate e atrair a atenção da 
sociedade para essa questão de importância vital no 
procesSo de d8Seiivolvimeóto do$ povos: - --- -

Dizia o filósofo Confúcio que seria necessário, 
em primeiro lugar, tomar os homens capazes de so
breviver para depois, então, proporcionar-lhes cultu
ra Efn que pese a diStâricia histórica das concepçõ
es orientais de vida e a minha audácia em refutar um 
pensamento já consagrado por uma tradição mile
nar, ouso afinnar que não consigo dissociar a neces
sidade material da necessidade cultural. Não acredi-
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to que os homens devam ter asseguradas tão-so
mertte as suas necessidades básicas, como habita
ção, saúde, emprego, educação, simplesmente por
que considero que a especificidade da natureza hu
mana está, exatamente, na sua unidade bio-psico
social, que não permite a segregação ou a hierarqui
zação das necessidades. Mesmo as necessidades 
básicas, são, também, necessidades culturais, no 
sentido antropológico do termo. 

Acredito, ainda, que já não se pode mais falar no 
termo "cultura" significando apenas a cultura erudita, 
de acesso restrito. A "cultura" que nos interessa trazer 
à pauta é a da realização humana em sua totalidade. 

Assim, não podemos apartá-la de qualquer 
projeto de retomada do desenvolvimento e de recu
peração do sistema educacional. 

Não há notícia de grandes transformações nos 
destinos das nações, sem que o desenvolvimento 
económico se faça acompanhar de processo análo
go na área cultural. 

Desde o grande exemplo do Renascimento, no 
século XV, em que às descobertas e invenções cor
respondem realizações imortais nas áreas da cultu
ra, até os casos recentes de "renascimentos" econô
micos, protagonizados pelos Tigres Asiáticos, a Es
panha, Portugal e outros exemplos, pode-se identifi
car a simultaneidade dos processos de desenvolvi
mento económico e cultural. 

Dessa forma, corno vivemos um inegável mo
mento de consolidação da economia, é indispensá
vel que se proclame a necessidade de fazer com 
que o projeto de recuperação económica se faça 
acompanhar de urna proposta de política cultural 
para o País. 

Alguns sinais alvissareiros podem ser identifi
cados em relação à realidade brasileira. O mais ex
pressivo deles, provavelmente, é a retornada do ci
nema nacional, com o ressurgimento de produções 
de qualidade numa regularidade animadora. 

É propício, portanto, o momento para a retorna
da da discussão do papel do Estado em relação às 
manifestações culturais. É preciso reabrir o debate a 
propósito do financiamento da cultura e a avaliação 
dos atuais mecanismos disponíveis. 

É fundamental viabilizar o surgimento dos no
vos valores, permitir a citculação das produções, 
particularmente daquelas manifestações culturais 
que ainda não dispõem de autonomia de mercado. 

Senhoras e Senhores Senadores, espero que 
a brevidade deste pronunciamento não o tenha tor
nado impotente para a abordagem do ponto que 
considero fundamental no registro cultural, que é o 

entendimentp de sua integração em quaisquer reali
zações humanas, como raiz, processo e produto. 

Desejo, ainda, ter conseguido extemar, mesmo 
que imperfeitamente, minha profunda convicção de 
que é a cultura que dá sentido às ações humanas, 
permitindo a identificação comunitária, a integração 
no repertório universal de realizações e a conquista 
da transcendência, única e verdadeira forma de imo
ralidade. 

Muito obrigado! 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL:- AM) - Sr. 

Presidente, Sr.as e Srs. Senadores, com o advento 
da globalização, os mercados internacionais interli
gam-se e complementam-se em velocidade espanto
sa. No mundo financeiro, a velocidade de propagação 
é ainda maior. O Brasil, ao participar da globalização fi
nanceira, tem que estar preparado para suportar os 
abalos que ocorrem nos mercados externos. 

Não podemos deixar de aplaudir a prontidão e 
a firmeza com que o Governo brasileiro reagiu às 
ameaças de desvalorização de nossa moeda. se é 
certo que o custo dessa operação foi bastante alto -

-da ordem de 7 bilhões de dólares de nossas reser
vas - pior teria sic,lo f~car inerte em um tal momento, 
deixando o real flutuar ao sabor da especulação. O 
resultado da perda do controle sobre a taxa cambial 
seria dos mais graves: a diminuição da credibilidade 
junto aos investidores estrangeiros; a migração de 
capitais para o exterior; i[! possível retomada do pro
cesso inflacionário; e outros tantos revezes económi
cos que não convém enumerar, pois seu ,risco ime
diato está afastado. 

Apoiar as medidas de impacto tomadas para 
contornar a presente crise não significa que deva-. 
mos contentar-nos com elas. É preciso ir além des
sas medidas imediatistas para que a situação de vul
nerabilidade, que ficou patente com o episódio, seja 
efetivarnente superada. Nesse ponto, é necessário 
insistir na necessidade de realizarmos as reformas 
que trarão o almejad'l equilíbrio fiscal ao Estado bra
sileiro. 

se a economia brasileira vem comprovando 
que não é um castelo de cartas, que, ao primeiro 
abalo, se desmancha; se temos aprendido com as 
experiências adversas de países como o México; se 
nada indica estarmos próximos de urna quebradeira 
geral, seja do setor financeiro, seja do setor produti
vo - temos, ainda assim, de estar efetivamente pre
parados para novos abalos e para cenários mais 
desfavoráveis. 

Tomando-se mais enxuto e eficiente, o Estado 
brasileiro pode vir a apresentar superávit, em lugar do 
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déficit crônico que o acompanha há décadas, e pas
sar a fazer os investimentos que são realmente im
prescindíveis para o Pafs. Diminuindo a divida públi
ca interna, o Governo já não será refém da politica 
de juros aHos que ele próprio estabelece, a qual lhe 
vem causando enormes perdas a cada mês, justa
mente porque aumentam a dívida Precisamos, en
fim, completar o processo de modernização da eco
nomia, tomando-a capaz de competir no mercado 
globalizado. 

Essas noções são todas simples, não depen
dem de intrincadas teorias econômicas para sua 
compreensão e sua necessidade pode muito bem 
ser percebida por nosso povo, mesmo porque se as
semelham às noções da economia doméstica. Para 
isso vêm as reformas: para pôr ordem em casa; para 
corrigir uma série de distorções e injustiças que se 
vêm acumulando ao longo dos anos; para fazer com 
que aqueles que de fato produzem - com competên
cia e competitividade - sejam realmente estimulados 
e recompensados; para modernizar o Estado e o sec 
tor produtivo, trazendo benefícios reais e consisten
tes para toda a sociedade. 

Cabe ao Poder Legislativo assumir seu impor
tante papel nesse processo. Não que caiba à Câmara 
dos Deputados ou ao Senado Federal a imputação de 
qualquer culpa pelo ocorrido - com certeza não lhes 
cabe culpa pela crise da bolsa de Hong Kong; tam
bém não são os parlamentares os responsáveis pela 
intranqüilidade com que nossa economia recebeu os 
tremores financeiros originados no outro lado do mun
do. Ambas as Casas têm trabalhado com afinco e em 
ritmo bastante produtivo - e conve'nharnos que têm 
aprovado, com uma ou outra aHeração, as proposições 
que o Governo lhes vêm encaminhando. 

Outra coisa é dizer que mais não possa ser fei
to. Certamente pode e este é o momento em que 
isso é necessário. A política de aumento de juros, se 
mostrou eficácia para afastar os riscos imediatos, 
não pode ser mantida por muito tempo sem que crie 
sérios problemas para nosso crescimento. Precisa
mos apressar as reformas administrativa, previden
ciária e tributária, de modo que todo esse amplo pro
cesso de renovação do arcabouço institucional e da 
economia do País não fique pela metade. Os abalos 
financeiros que vêm do exterior, rapidamente propa
gando-se através de cabos e ondas eletromagnéti
cas, são sinais inequívocos de que é necessário 
aprofundanmos as refonmas e construirmos agora o 
grande País que todos desejamos, em lugar de sim
plesmente correnmos atrás de soluções de emergên
cra assim que uma crise se apresenta. 

O presente momento pede o entendimento das 
duas Casas do Congresso Nacional, bem como das 
diferentes facções políticas, que devem visar ao bem 
do Brasil acima de quaisquer outros interesses. Não 
que a presente crise, em sua fase mais ameaçadora, 
não dê mostra de já ter sido contornada - vários si
nais indicam que ela o foi. Não podemos, entretanto, 
perder a ocasião favorável, uma vez qu~ficou evi
dente, tanto para a classe política como para a opi
nião pública, a necessidade premente de darmos 
maior consistência ao Plano Real e ao processo de 
modernização do País. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, 

Acreditamos que o Congresso Nacional tenha 
maturidade e grandeza política para corresponder ao 
desafio que as atuals circunstâncias lançam sobre 
todos nós. Não devemos pôr a perder um plano eco
nômico que se vem mostrando r; mais sólido e eficaz 
de quantos este País já adotou, por pura acomoda
Ção ou por temer leva-loas suas últimas e necessá
rias conseqüências. Sempre soubemos que o Plano 
Real não poderia limitar-se ao estancamento da in
flação; que, após essa primeira e imprescindível 
fase, seria necessário realizar amplas reformas da 
estrutura económica e do arcabouço jurídico-institu
cional da Nação. Conclamo, assim, os Nobres Pares 
a cumprir essa tarefa de que tanto necessita o Brasil 
e da qual tanto espera o povo brasileiro. 

Muito obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estudiosos de 
climatologia anunciam que, este ano, o fenômeno 
conhecido como El Nifio -que, no Brasil, se caracte
riza por agravar as inundações no Sul do País e as 
secas na região Nordeste - deve ocorrer com maior 
intensidade. Trata-se de um fenômeno que, além 
das óbvias implicações ecológicas, traz prejuízos 
tremendos à economia das áreas que atinge com 
maior intensidade. Seja pela redução das colheitas, 
seja pela destruição de estradas e edifícios, o5 danos 
económicos serão, este ano, consideráveis, segundo as 
previsões. Estima-se que, em 1983, o El Niiio tenha 
causado, no Brasil, estragos da ordem de 1 bilhão de 
dólares. Mas há um daoo que não pode ser medido: é 
o que se refere ao sofrimento e ao desespero das pes
soas mais diretamente atingidas pelas catástrofes cli
máticas decorrentes -do E! Nino. Embora esse fenô
meno seja conhecido há bastante tempo na Ar.rérica 
do Sul, seu estudo científico só começou recentemen
te, há cerca de 15 anos. Assim, o vigoroso retomo, 
este ano, do El Nino serve para mostrar que o Nor-
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deste brasileiro continua, como sempre esteve, ex· 
tremamente vulnerável às secas e que muito pouco 
se tem feito para resolver o problema. 

Para tentar dar aos Senhores Senadores, em 
especial aos que não representam Estados Nordesti
nos, uma pálida idéia da grandeza dos prejuízos 
causados pelas secas e, também, para repisar aqui 
a necessidades de uma política conseqüente, efeti
va, permanente, determinada e competente para en
frentar essa questão, vou recorrer a dois trabalhos. 
Um deles é um texto clássico de Euclides da Cunha, 
o autor do monumental Os Sertões; o outro é uma 
monografia publicada há pouco. Comecemos pela 
monografia. O Ministério do Meio Ambiente, dos Re
cursos Hídricos e da Amazônia Legal publicou, re
centemente, um trabalho intitulado. Os Recursos Hf· 
dricos e o Desenvolvimento Sustentável do Semi· 
Árido Nordestino - A Contribuição do DNOCS, de 
autoria do engenheiro Hildeberto Santos Araújo, di
reter-geral do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas. Trata-se de ensaio apresentado no 
I Simpósio sobre Meio Ambiente e DesenvoMmento 
Sustentável do Semi-Árido, realizado em junho elo 
corrente ano, no Rio Grande do Norte. 

Nesse trabalho, o engenheiro Araújo começa 
fazendo um apanhado das disposições constitucio
nais vigentes sobre recursos hídricos, bem como da 
Lei n• 9.433, que instituiu a Política Nacional de Recur
sos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerencia
mento dos Recursos Hídricos, sancionada pelo Pre
sidente da República em 8 de janeiro de 1997. 

Dizendo ser inquestionável a necessidade de 
aumento da oferta de recursos hídricos para o sarni
árido do Nordeste, o engenheiro Araújo sugere que 
a estratégia de enfrentamento do problema deva re
pousar em tais pressupostos: 

1. aumento quantitativo das obras hidráulicas 
incluindo-se nestas a construção de novas obras de 
acumulação, a implantação de adutoras, as transpo
sições de bacias, a perfuração e instalação de poços 
tubulares profundos; 

2. melhoria da oferta de água pelas obras hi· 
dráulicas já existentes mediante ações de pesquisa 
e desenvolvimento de tecnologias que otimizem a 
utilização dos estoques existentes através de pro
cessos de redução de perdas por infiltraçao e evapo
ração, de dessalinização e reuso; 

3. democratização do acesso à água e da parti
cipação dos cidadãos na sua gestão. 

Todas as obras de combate às secas, lembra o 
autor do trabalho, devem ser concebidas de maneira 
sistêmica e integrada, hierarquizando-se as ações 

em prazos maiores ou menores, recusando-se as 
soluções improvisadas, comuns nos períodos eleito
rais, e buscando-se a substituição de todas as 
obras emergenciais pelas de caráter permanente. 

Afirma o engenheiro Araújo que, historicamen
te, o risco maior que se corre nessa tarefa gigantesca 
de dotar o Nordeste de mecanismos de defesa contra 
as secas reside na descontinuidade administrativa ou 
na descaracterização da racionalidade técnica, por for
ça de interesses clientelistas ou eleitoreiros. Os Pode
res da República deveriam - cfli o articulista - possuir 
mecanismos que impedissem a interrupção das obras 
em andamento ou o seu abandono em favor de proje
tos de rala ou nenhuma racionalidade técnica 

Também é fundamental que, nesse trabalho, 
seja ampliada a rede hidrometeorológica básica, le
vando-se em conta três fatores: 

1. reativação e r~peração das instalações 
existentes, muitas delas atualmente em péssimo es
tado de conservação; 

2. implantação de novas estações, de acordo 
com criteqoso planejamento; 

3. implantação de sistema informatizado para a 
operação de rede e coleta sistemática de dados plu
viométricos, ftuviométricos, evaporimétricos, linimé
tricos etc., tendo em vista seu armazenamento e 
processamento. 

Sugere ainda o engenheiro Hildeberto Araújo, 
entre as ações efetivas para otimização dos recur
sos hídricos, que sejam feitos estudos, pesquisas, 
levantamentos e mapeamento hidrogeológico para a 
localização e dimensionamento dos mananciais sub
terrâneos, bem como dos fatores que podem limitar 
sua operação. 

Todas essas tarefas, no entanto, não serão su
fiCientes se não for democratizado o acesso de to
elos aos mananciais, o maior desafio a ser enfrenta
do no enterlder do diretor-geral do DNOCS. 

"A solução do problema dos carros-pipa e dos 
trens dágua, figuras emblemáticas da condição de 
atraso e de miséria de vastas áreas do semi-árido, 
passa, portanto, pela acloção de novos paradigmas. 
A concentração das águas- decorrente, de um lado, 
das próprias condições ditadas pelo regime hidroló
gico do semi-árido e, de outro, da ausência de inves
timentos em sistemas de distribuição que dêem con
seqüência aos estoques gerados pela ação do ho-

-mem, ou pOstos a-suá disposição pelã-prõpiia natu: 
reza, aliada à concentração das terras - compõe o 
pano de fundo sobre o qual se assenta, em grande 
medida, a miséria do semi-árido", diz o ensaísta. 
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Hildeberto Araújo acha que se deve ter em "Plano de Uma C1'1Jzada", em que ele trata justamen-
mente, ao estudar essa questão, que 54,5% de indi- te da questão das secas no Nordeste brasileiro e da 
gentes brasileiros se localizam na região Nordeste; falta de uma política efetiva para combatê-las. Trata-
com pelo menos 43% deles vivendo no campo. Se- se, na verdade, da reunião de três artigos. No pri-
gundo esses dados do IPEA, a indigência no Brasil, meiro deles, o aUtor de Os Sertões, mostra que o 
"em sua maioria, é nordestina e rural". Brasil, passados quatro séculos de sua criação, não 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se- desenvolveu mecanismos de combate efetivo às se-
nadores: cas. No segundo artigo, sugere medidas efetivas 

Segundo o diretor-geral do DNOCS, apenas para resolver ou minorar o problema. E, no terceiro, 
50% do potencial de recursos hídricos

00
do semi-ãrido lamenta o imobilismo brasileiro diante do drama que 

brasileiro foram desenvolvidos, restando, portanto, atinge os Estados do Nordeste. 
ainda um imenso trabalho de continuação da monta- Jã na frase de abertura do primeiro artigo, o 
gem da infra-estrutura saneadora da região. grande escritor resume a posição que, ao longo dos 

Atualmente, o acervo do DNOCS é constituído anos, as autoridades deste País vêm adotando com 
por 303 açudes públicos, assim distribuídos: 76 de- relação ao problerná: "As secas do extremo Norte de-
les no Ceará, com capacidade para 8,4 bilhões de latam, impressionadoramente, a nossa imprevidência, 
metros cúbicos; 52 no Rio Grande dr Norte, com 3 embora sejam o único fato de toda a nossa história na-
bilhões de metros cúbicos; 43 na Paraíba, com 2,6 cional ao qual se possa aplicar o princípio da previsão". 
bilhões de metros cúbicos; 36 em Pernambuco, com Depois de dizer que há uma estética para as 
capacidade para 1 ,6 bilhão de metros cúbicos; 35 na grandes desgraças coletivas, relembrando artistas e 
Bahia, com 1 bilhão de metros cúbicos; 17 no Piauí, escritores que registraram as grandes convulsões na 
com capacidade para 473 milhões de metros cúbi- Europa ao longo do tempo, o autor de Os Sertões ta-
cos; 23 em Alagoas, com 57 milhões de metros cúbi- menta que "entre nós esses transes tão profunda-
cos; 11 em Sergipe, com 19 milhões de metros cúbi- mente dramáticos não deixam traços duradouros. 
cos; e 6 em minas Gerais, com 83 milhões de me- Aparecem, devastam e torturam; extinguem-se e fi-
tros cúbicos. · cam deslembrados·. Essa sua avaliação pode ser 

Os açudes construídos pelo DNOCS são res- confrontada hojP., por exemplo, com o livro Vidas Se-
pensáveis pela perenização de 3 mil e 42 quilôme- cas, de Graciliano Ramos, considerado uma obra 
tros de rios intermitentes no Nordeste, propfciãriôõ ir- - - clássica sobre o assunto, ao mostrar o drama do re-
rigação para 50 mil hectares de {treas privadas e 30 tirante Fabiano e sua família. 
mil hectares de áreas públicas, além da exploração Embora sendo um fenômeno climático prejudi-
de 82 mil hectares de áreas de vazantes, com mais cial a um quinto do território nacional, a seca - diz 
de 15 famílias assentadas. Euclides da Cunha - só nos impressiona quando 

Pretende o Dnocs, segundo o engenheiro aparece: "é uma eterna e monótona novidade; estu-
Araújo, repassar a Estados e Municípios dois terços dàmo-la sempre nas aperturas e nos sobressaltos 
de seus atuais reservatórios, a fim de concentrar dos períodos certos em que ela se desencadeia". 
seus esforços na gestão dos açudes de maior porte. Nesses momento, então, acrescenta, •a alma nacio-

Por fim, ao sugerir a criação de um novo modelo nal, de chofre comovida, ostenta seu velho senti-
para o setor, o diretor-geral do Onocs acha que, no mentalismo incorrigível desentranhando-se em subs-
âmbito dos recursos hídricos, o Governo Federal deve crições e sonetos, em manifestos liricamente gongó-
tomar para si as principais iniciativas, que seriam: ricos e em telegramas alarmantes, os poderes públi-

1) ações que exijam aparte de recursos finan- cos compram sacos de farinha e os cientistas apres-
ceiros vultosos, inacessíveis aos Estados; sados - os nossos adoráveis sábios à la minute, 

2) legislar privativamente sobre águas; ansiando por salvarem também um pouco a pobre 
3) dar assistência em casos extremos; e terra, imaginam hipóteses". 
4) planejar ações que envolvam os interesses A complexidade científica do fenômeno, para 

de mais de um Estado. Euclides da Cunha, acaba revelando 'o traço carne-
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se- terístico do nosso espírito afeiçoado a um generali-

nadores: zar espetaculoso com o sacrifício da especialização 
A leitura do trabalho do engenheiro Hildeberto tenaz, mais modema, mais obscura e mais útil'. 

Araújo me remeteu a um texto de um dos nossos Por atingir uma área tão significativa do territó-
maiores escritores, Euclides da Cunha, intitulado rio nacional, as estiagens do Nordeste deveriam ser 
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enfrentadas com "urna resistência permanente, 
constante, inabalável e tenaz - uma •guerra dos 
cem anos• contra o clima - sem mesmo a trégua 
dos largos períodos benignos, porque será exala
mente durante eles que nos aperceberemos de ele
mentos mais positivos para a reação". 

Depois de ressaltar que as secas têm influên
cia direta na Vida de 10 Estados do País, o autor de 
Os Sertões defende a ação permanente do Estado: 
"Sendo assim, qualquer que seja o desfalecimento 
econômico do País, justifica-se a formação de co
missões permanentes de profissionais - modestas 
embora, mas de estrutura inteiriça - que, demorada
mente, desvendando com firmeza as leis reais dos 
fatos inorgânicos observados, possam esclarecer a 
ação ulterior e decisiva do Governo•. 

Depois de dizer que a engenharia brasileira 
não teria missão. mais nobre do que a de estudar de
tidamente todas as variáveis científicas da$ secas 
para melhor enfrentá-las, Euclides da Cunha defen
de que devem "concorrer", recíprocos nas suas in
fluências variáveis,· os vários recursos que em geral 
se sugerE<m isolados: a açudada largamente disse
minada, já pelo abarreirar dos vales apropriados, já 
pela reconstrução dos lanços de montanha que a 
erosão secular das correntes escancelou os boquei
rões, o que vale por urna restauração parcial da ter
ra; a arborização em vasta escala com os tipos ve
getais, que, a exemplo do juazeiro, mais se afeiçoam 
à rudeza climática das paragens; as estradas de fer
ro de traçados adrede dispostos ao deslocamento 
rápido das gentes flageladas; os poços artesianos, 
nos pontos em que a estrutura granítica do solo não 
apresentar dificuldades insuperáveis; e até mesmo 
uma provável derivação das águas do São Francisco, 
para os tributários superiores do Jaguaribe e do 
Piauí, levando perpetuamente à natureza torturada 
do Norte os alentos e a vida maravilhosa da nature
za do Sul". 

O combate às secas periódicas do Nordeste, 
no entender do autor de Os Sertões, é urna dívida 
que a Nação tem a saldar. "De feito, por contraste 
impressionador, as soalheiras que requeimam o Nor
te são elementos benfazejos ao resto do Brasil. Por 
um lado, os al!sios, refertos da umidade captada na 
travessia do Atlântico, ao tocarem a superfície calei~ 
nada dos sertões superaquecem-se, conservando, 
no altear o ponto de saturação, as chuvas que con
duzem; e repelidos pelas colunas ascensionais dos 
ares em fogo, que se alevantam das chapadas des
nudas, refluem às alturas e vão rolando para o su
doeste, indo condensar, nas vertentes dos rios que 

derivam para o Amazonas e para o Prata, as águas 
que originam os seus cursos perenes e a fecundida
de das terras•. 

"Por outro lado - continua o escritor -, aqueles 
titânicos caboclos, que a desventura expulsa dos la
res nordestinos, têm levado a todos os recantos des
ta terra o heroísmo de uma atividade incomparável: 
povoaram a Amazônia; e do Paraguai ao Acre esta
dearam triunfalmente a sua robustez e a sua esplên
dida coragem de rija sub-raça já constituída". 

E arremata: 

"Assim, sob um duplo aspecto nós de
vemos, em parte, à sua miséria um pouco 
da nossa opulência relativa, e às suas des
graças a melhor parte de nossa glória". 

. No início do segundo artigo reunido no texto in
titulado "Plano de uma Cruzada", Euclides da Cunha 
diz que a exploração científica da terra é uma preli
minar obrigatória para o progresso. Mas lamenta que 
isso não se dê no Brasil. ·o verdadeiro Brasil nos 
tterra; trocamo-lo de bom grado pela civilização que 

se acotovela na rua do Ouvidor, sabemos dos Sertõ
es pouco mais além da sua etimologia rebarbativ; • 
desertus•, comenta. 

Depois de citar o nome de vários pesquisado
res estrangeiros que estudaram o nosso País, o es
critor lamenta: É que a nossa história natural ainda 
balbucia em seis ou sete línguas estrangeiras, e a 
nossa geografia física é um livro inédito". 

Ao entrar na proposição de medidas concretas 
para resolver o problemas das longas estiagens do 
Nordeste, Euclides da Cunha sugere •a açudada em 
vasta escala", que defende com empenho: "As mais 
ligeiras noções climatológicas denotam-lhe o valor, 
os numerosos e minúsculos lagos largamente espa
lhados na região terão o efeito moderador de um 
mediterrâneo subdividido; desaparecerão as colunas 
ascensionais dos ares adustos, que por ali repulsam 
vivamente os alísios, e com eles a umidade recolhida 
nos mares; as irrigações fecundarão a terra e, a breve 
trecho, despertas as suas energias adormecidas, a re
nascença da flora ultimará a intervenção humana.. 
Mas, este meio, tão decisivo pelos efeitos pref!Qura
dos, será ilusório sem a preliminar de investigações 
complexas, desdobrando-se dos simples trabalhos 
de nivelamento, aos exames relativos à permeabili
dade ou inclinação dos estratos, até aos estudos 
mais sérios e delicados da fisiologia vegetal". 

No seu terceiro artigo, o escritor concentra as 
críticas ao modo de os brasileiros encararem o dra
ma das secas: "Num tempo em que se demonstra a 
eficácia da ação do homem sobre o meio, capaz de 
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deslocar os climas, quedamos numa indiferença mu
çulmana sob o clima que nos fulmina. Não o estuda
mos mesmo rudimentarmente, pela rama, e com o 
objetivo de o transfigurar. Não temos mesmo espar
so, mesmo reduzindo nos pontos principais dos Es
tados, num serviçço meteorológico sistemático e ple
namente generalizado de modo a permitir uma com
paração permanente e contínua das modalidades cli
máticas. Da terra, sob os infinitos aspectos que vão 
da rocha à flor, sabemos apenas o que se colhe em 
vários livros estrangeiros e raras monografias nacio
nais, e ainda hoje, quando se nos antolha uma bacia 
de carvão de pedra ou veeiro farto de ouro, faz-se 
nos mister a importação de um sábio". 

E prossegue o articulista: 

"Deslumbrados pelo litoral opulento e 
pelas miragens de uma civilização, que re
cebemos emalada dentro dos transatlânti
cos, esquecemo-nos do interior amplíssimo 
onde se desata a base física real da nossa 
nacionalidade. Ali se patenteiam dois casos 
invariáveis: ou as populações, sobre o solo 
estéril, vegetam miseravelmente decaídas 
pelo impaludismo, tão característico das re
giões incultas, e vão fonnando, pela heredi
tariedade, uma raça de mestiços lamentá
veis, agitantes num quase deserto; oua s 
populações, sobre o solo exuberante,ata
cam-no ferozmente, a ferro e fogo, nas derri
badas e nas queimadas das largas culturas 
extensivas, e vão fazendo o deserto". 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores: 

Estamos às portas do século XXI, a ciência e a 
tecnologia avançam a passos largos, mas o Brasil 
não encara de frente essa espécie de "guerra dos 
cem anos" que, no entender de Euclides da Cunha, 
deveria travar contra as secas do Nordeste. Em ge
ral, as ações governamentais ainda se limitam a rea
ções espasmódicas diante do ressurgimento do fe
nômeno. Ou, o que ocorre com maior freqüência, 
diante da diwlgação desse fenômeno pela mídia. No 
campo da ciência e da tecnologia, as críticas de Eu
clides da Cunha se mantém válidas. Tradicionalmen
te, investimos pouco E!!m pesquisa. Para culminar, 
como diz o engenheiro Hildeberto Araújo, ainda so
fremos da praga da descontinuidade administrativa, 
com o goemante que entra esquecendo tudo que foi 
feito pelo antecessor e partindo de novo do marco 
zero. O que pretendi deixar bem claro neste meu 
pronunciamento é que chegou a hora de laborarmos 

uma política permanente, realista e eficiente para o 
semi-árido bràsileiro. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, depois de tantas 
manifestações a favor de privatizações. da abertura 
das mais diversas atividades ao capital estrangeiro, 
inclusive de algumas consideradas estratégicas, 
como as telecomunicações, a geração e distribuição 
de energia, a pesquisa, lavra, e refino do petróleo, e 
a utilização das florestas públicas, é clíegada a vez 
da colocação das riquezas minerais, sqb a domina
ção do capital forãneo. 

Em entrevista de 14 de agosto de 1997, conce
dida ao Jornal do Brasi.l, o geólogo Carlos Oití Ber
bert, presidente da Companhia de Pesquisa de Re
cursos Minerais - CPRM, órgão do Ministério as Mi
nas e Energia, defende e propõe que se deva abrir a 
Amazônia à exploração mineral, inclusive para em
presas estrangeiras. O projeto que Oití Berbert sub
meterá ao Governo deve ser alvo de uma polêmica 
similar à que cercou a privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

Antes de minha manifestação sobre a posição 
do geólogo Oitf Berbert, contatei-me com seu gabi
nete e tiVe a gentileza de receber, em um atendi
mento rápido, diligente, um documento intitulado 
"Amazónia, o Gigante Desconhecido", constando de 
sete laudas, onde o presidente da Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM, detalha a 
sua posição assumida. No meu discursÓ de hoje, 
procuro passar ao Senhor Presidente e Senhores 
Senadores o conteúdo do documento recebido, ain
da que em forma sumarizada. 

Diz o ge6lo,go Oití Berbert, analisando o impac
to da atuação na Amazônia, tendo como fator a era 
da globalização e a mudança do século: • ..• não res
ta dúvida a ninguém mais que, hoje, estamos viven
ciando a passagem de um período histórico da hu
manidade (alguns o chamam Era Atômica) para um 
novo período, cujas características estão no tripé 
globalização-meio ambiente-informação, responsá
vel pela queda das fronteiras entre as nações, em 
muitos casos literalmente". 

Continuando, diz o presidente da CPRM: "É 
este tripé que, no próximo século, terão que ser ven
cidos os cinco grandes desalies que o homem terá 
de vencer para a sobrevivência de sua espécie: a 
produção de alimentos; o incremento de moradias; a 
geração de empregos; a oferta de energia e o apro
veitamento das águas". Em cada um desses desa-
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fios, no entendimento de Oití Berbert. estão inseri-
• das as questões de meio ambiente e dos recursos 

minerais. O espaço físico disponível será crucial: co
nhecê-lo e saber aproveitá-lo adequadamente, serão 
grandes armas na conquista daqueles desafios. 

Nesse cenário em que os recursos naturais - em 
especial a água - têm distribuição irregular na face da 
Terra (uns com muito, outros com pouco ou quase ne
nhum), • ... não me admiraria que áreas como a região 
amazónica fossem advogadas para a preservação 
agora em utilização futura por nações menos favoreci
des'. E conclue, enfaticamente, o presidente· da 
CPRM, Oití Berbeii: 'A questão, pois, reside no se
guinte: queremos conhecer a Amazônia para adminis
trá-la, ou permitiremos que em futuro não muito distan
te outros venham a fa:<.ê-lo para seu próprio bem?". 

A parte introautória do documento discute por
que a CPRM determinou a prioridade para atuação 
na Amazônia. A priorização da pesquisa geológica 
da Amazônia não constitui fato inédito e nem iniciati
va da CPRM, )l'isando a estudos ou a investimentos 
no setor. No final da década de 60 e na de 70, foi 
ímpar o interesse minero-geológico na Amazônia, 
em grande parte não só motivado pela descoberta 
das jazidas de ferro de Carajás, em 1967, mas, prin
cipalmente pelo sentimento nacionalista que sempre 
moveu os Governos Militares e toda a sociedade. 

Graças a isso, iniciou-se, naquele momento, 
um grande programa de trabalho objetívando o co
nhecimento geológico e a identificação dos recursos 
naturais da região. Esse programa de trabalho foi 
executado pelo Departamento Nacional da Produção 
Mínerai-DNPM, que criou então o Projeto RADAM
BRASIL, de tão excelentes resultados. 

Outras instituições governamentais como a 
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais
CPRM, a Comissão Nacional de Energia Atômica
CNEN, a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobrás, 
a Sudam, engajaram-se nesse gigantesco esforço, 
dando-se início a um verdadeiro 'boom' mineral na 
região. Foi nessa época que o Governo Federal pro
curou atrair os grandes investidores nacionais para a 
mineração na região, incentivando, principalmente, 
es empreiteíras construtoras de estradas e barragei
ros, como os Grupos Camargo Correa, Mendes Ju
nior, Andrade Gutierrez, Paranapanema, que alí exe
cutavam obras do porte das Rodovias Transamazô
nica, Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém, e Hidrelé
trica de Tucuruí. 

No início dos anos 80, com a descoberta de 
Serra Pelada, iniciou-se a maior "corrida do ouro" 
deste século àquela região, atraindo aventureiros e 

pequenas mineradcras, além de milhares de garim
. peíros, em busca de fortuna .fácil e rápida Enquanto 
isso, paradoxalmente, o Governo Federal, endivida

-ao·e afundado na recessão e ás voltas com os dois 
choques do petróleo, abandonou a Amazônia à sua 
própria sorte, descurando, assim, do esforço renova
dor que motivou o conhecimento geológico com tan
tos e ex.celentes resuHados, que levaraM à desco
berta de inúmeros e importantes depósitos minerais, 
como o ferro, o manganês, o caulim, a bauxita, a 
cassíterita, o ouro, as gemas, o linhito, o níóbío e 
tantos outros. 

Essa atitude, Senhor t'residérite, aliada ao fra
casso de outros empreendimentos como o modelo 
de ocupação da área via colonização oficial do Incra 
e, como os projetes agrícolas e pela •pata-do-boi', 
corno projetes pecuários financiados pelo Banco da 
Amazônia e pelos incentivos fiscais da Sudam, trou
xeram a conseqüente deterioração das grandes ro
dovias, por falta de uso e manutenção: a Transama
zôníca (mormente no trecho ltaituba-Jacareacanga
Humaitá), a Perimetral Norte (abandonada muito an
tes áe sua conclusão) e a Porto Velho-Manaus (as
faHada e, logo depois, destruída pelo tráfego pesado 
das carretas, com capacidade de 18 toneladas, 
quando deveria ser utilizada apenas por pequenos 
caminhões com até sete toneladas no eixo). 

Disso resuHou uma ocupação desordenada ou 
mal sucedida, com os Projetes de Assentamento 
etou Colonização, do Incra, com o aumento da misé
ria urbana pelo 'inchamento' populacional dos gran
des e pequenos núcleos urbanos, agravados por 
problemas ambientais do desmatamento desordena
do e improdutivo, da contaminação das águas dos 
rios pelo mercúrio dos garimpos, da falta de sanea
mento básico, tudo isso alavancado pela propagan
da exageradamente negativa no exterior, o~uestra
da pelos ambientalistas, Organizações Não-Gover
namentais e principalmente pelo desemprego. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
O presidente da CPRM, geólogo Oití Berbert, 

critica essa situação de abandono a que foi relegada 
a região e nessa crítica estou solidário com flle, de
fendendo que • ... a Amazônia nunca poderia deixar 
de ser prioridade nacional, muito menos da CPRM'. 

Nunca deveria ter deixado de ser prioridade 
nacional, em primeiro lugar, porque se a atenção 
merecida lhe for dada, logo virá a resposta positiva, 
sem dúvida grancfiOsa, a exemplo do sucesso dos 
programas governamentais voltados para o conheci
mento geológico, que levaram à descoberta de al
guns dos maiores depósitos minerais do Brasil e do 
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mundo nas décadas de 60 e 70, como as jazidas de 
caulim do rio Capim (no Pará), o estanho do Pitinga 
(no Amazonas), a bauxita (minério de alumínio) do 
Baixo e Médio rio Amazonas além do ferro, manga
nês, cobre e ouro da Província Mineral de Carajás. 

Em segundo lugar, porque, ao contrário, se a 
atenção for descurada, advirão apenas resultados 
negativos, também imediatos e desastrosos para o 
presente e futuro do País, e até mesmo do Conti· 
nente, visto que, a continuação das mazelas antrópi· 
cas, como as queimadas, a ocupação desordenada, 
a poluição urbana, estão contribuindo para a destrui
ção de importantíssimas cadeias ambientais. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
Não posso furtar-me a transcrever, textualmen

te, a defesa acendrada que faz o geólogo Oiti Ber
bert, quando diz: • ... E tudo isso porque a Amazônia 
é especial. Tão especial que não admite soluções 
comuns envolvendo o restante do Brasil. Como am
biente altamente sensível e com infra-estrutura ainda 
precária, a Amazônia tem na mineração o segmento 
económico mais seguro de ocupação, desde que 
seja mineração organizada portanto em áreas pon
tuais, ao contrário das grandes extensões impostas 
pelos garimpos desorganizados ou aquelas áreas 
necessárias à agropecuária ou exploração de madei
ra, para falar apenas das atividades intensivas'. 

Mesmo sendo pontual, a mineração na Amazô
nia, para ser económica, há que ser em grandes ja
zidas, à luz da incipiente infra-estrutura atual. Aí resi
de, também, a grande diferença entre a Amazônia e 
o restante do Brasil e do mundo. Não se trata de 
projeção ou utopia: a Amazônia constitui-se, ao lado 
do continente Antártico, dos fundos oceânicos e das 
altas cadeias de montanhas, urna das últimas fron· 
teiras da terra que ainda poderá conter grandes de
pósitos minerais próximos à superfície, e é, uma das 
últimas oportunidades económicas do Brasil, de wl
to, podendo suprir as necessidades minerais de que 
nossa civilização precisa para a sua sobrevivência. 

Por força da lei, quem deve promover o conhe-
aento do potencial mineral e hídrico do Brasil é a 

...;PRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Sendo 
a Amazônia a área mais desconhecida do País, e 
sendo esta região estratégica sob todos os pontos 
de vista, para o Brasil, é a ela que as prioridades da 
CPRM devem ser dirigidas. 

Poder-se-ia indagar qual é o paPf:• económico 
da região amazónica? Em relação ao restante do 
Brasil, a Amazônia tem participação económica rela
tivamente pequena, ainda mais quando se leva em 
conta a Amazônia Legal, que representa quase que 

a metade do território nacional. Em termos de produ
ção mineral, a Amazônia contribui com 12,5% da 
produção brasileira, provenientes das atividades da 
Província Mineral dos Carajás com 8,3%, a qual em 
área não ultrapassa a 1,4% do País. 

É insignificante a contribuição amazónica, mes• 
mo levando em conta o pouco que se conhece dessa 
imensa região. O grande diferencial reside no fátÓ de 
que, enquanto os recursos naturais básicos para a ma
nutenção da indústria (minérios, energia, água etc.) es
tão praticamente esgotados ou caminham a passos 
largos para o esgotamento, nas regiões Sul e Sudeste 
(esta em parte) e são relativamente escassos na maio
ria dos Estados Nordestinos, os da região amazónica 
(Centro-Oeste, em parte), ainda estão por descober
tos, e, portanto, permanecem intocáveis. 

Para assegurar o crescimento económico a mé
dio e longo prazos, é preciso que se conheça a d~; 
nibilidade internas dos recursos minerais, de energé;. 
de água Não só o Brasil, mas qualquer outro País qub 
não deles dispuser em seu território, será obrigado a 
depender de outras nações, implicando em dispêndios 
com alto custo na balança de pagamento. 

Ao discutir o potencial mineral da Amazônia, o 
Presidente da CPRM, Oiti Berbert, discute-os sob 
dois prismas: 

a) Sob o da natureza e seus terrenos geológi
cos, revelada, em largos traços, pelos trabalhos exe
cutados nas décadas de 60 e 70, constatou-se terre
nos com idades muito antigas, acima de 1,2 bilhão 
de anos, favoráveis à mineralização de ouro, níquel, 
cobre, chumbo, ferro, manganês, zinco, platina, pra
ta, e outros minerais importantes, empregados nas 
indústrias automotiva e eletro-eletrônicos. Esses ter
renos indicam grandes possibilidades de conterem 
aqueles minerais, quando comparamos com os mes
mos tipos de depósitos existentes nos territórios do 
Canadá, da África do Sul, da Austrália, da Rússia. A 
outra metade é formada por terrenos 'mais jovens', 
passiveis de conterem jazirnentos de caunm, fertmzan
tes, isolantes térmicos, petróleo e gás natural, ii'Tlpl'eE
cindíveis à industria de papel, cerâmica fina, agricul
tura, construção civil, combustível, energia etc • 

b} Sob o daquilo que até hoje foi descoberto na 
Amazônia. À execução do depósito de cassiterita 
{minério de estanho) do Pitinga e do nióbio de Seis 
Lagos, no Amazonas, as demais jazidas de expres
são até hoje conhecidas na Amazônia estão localiza
das nos limites da região (Carajás, estanho de Ron
dônia, manganês do Amapá, ouro do Mato Grosso, 
calim do rio Capim) e ao longo dos grandes rios, lo
cais de acesso relativamente fácil (alumínio do Baixo 
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e Médio rio Amazonas, caulim do rio Jari, ouro do 
vale do rio Tapajós). 

Resta, portanto pesquisar um território central de, 
no mínimo três milhões de Km2, maior do que muitos 
Países da Europa, África, Ásia e América que, certa
mente, se revelará surpreendente e altamente impor
tante para o Brasil e para o desenvolvimento regional. 

Ao discutirmos a Amazônia não se pode perder 
de vista o fator fronteiriço, ante a importâneia da deci
são de conhecer os recursos minerais da Região com 
dimenS!Jes geográficas gigantescas, mascarada pela 
cobertura vegetal intrincada, densa, contando com 
uma parca e pulverizada infra-estrutura de acesso, 
com fronteiras ainda por demarcar no terreno, com a 
Amazônia, sempre merecerá atenção especial dos po
deres constituídos, ainda mais agora, em tempos de 
globalização da economia, que não prima pela indivi
dualidade, e muito menos quando existe um esforço 
escancarado de nações poderosas com a pretensão de 
transfonnar a Amazônia em patrimônio da humanidade. 
· Outros fatores como o narcotráfico, a intensifi
cação do contrabando, a garimpagem desenfreada e 
a presença de várias populações indígenas em ex
temas Reservas, muitas nas nossas fronteiras, indi
cam a necessidade cada vez maior de se estabele
cerem núcleos de ocupação, o que exigirá uma sus
tentação econômica própria só vislumbrada com 
uma mineração forte. 

A questão ambiental deverá t ser tomada em 
conta face a biodiversidade e os projetas de ocupa
ção e exploração da Amazônia. A mineração não 
pode ser vista como uma simples ocupação ou pura 
ci>nquista de novas fronteiras. Na atualidade, não se 
pode mais pretender conquistar fronteiras como foi o 
caso do oeste americano, do leste australiano, da 
porção central da África do Sul, das áreas geladas 
do norte canadense e da Sibéria, quase sempre mo
tivada pela •corrida-do-ouro•. 

Hoje, sob a ótica ambiental, a mineração tem 
que ser organizada, para assim constituir-se, na ma
neira mais segura de ocupação de uma área. Por seu 
caráter pontual, ao contrário da agropecuária extensiva 
que requer grandes espaços, a mineração pode ser 
perfeitamente controlada etn termos aceitáveis de po
luição e, além do rriais a pãisagem pode ser perfeita
mente reconstituída Exemplos de excelente controle 
ambiental em mineração são praticados na Província 
Mineral do Carajás, onde a Companhia Vale do Rio 
Doce desenvolve magnífico projeto de controle ambien
tal, inclusive a recuperação de paisagem original, sen
do feitas em todas as frentes de trabalho. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 

Uma pergunta poderia ser feita: se a região 
Amazônica, corresponde à metade do território na
cional, por que, só agora, a CPRM está-se voltando, 
com tanto peso, para a área? A resposta seria a de 
que não é exclusivo da Amazônia esse interesse pela 
mineração. O mundo todo experimenta uma retomada 
da mineração, após um período recessivo relativamen
te longo, quando. as matérias primas minerais sofreram 
aviltamento nos seus preços internacionais, seja pela 
reciclagem de sucatas, seja pela substituição destes 
novos materiais. Essa atual retomada da mineração 
deve-se, em grande parte, ao retorno do crescimento 
econômico dos países desenvolvidos, à diversificação 
industrial, à abertura políticcxomercial da maioria das 
nações e ao fenômeno da globalização. 

Por conta dessas e de outras razões, principal
mente pela retomada do crescimento econômico em 
escala mundial, estamos vivenciando, no mundo 
todo, um verdadeiro 'boom' mineral, principalmente 
nos países da Ásia e América latina Esta última já 
detém cerca de 35% dos investimentos mundiais em 
pesquisa de novas áreas, na ampliação de instalaçõ
es mineiras e no benefiCiamento mineral. Não há a 
menor sombra de dúvida de que o Brasil possui os 
melhores e maiores atrativos, especialmente depois 
das reformas constitucionais de 1995, que elimina
ram as restrições ao capital estrangeiro, proporcio
nando, assim, a entrada de novos capitais. 

A decisão para novos investimentos em pes
quisa· mineral tem peso nas dimensões de nosso 
imenso território, na variedade de nossos terrenos 
geológicos, cujas idades abrangem todos os perío
.f!os da Terra e na gama variadíssima de bens mine
,.rais que conhecemos. A esses fatores, acrescen
tem-se o nosso grande mercado consumidor poten
cial (150 milhões de habitantes), as nossas relativa
mente melhores condições de infra-estrutura (espe
cialmente de telecomunicações), o relativamente so
fisticado parque industrial, o nosso Produto Interno 
Bruto (US$740 bilhões em 1996) e a posição geo
gráfica estratégica do Brasil em relação à Europa e à 
América do Norte, principais mercados consumidores 
de matérias-primas. 

Julgo oportuno discutir, ainda que superficial
mente, os projetos que a CPRM desenvolve na re
gião amazônica, quais seus objetivos e os resulta
dos já alcançados. A CPRM, presentemente, tem 
quatro linhas de atuação: 

1) Levantamentos Geológicos Básicos, desti
nados ao conhecimento geológico dos terrenos, com 
maior ou menor grau de detalhe, dependendo do ní
vel de informação já existente, do potencial mineral, 
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do gmu de interesse ou da prioridade para efeito de 
p;anejamento dos poderes públicos. 

2) Levantamentos dos Recurso Hídricos, com o 
objetívo de manter atualizadas as informações sobre 
disponibilidades de águas superficiais e subterrâ
neas, sua qualidade, comportamento das drenagens 
e para aproveitamento adequado e efeito de preven
ção de enchentes. 

3) Prospecção Mineral, em complemento ao 
programa de Levantamentos Geológicos Básicos, com 
o objetivo de aprofundar o conhecimento naqueles am
bientes geológicos que se mostrarem mais favorá
'Jeis à concentração de bens minerais de interesse 
do Governo, da sociedade, e da iniciativa privada, 
tais cerno ouro, pfatinóides, insumos para a agricul
tura, materiais para construção civil etc. 

4) Gestão Tenitorial, abrangendo t:rogramas di
retamente ligados aos interesses de comunidades fo
cais (municípios) ou do próprio Estado, de regiões es
peciais, como parques nacionais, áreas de preserva
ção ambiel'ltal, áreas garimpeiras, áreas de risco am
biental, visando a colher informações para servir de sub
sídios a administradores e responsáveis pelo planeja
m...onto e condução de políticas afeitas àquelas áreas. 

Na Amazônia, a grande ênfase está no Progra
ma Levantamentos Geológicos Básicos, que cobrem 
~xi:ensas áreas de mapeamento geológico, geoquími
ca. geofísico aéreo. Um dos Projetes desse Programa 
está sendo levado na denominada Província Aurífera 
do Tapajós, no oeste do Pará/leste do Amazonas, área 
onde se concentram, há quase quatro décadas, cerca 
de 80 a 90 mil garimpeiros. Como os depósitos de 
ouro superficiais estão se exaurindo, o Projeto que a 
CPRM ali executa objetiva detectar locais favoráveis à 
mineralização de ouro em profundidade. Nessa mes
ma linha, estão sendo concluídos projetes de mapea
mento geológico em Rondônia, Roraima. Amazonas, 
na área do denominado Projeto Grande Caraiás inicia
do um trabalho de envergadura no norte ·de Mato 

_Grosso, na ProvínciaAuriferadoJuruena/Teles Pires. 

Ênfase, também, é dada ao Programa de Recur
sos Hídricos na Amazônia, que a CPRM executa para 
o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétri
ca/DNAEE, e que tem, nos estudos de prevenção de. 
cheias, uma de suas mais importantes variáveis. 

Mais recentemente, Senhor Presidente, a 
CPRM deu início ao Programa Gestão Territorial na 
região, abrangendo três vertentes: 

a) - Atividades nas grandes capitais {Manaus, 
Belém, Porto velho), envolvendo principalmente es
tudos relacionados à água subterrânea para abaste-

-:5iin9nKi a lOC::JS -?,;;;-;;;;:;~~,:,~ 

lixo Jibanc. 
b) - Atividad<::s ~-. .::.3 r:~:..;it:::a·pic.s i.tterioranos, 

destinados a d::>tar as ?refeitu:a::; de iniormaçõas so
bre o meio íísico e sociais, ag;upadas sob a denomi
nação de projetes PRIMAZ-Programa de Integração 
Mineral dos Municípios da Amazônia. 

c) - Atividades ligadas ao Zoneamento Ecoló
gico-Econõmico, em especial das zonas de fronteira, 
em cooperação com a Secretaria de Assuntos Estra
tégicos e outros Ministérios e órgãos dos governos 
brasileiro a dos países limítrofes, como a \]enezuela. 

Concluindo o meu discurso, Senhor Presiden
te; manifesto que asconsideraÇões-feitas pelo presi~ 
dente ·da CPRM, geólogo Oití Berbert, não podem 
ser tomadas em conta como mais uma ação de en
trega, de abertura ao capital estrangeiro. E não pode 
ser assim porque, desde as mudanças introduzidas 
na Constituição de 1988, no ano revisional de 1995, 
que se eliminaram as restrições ao capital estrangeiro, 
proporcionando a entrada de novos capitais estrangei
ros, que, somados aos capitais nacionais, haverão de 
impulsionar não somente as pesquisas, estudos e le
vantamentos do potencial mineral da Amazônia, mas 
principalmente, a sua ativação, em favor da econo
mia regional e ao bem-estar das populações da 
Amazônia. 

Muito obrigado. - Senador Odacir Soares. 

O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB - GO) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sabemos 
que o desemprego é hoje uma preocupação mun
dial. Estatísticas mostram que, a cada minuto, mais 
47 pessoas no mundo passam a engrossar as filei
ras de desempregados. No Brasil, o crescimento do 
desemprego pulou para o patamar de 6% da Popula
ção Economicamente Ativa - PEA, no mês de maio. 
A curto prazo, não se vislumbra, no cenário econõ
mico, uma reversão desse quadro. Ao contrário, o 
problema do desemprego tende a se agravar, nos 
próximos meses, com o desaquecimento da econo
mia, fenômeno que vem sendo detectado nos ::::; 
dos colhidos pelo Ministério da Fazenda. 

Ao lado da recessão, a falta de trabalho tem 
sido considerada um_fator de grave preocupação, 
segundo revelaram os dados de uma pesquisa de 
opinião rea.,zada pelo lbope, a pedido da Confedera
ção Nacional da Indústria - CNI. A parcela de pes
soas entrevistadas que demonstraram ter medo de 
perderem o emprego chegou perto de 70%. 

O problema do desemprego tem se mostrado 
tão grave no País, que mereceu a atenção de seto
res da Igreja Católica, que vêem nele o mais preocu-
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pante dos direitos econômicos. A Conferência Nacio
nal dos Bispos do Brasil - CNBB expressou essa 
preocupação elegendo o desemprego como tema da 
campanha da Fraternidade do ano de 1999. A 
CNBB está realizando uma análise da situação dos 
desempregados, ao mesmo tempo em que se abre 
para recolher propostas de combate ao desemprego. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio - CNTC, sensível ao drama social ge
rado pelo desemprego, elaborou uma proposta para 
minorar o problema no Brasil, que merece ser levada 
ao conhecimento desta Casa, para aqui ser exami
nada e debatida. Passo a expor os pontos principais 
contemplados na proposta da CNTC. 

Como primeira medida, a CNTC sugere a extin
ção de todos os encargos sociais incidentes sobre a 
folha de salário, inclusive as parcelas pagas ao INSS 
pelo empregador e pelo empregado. Seria instituído, 
então, um novo imposto, incidente sobre a movimenta
ção financeira, com o percentual de 2,5%. Seria ele o 
Imposto Social Sobre Movimentação FlllanCE!ira -
ISMF, que absorveria a atual CPMF. O montante arre
cadado por esse imposto faria frente às despesas de 
responsabilidade do Ministério da Previdência Social, 
como as relativas a: aposentadorias, pensões, auxí
l~nça e outros benefícios .. Daí também sairia um 
repasse para cobrir o seguro por acidente de trabalho, 
o salário-educação, bem como para atender às contri
buições destinadas ao Sesc, Senac, Sesi, Senai, Se
brae, Incra, Senar, SEST, SENAT, e outros. Como a 
CPMF seria incorporada pelo novo imposto, isto é, o 
Imposto Social Sobre Movimentação Rnanceira, seria 
feito um repasse mensal também ao Ministério da 
Saúde. Em contrapartida, seria adotada a jornada de 
trabalho de 36 horas semanais, com turno de 6 horas 
diárias, ficando vedada a admissão do mesmo traba
lhador em mais de um turno de trabalho. 

Em síntese, Senhor Presidente, essa é a su
gestão que nos apresenta a CNTC. Menciono algu
mas das vantagens arroladas nessa proposta dos Tra
balhadores no Comércio. Em primeiro lugar, o número 
de empregos existentes dobraria Exduídos os encar
gos sociais incidentes sobre a folha de salário, aumenta
ria o número dos trabalhadores com registro em carteira. 
Nesse particular, sabe-se que grande parte dos empre
sários se furtam a registrar os empregados para escapar. 
da pesada carga tributária atualmente existente. Ouba 
vantagem advém do fato de se favorecer a distribuição 
da renda, pois quem ganhar mais pagará mais imposto, 
além de se aumentar a base contributiva Não havecá 
redução de salário nem prejuízo ao trabalhador no to
cante aos direitos trabalhistas; ao contrário, o emprega-

do será ben~ficiado com o percentual que seria des
contado para o INSS. 

Para encerrar, Senhor Presidente, quero dizer 
que é nos momentos de maior dificuldade, nos pe
ríodos das crises mais agudas que mais temos de 
usar nossa criatividade e nossa capacidade de ima
ginação para construirmos as melhores saídas. E 
digo mais: todos devem ser convocados para pensar 
nos problemas e apresentar suas propostas de solu
ção. Que todos façam como a Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores no Comércio, que percebeu o 
problema do desemprego e tratou ãe oferecer ao 
País uma proposta de solução. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado! 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE) - Sr. Pre

sidente, Sras e Srs. Senadores, gostaria de me deter 
hoje sobre um assunto que considero da maior rele
vância para o desenvolvimento deste País, e que tem 
sido sua discussão restrita aos círculos de "iniciados": 
é a questão da autonomia universitária, fundamental 
para que se desenvolva no Brasil o ensino e a pesqui
sa avançada, séria, de longo prazo e alta qualidade. 

Estive recentemente participando de uma reu
nião na Universidade Federal de Pernambuco, con
vocada pelo MagnífiCO Reitor, para a qual foram con
vidados todos os membros da bancada pemambu
cana no Congresso e que tinha como objetivo discu
tir a PEC 307196, sobre.autonomia universitária. La
mentavelmente, muito poucos parlamentares com
pareceram ao encontro. Mas o importante é que o 
debate tomou conhecidas as prE!ocupações de do
centes e discentes sobre a crise que a universidade 
atravessa - que não é só orçamentária ou patri~ 
nial - e sobre os caminhos que a universidade vem 
tomando, bem .como posicionamentos capazes de 
tomá-la realmente centro de inteligência, da criaçãc 
cultural e do pensamento reflexivo, geradora e pr,; 
pagadora do conhecimento, campus do humanismo, c 
ciência e da tecnologia e, crucialmente, transfonnadc 
da sociedade pelo saber. 

A luta pela autonomia universitária é antigé 
não é um privilégio das universidades brasileiras. · 
suas peculiaridades, além da autonomia didático 
tífiCa, a universidade deve ter a capacidadP . 
administrar seu pairimOnio e os recursos púbi> 
cados, bam CUíi0 outros t<ICUfSO· · por e:o. .lj)I&dos. 
Foi com essa c vmpreensão que 1os po danamos, 
durante a Assen•bléia Nacional Co. ·stituir a, na defe
sa do princípio da autonomia univer.;:t.-v .... 

Entretanto, apesar de constar c nossa Carta 
Magna, a autonomia continua irrealiza..: 1. Como a de-
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tenninação constitucional não é auto-aplicável, nos
sas universidades pennanecem atreladas ao juízo 
do MEC e limitadas pela administração centralizada. 

É verdade que toda a comunidade acadêmica 
se posiciona monoliticamente favorável à autonomia 
Mas se convergem em relação à causa, divergem pro
fundamente quanto à forma que ela deva tomar. E as 
diferenças dramáticas dos vários projetas de autono
mia- cada qual ligados a leituras diferentes da realida
de e a fonnas específicas de mobilização política- de
vem ser ampla e abertamente discutidas durante a tra
mitação da PEC n.2 307196, para que a emenda apro
vada corresponda às reais aspirações da comunidade 
diretamente envolvida e, principalmente, da sociedade 
brasileira, que quer e precisa de uma universidade 
mais bem estruturada, democrática e eficaz. 

Em todos os debates do qual participamos desde 
a discussão da lei de Diretrizes e Bases da Educação 
- e na reunião da UFPE não foi diferente -, surgiu 
sempre com muita força o temor, quase um medo-pâ
nico, de alguns setores políticos, intelectuais e docen
tes de que a àutonomia tal como posta pelo governo 
venha a ser o primeiro passo de urna iniciativa privati
zante da universidade pública. Ou seja, o de que a atri
buição da autonomia plena às universidades seja se
guido da desobrigação de financiamento pelo Estado 
e, conseqüentemente, da adoção do ensino pago. 

De fato, a posição de um detenninado setor da 
base de sustentação política do governo, e de alguns 
expoentes da equipe econômica, é em defesa da pri
vatização da universidade. Entretanto, essa não é a 
posição hegernônica no governo e não tem guarida 
constitucional ou legal. O mais impOrtante, entretanto, 
é que esse posicionamento é repudiado pela socieda
de. É evidente a existência de um embate de idéias 
com dois pólos nessa questão, que será presença per
manente em nossa agenda política e só se resolverá 
pela mobilização e pela luta política. 

Essas duas posições refletem e correspondem 
a um viés intemaciona~ sobre o papel do Estado no 
tocante à educação é às instituições de ensino. A 
primeira delas, economicista e minimalista, espelha 
a posição do Banco Mundial segundo a qual deve-se 
inverter a lógica de financiamento das universidades, 
buscando diversificar as fontes de recursos e vincu
lá-las mais a empresas e ao mercado, tomando o 
ensino superior privado. A outra visão, mais abran
gente, é a da UNESCO, para a qual nossas percep
ções convergem. Ela dá às instituições superiores a 
dimensão pública que elas devem ter e, mesmo não 
descartando outras fontes de recursos, define clara
mente a obrigação estatal de financiamento. 

A despeito desses embates e da polêmica sobre 
ensino público x ensino privado, nós, que defendemos 
o público e gratuito em todos os níveis e instâncias, 
não podemos cair na inércia pelo temor - fundado ou 
infundado -da privatização, deixando de gerar a auto
nomia plena. A grande ameaça à universidade não é a 
autonomia, muito ao contrário, mas sua estrutura e seu 
desempenho atuais. Não é defendendo-a tal como 
está que. se garantirá a boa universidade 'ifue o país 
reclama. Lutar pela autonomia plena, e mais, por uma 
ampla reforma universitária, é o que nos cabe. Nesse 
processo, teremos que S!Jperar os conservadorismos 
e coorporativismos explícitos ou implícitos, até mes
mo em retóricas pretensamente avançadas. 

Em primeiro lugar, é preciso que se tenha a 
clareza de afirmar o óbvio: que a autonomia universi
tária não se coaduna com os princípios e as regras 
do restante da administração pública. É paradoxal 
que se defenda a autonomia e, ao mesmo tempo, se 
reivindique o regime jurídico único que rege a admi
nistração direta e o serviço público em geral. Isso fa
zem, inexplicável e infelizmente, alguns selares da 
comunidade acadêmica - inclusive do corpo docen
te. A universidade, para ser autónoma com gestão 
plena - didático-científica, administrativa, patrimonial 
e financeira ..:..; tem nécêssariamenté que gozar de 
estatuto jurídico especial para atender às peculiari
dades de sua estrutura, Organização e financiamento 
pelo Poder Público, assim como possuir seus planos 
de carreira específicos. 

Em segundo lugar, se de um lado a autonomia 
enseja a transferência, para o interior da universidade, 
da gestão de seus rectirsos e da total responsabilidade 
pelos resultados, de outro lado é necessária a implan
tação de um sistema externo, de âmbito nacional, para 
continuamente avaliar seu desempenho. A autOI'Omia 
não significa divórcio entre universidade e sociedade: é 
preciso estabelecer formas de controle· e fillcalização 
para que a universidade assuma plenamente seu ca
ráter de instituição pública, que serve ao público e 
que publicamente é avaliada e controlada. 

Os debates sobre a autonomia universitária 
apontam, enfim, para a reforma do Estado e para a 
necessidade de uma revolução educacional. Na ver
dade, encerra uma discussão sobre o papel do Esta
do nessa área. O mito de que a iniciativa privada 
pode aportar recursos para a universidade em substi
tuição ao orçamento público não resiste a urna simples 
comparação com universidades de outros cantos do 
mundo, como a norte-americana, por exemplo, que re
cebe apenas 10% de seus recursos das empresas e do 
mercado. A parceria privada na educação deve ser efeti-
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vamente complementar: a presença do Estado e o fi- Há sucessivas demonstrações de nossa capa-
nanciamento público são fundamentais. O que o Es- cidade de superar as dificuldades. Entretanto, há 
tado brasileiro precisa, e urgentemente, é reverter o algo muito importante a ser feito e que depende ex-
quadro atua1 onde o que seria complementar - ensi- clusivamente de nós próprios: a análise e a efetiva-
no privado - vem, gradativa e fortemente, tomando- ção das reformas que o País está a exigir. O mo-
se o principal, ern detrimento da educação pública, menta é de decisão. E de decisão rápida, eficiente e 
direito de cidadania e dever do Estado. eficaz. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO) - Esta crise representa um sinal de alerta. Um 
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, o mundo fi- alerta para que o Executivo e o Legislativo brasilei-
nanceiro viveu dias de pânico na semana passada. ros deslanchem o processo das reformas com a ur-
0 efeito Hong Kong atravessou continentes e conta- gência que nos impõem as particularidades do"novo 
minou as bolsas de valores de vários pafses e, mais ciclo econômico que o mundo está atravessando. 
uma vez, o Brasil se viu envolvido na instabilidade e Senhor Presidente, 
na infidelidade dos capitais especulativos. Srls e Srs. Senadores, 

É impossível, imprudente e prematuro afirmar Muito provavelmente, os próximos dias não se-
que a crise foi superada. rão agradáveis para os brasileiros. A elevação das 

Mas, felizmente, nossas autoridades monetá- taxas de juros - medida indispensável, repito - é um 
rias agiram rápido e conseguiram deter, em seu mo- instrumento doloroso que irá refletir de forma negati-
mento mais crítico, essa fúria financeira que não res- va para os negócios e para a população. A expecta-
peita fronteiras políticas e muito menos os países tiva é a de qUe esse quadroôeafta sejarevertido em 
potencialmente emergentes. breves semanas. Assim seja, para o bem de nossas 

Se as medidas internamente tomadas implicam atividades mercantis. 
em mais um custo para o Brasil e acena com dias Estas são razões suficientes para que as refor-
menos favoráveis para a nossa economia, resta-nos mas sejam discutidas e aprovadas o mais rapida-
o consolo de saber que foram indispensáveis. mente possível, mesmo que, após isso, tenhamos 

O acionamento rápido dos mecanismos passí- de ampliar os debates sobre as reais necessidades 
veis de gerenciamento pelo Banco Central impediu internas e externas brasileiras. Principalmente por-
que fossem maiores e mais danosas as conseqüên- que há quem anuncie uma recessão para o ano de 
cias da crise instalada num primeiro momento em 1998 e o País não pode deixar de estabelecer estra-
Hong Kong. Aliás, acredito que estamos preparados tégias que tenham como objetivo manter a estabili-
para outras possíveis dificuldades nesse terreno. dade da moeda, o fortalecimento da economia e 

É justo registrar neste pronunciamento os elo- buscar, cada vez mais, a justiça social 
gios que nomes ilustres e reconhecidos fizeram so- Este primeiro passo - as reformas - é impor-
bre os procedimentos adotados pelas autoridades tante para que não fiquemos estáticos diante do flu-
brasileiras, entre eles o do ex-secretário de Estado xo de cerca de um trilhão e meio de çlólares que dia-
americano, Henry Kissinger, que, além dos elOgios, -iiil.iilenteouscam meicil.âoscom pouquís5ima óu ne.: 
prenunciou a superação da crise em curto prazo e 'o nhuma fidelidade. Apenas a solidez de nossas insti-
início de um novo período de crescimento dinâmico'. tuições privadas e públicas poderá dar uma resposta 

Outras vozes importantes da economia mun- aos nossos anseios de estabilidade e garantir que 
dial também consideram o Brasil um país capaz de esses capitais infiéis não nos façam vítimas de sua 
superar as dificuldades. Isto, em decorrência de fato- voracidade especulativa 
res que o privilegiam, como o próprio território e As reformas são, realmente, o nosso primeiro 
suas potencialidades econômicas ainda não devida- caminho desta longa estrada de disputas de merca-
mente exploradas, sem falar nas condições aftamen- dos e de competitividade internacional. Não pode-
te favoráveis para a expansão das atividades agríco- mos ficar alheios - e com certeza não ficaremos - a 
las. essa nova ordem econômica que abriga, num mes-

E aqui faço um outro registro, em favor da agri- mo processo, o capital construtivo e a especulação. 
cultura e de nosso País: o mundo poderia dispensar A criatividade e a competência brasileira ainda serão 
os papéis que correm nas bolsas de valores, mas, coloca:dàs à·prova ~e. certamente, saberemos ultra-
em momento algum, poderia ficar sem alimento e o passar os obstáculos que se colocarão entre o Brasil 
Brasil pode ser a resposta para as vitais necessida- que somos e o Brasil com que sonhamos. 
des dos povos de todo o mundo. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
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Dia 11.11.97, terça-feira, às 14h 30min: Sessão deliberativa ordinária 

Proposição 
(Autor/N" Oril!em) 

I 
Projeto de Resolu
ção n• 146, de 1997 

Comissão de As~ 
suntos Econômicos 

2 
Projeto de Resolu
ção n• 142, de 1997 

Jonas Pinheiro 

3 
Requerimento 
904. de 1997 

n• 

José lgnácio Ferrei
ra 

4 
Requerimento 0° 

906, de 1997 

José lgnácio Fenei
ra 

5 
Requerimento 
905, de 1997 

RomeuTuma 
6 

n• 

Projeto de Lei da 
Câmara D0 39. de 
1996 

(n• 490/95, na Casa 
de origem), 

7 
ProJeto de Lei do 
Senado n• 44, ile 
1996 

Marina Silva 

Ementa I Inst;rução 

Autoriza a elevação temporária dos limites de endivida
mento do Estado de Santa catarina para que possa emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Fir:.anceiras do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina (LFTSC). destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliá.ria com vencimento 
Ii"õ último bimestre de 1997. 

Apresentado como conclusão do Parecer n° 708/97-CAE, 
Relator: Senador Roberto Requião. 
ÃltCra a ResoluçãO ~0.° C de 1997, que autoô.Zi a·coriiíàta
ção de opexação de crédito externo, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, no >'3ior de US$ 
55,406,000.00 (cinquenta e cinco milhões quatrocentos e 
seis mil dólares nane americanos). equivalentes a RS 
59.367.529,00 (cinquenta e nove milhões, trezentos e ses
senta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais). a preços 
de 31-5-97, entre o Governo do Estado do Mato Grosso e 
o Instituto Bancário San Paolo di Torino S. P.A., destina
da ao financiamento da construção de pontes de concreto 
no âmbito do Programa de Perenização das Travessias do 
Estado. 

Parecer n• 709/97-CAE, Relator: Senador Carlos Bezerra. 
favorável 
Solicita, nos iermos regimentais, t.rarititaçãó coiljwita do 
Projeco de Lei do Senado n° 73, de 1996, com o Projeto de 
Lei da Câmara n• 50, de 1997, por uatarem de serviço de 
telecomunicações. 

Informações 

Discussão, em turno ú.níco. 

Em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n° 
947/97. 

Poderão ser ofer«ida> 
emendas até o encerramento 
da discussão. 

Em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento d' 
948/97. 

Poderão ser oferecidas 
emendas até o enccrramcn10 
da discussão. 

Votação. em turno único. 

.·.~~ ·=~"~' -~-·-"'--

Solicita, nos tennos regimentais, ·que sobre o Projeto de VotaÇão, em rumo único. 
Lei do Senado n° 73, de 1996, de sua autoria. que institui 
o Serviço Comunitário de Telecomunicações. além da 
Comissão constante do desp,acho inicial de distribuição, 
seja ouvida. também, a de ~nstimição, Justiça e Cidada-
nia 
Solicita, nos termos regimentais. tramitação conjunta das 
Propostas de Emenda à Constimição n• 32, de 1996, e 24, 
de 1997, por uatarem da prestação de serviço civil obri
gatório. 

Acrescenta paragrafas ao art. 928 da l.Oi n• 5.869: c:le II 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Parecer n• 573/97-CCJ, Relator: Senador Ramez Tebet, 
favorável, nos tennos de substitutivO que oferece (emenda 
n• 1-CCJ) e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Se
nado n• 44, de 1996. 

(Tramitando em conjunto com o PLS 44/96) 

Votação, em turno único. 

DiScUsSão. em -tUrno ún1co. 

(Em vinude de adiamento) 

Altera os arts. 926, 927 e 928 do Código de Processo Clvil . DISCussilo, erií rumo úDico. 
e dá outras providências. 

Parecer n• 573/97-CCJ, Relator: Senador Ramez Tebet, 
pela preiudicialidade do Projelo e pela aprovação do Pro-
. - - . 
JClO de Lei da Câmara no 3 9 > de 1996~ P,OS lenqos _de 
substitutivo que apr=nta (Emenda n• 1-CCJ). 

<Tramitando em conjunto com o PLC 3~9(~.> -· 

(Em vinudc de adiamcnlo) 
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·Proposição 
(AutorfN• Origem) 

8 
Projeto de Lei da 
Câmara D0 75, de 
19% 

(n• 360/95, na Casa 
deori em) 

9 
Projeto de Lei da 
Câmara n• 48, de 
1997 

(n° 2.707/97, na 
Casa de origem) 

Presidente da Repú
blica 

10 
Projeto de Resolu
çãon• 127, de 1997 

Comissão de As
suntos Económicos 

11 
Projeto de Resolu
ção n• 128, de 1997 

Comissão de As
suntos Econômicos 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 
ãf .. NOVEMBRO DE 1997 

Ementa I Instrução Infonnações 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de colete ã prova de Discussão, em rumo úmco. 
bala por profissionais nas condições que especifica e dá 
outras providências. 

Par=r n• 331/97-CAS, Relator: Senador João França, 
favorável, com emenda. 

Dispõe sobre a admissão de piofésSoies.- téCnlCos e Cien- · DiscussãO, em turno úru.co. 
tistas estrangeiros pelas universidades e pelas instituições 
de pesqu.isa cientifica e tecnológica federais. 

Par=r n' 662/97-CCJ. Relato<: Senador Ramez Tebet. 
favorável. 

Autoriza a União a contratar operação de crédito C:\1emo, 

no valor equivalente a até trezentos e setenta e sete mi
lhões, cinqUenta mil e trezentos e trinta e dois dólares 
norte-americanos, junto ao Brasilian American Merchant 
Bank destinada ao financiamento do Programa de Reapa
relhamento e Modernização da Força Terrestre a ser exe~ 
anado pelo Ministério do Exército. 

Par=res: 
- n• 565, de 1997-CAE, Relator: Senador Ramez Tebet, 
apresentado o Projeto~ e 
- n' 670, de 1997-CAE, Relator: Senador Ramez Tebet, 
favorável à Emenda n° 1-Plen. nos termos de subemenda 
ue a resenta 

Discussão, em rumo único 

-Autoriza a União a contratar OPerãção- de C:redito ·exrerno~ ----· n-tsciiSSáo; eni nifuó úilico. 
com o Brasiüan American Merchant Bank. no valor equi~ 
valente a até duzentos e trinta e seis milhões. quinhentos e 
noventa mil. novecentos e quarenta dólares norte-
americanos: destinando-se os recursos ao financiamento 
do Programa de Reaparelhamento e Modernização da 
Força Terrestre. a ser executado pelo Ministt!rio do Exér-
cito. 

Par=: 
- n• 566, de 1997-CAE, Relator: Senador Ramez Tebet, 
apresentando o Projeto~ c 
- n• 671, de 1997-CAE, Relator: Senador Ramez Tebet, 
favorável à Emenda n° 1-Pic:n, nos termos de subemenda 
ue a resenta. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h6min.) 

DISCURSO PRONUNC!ADOj>ELO SR. SENADOR 
HUMBERTO LUCENA NA SESÃO DO DIA 5-11-97, QUE 
SE REPUBLICA POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR: 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 443 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -
Sr .• Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. ExA a palavra. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, a discussão e votação 
desta Proposta de Emenda à Constituição, bem assim 
a cfascussão e votação de outras proposições no Con
gresso, como é o caso da tentativa de prorrogação do 
CPMF, Contribuição Provisória de Movimentação Fi
nanceira, criada sob a inspiração do ex-Ministro Adib 
Jatene, é a prova mais evidente de que estamos, cada 
vez mais, distantes da chamada Reforma FIScal. 

Naturalmente o governo tem encontrado dificul
dades de concluir essa reforma fiscal, por não acertar 
um ajuste com os Estados, o Distrito Federal e os mu
nicípios. E o fato é que continuam sendo cobrados os 
mesmos tributos, inclusive com um pesado encargo 
contra os contribuintes, sobretudo porque a grande 
parcela do imposto pago é indireto, sem falar que o 
mais importante imposto direto, como sabemos, é o mais 
qusto de todos. Refiro.me ao imposto sobre a renda. 

Ora, Sr. Presidente, com a prorrogação do 
FEF, que vem se repetindo anualmente - e que, 
aprovada esta Proposta de Emenda Constitucional, 
vai até 31 de dezembro de 1999 e a CPMF vigorará 
por mais um ano - com o tempo o Governo vai-se 
desinteressando da reforma fiscal. 

Gostaria de fazer um apelo às autoridades da 
área econômica, ao Senhor Presidente da República 
sobretudo, ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr. Mi
nistro do Planejamento, para que não se descuidem 
da reforma tributária, porque ela é fundamental para 
resolver o problema do déficit fiscal no País. Sem 
ela, estaremos sempre nesse vaivém, contrariando 
princípios federativos, atingindo a autonomia finan-. 
ceira dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios. Agora, Sr. Presidente, os Estados, o DF e os 
municípios estão combalidos com suas dívidas para 
com a União, para com os bancos ofteiais e particu
lares e mesmo com a rolagem de suas dívidas. A 
Paraíba, por exemplo, apesar de todas as leis e re
soluções que aprovamos para amenizar o percen
tual, ainda paga cerca de 16"k ou 17% ao mês, por 
sua dívida para com o Governo Federal - dívida 
contratual, sem falar na dívida mobiliária. 

Portanto, Sr. Presidente, a mim me parece 
que, na verdade, temos que dar uma solução, votan
do a reforma fiscal, para ·que não continuemos com 
essas decisões que dependem sempre da prorroga-
ção de leis em vigor. • 

Além do que os Estados estão perdendo pro
priamente com o FEF, além do que os Estados es
tão perdendo com a CPMF e, sobretudo, além do 

que os Estados perderam com a Lei Kandir, que, 
aliás, foi objeto hoje de um discurso aqui do nobre 
Senador Ademir Andrade, que apresentou um proje
to revogando-a, vem agora essa Proposta de Emen
da Constitucional, que no seu art ·sl!, diz: 

Observado o disposto no artigo anterior, a 
União aplicará as disposições do art 3" desta. 
Emenda retroativamente a 12 de julho de 1997. 

isso, em outras palavras, significa dizer que o Te
souro continua cobrando o Fundo, ~r de ele não 
mais estar em vigor, porque terminou a sua vigência 
em julho deste ano. Está havendo uma apropriação in
débita por parte da União em prejuízó dos Estados e 
Municípios. Esse é o ponto fundamenta! da questão e 
que levou Governadores de Estado, por exemplo, o 
Governador José Targino, da Paraíba, a continuarem 
preocupados com a situação que se está criando. 

Sr. Presidente, mantive entendimentos com o 
Uder Elcio Alvares. O nobre Senador falou-me na 
disposição de V. ExA, corno presidente do Senado, 
de tentar uma solução conciliatória junto à área eco
nõmica do Governo. Seja qual for, ela tem que vir, 
Sr. Presidente, porque não podemos mais contribuir 
para o enfraquecimento cada vez maior das finanças 
dos Estados, Municípios e DF. 

V. Exa foi Governador da Bahia por duas ou 
três vezes - e talvez o seja por mais uma vez se o 
quiser-, mas o fato é que V. Exl foi Governador numa 
época em que o Governo Federal não precisava recor
rer a esses instrumentos e retirar dinheiro dos Estados, 
Municípios e DF. Hoje, 95 Estados estão numa situa
ção realmente difícil, porque a União, com o seu Plano 
Real- que inegavelmente vai bem pois é ~el 
pela estabiridade e queda da inflação - tem de manter 
o equ~fbrio das contas públicas e, para isso, não de
volve o dinheiro dos Estados. 

Portanto, Sr. Presidente, nós da Paraíba va
mos votar favoravelmente à matéria, apesar do sa
crifício que será imposto ao Estado. E vamos votar de
pois de entendimentos com o Governador Maranhão, 
e certos de que, da parte das lideranças institucionais 
e, sobretudo, da parte de V. Exl, como Presidente do 
Senado, do Senador Elcio Alvares e dos demais Ude
res, possamos fazer um acerto com a área econõmica 
do Governo para encontrar um modo de devolver aos 
Estados, pelo menos o valor correspondente a esses 
tJês meses, parceladamente, porque realmente está 
sendo cobrado indevidamente. Não quero referir-me à 
Lei Kandir porque essa foi prometida e não cumpri
da, mas também tem que ser amanhã acertado um 
esquema para seu fiel cumprimento. 

Eram essas as palavras que gostaria de dizer a 
título de encaminhamento e esse o apelo que faria 
às Uderanças e a V. ExA, corno Presidente do Sena
do e do Congresso Nacional. 
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ATA DA 159" SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 3 DE 
NOVEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 4 de novembro de 1997) 

RETIFICAÇÓES 

No sumário da Ata, à página n• 23663, r• coluna, no item 1.2.5 -
O fi cios, 

Onde-se Lê: 

SfNO, de 31 de outubro último, do Deputado Bosco França, ............... . 

Leia-se: 

S/N;de 31 de outubro último, do Deputado Bosco França, solicitando 
a sua substituição na Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n• 
1.591, de 1997 . 
. . . ........... .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. ·-· ............................... --..... ·---- -~----- ··-· ..... .__._ ........ ._ .. ~"-"''-.. -

•••• : • ••••••••• .-••••• .-. ~ •••••••• ·-· .-.- ............ -,_,_ '" .-...... _.,. ......... r."~- •• .-.,.-,,.-, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••• . ....... ... . .. .. . ~ ................................. .-.......................... -................................................ . 

À página no 23719, la coluna, no Parecer n° 691, de 1997, 

Onde-se Lê: 

PARECER N• 691, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n• 1999 de 1996, de autoria 
do Senador Ney Suassuna que altera o Decreto-Lei n• 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal - , 
introduzindo artigo que define crime de omissão no 
exercício do pátrio poder. 

Leia-se: 

PARECER N• 691, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n° 1999 de 1996, de autoria 
do Senador Ney Suassuna que altera o Decreto-lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal - , 
introduzindo artigo que define crime de omissão no 
exercício do pátrio poder. 
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ATA DA 161" SESSÃO DELIDERATIVAORDINÁRIA, REALIZADA EMs· 
DE NOVEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 6 de novembro de 1997) 

RETIFICAÇÕES 

No sumário da Ata, á página n• 23960, no item 1.3 - ORDEM DO 
DIA, no resultado da apreciação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 25, de 1997 (n° 449/97, na Cãmarados J)eputados), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais" Transitória_s.,_intrQdl.gÍJiQs pela Emenda Constitucional de 
Revisão n• I, de 1994 (prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal- FEF), inclua
se, por omissão, após os oradores que usaram da palavra no encaminhamento de sua 
votação, o seguinte: 

.......... ,tendo o Senador Josaphat Marinho encaminhado à Mesa declaração de voto . 

• • •• • • • • • • • • • • • • • '' ••• ' •• ' •.•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ••• ··-·· ••• •••••• •• ·-·•-•"o'#O .......... •. 
'• o •' • •• -• • • • , .. , .. , .. , • o' •' • •-• '' '·-~~------.--~~-·-~-•-•-•o• •--•-•-.-• '''-'-'.': '-' •' ;•_'-'-'~--'-'-"--'-!...'-"-'~! •_• ~ '-~'-' ~ ~ •' 

Trecho de ata, que se republica por haver saído com incorreções, à 
página n• 24058, na apuração do resultado da votação da Emenda n• 1-CCJ, de 
redação, oferecida em primeiro turno à Proposta de Emenda à Constituição n• 25, de 
1997 (n• 449/97, na Câmara dos Deputados), que altera.dispositivos dos arts. 71 e 72 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda 
Constitucional de Revisão n° 1, de 1994 (Prorrogação do Fundo de Estabilização 
Fiscal - FEF), e no recebimento de declaração de voto do Senador Josaphat Marinho, 
referente à materia. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos 
Magalhães) - Está encerrada a votação. 

Vou proclamar o resultado. 
Votaram SIM 60 Srs, Senadores; c NÃO 2. 
Houve 7 abstenções. · 
Total de votos: 69 
Foi aprovada a emenda. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA W I - CCJ 
(De Redação) 

Dê-se ao caput do art. 4° da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 25, de 1997, a seguinte 
redação: 

"Art. 4° Os efeitos do disposto nos arts. 71 e 
72 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. com a redação dada pelos arts. 1° c 2° 
desta Emenda, são retroativos a 1• de julho de 
1997". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos 
Magalhães) - O Sr. Senador Josaphat Marinho 

encaminhou à Mesa declaração de voto, que será 
publicada nos tcrmÓs regimentais. 

É a seguinte a declaração de voto 
recebida: 

DECL~ÇÃO DE VOTO 

Ileclaro que v<ltei contra o projeto que 
prorroga o Fundo de ~stabilização fiscal. 

1", porque não se pode prorrogar o que se 
esgota por· decurso de prazo; 2", porque a 
prorrogação está convertendo em permanente o que 
era transitório, com prejuízo para a Federação. 

Com esta declaração, confirmo a orientação 
que votei na Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, em 5 de novembro de 
1997 

Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos 
Magalhães) - A matéria vai à Comissão de 
Constituição, Justiça c Cidadania, para rcdação para 
J segundo turno regimental. (Pausa). 

445 
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AGENDA CUMPRIDA PELO· PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

06111197 
Quinta-feira 

11:00 - Embaixador da Suécia, Senhor Christer Manhusen 

11:45 - Governadores Antônio Britto (RS), Maguito Vilela 
(GO), Cristovam Buarque (DF), Garibaldi Alves Filho 
(RN) 

12:30 - Almoço com o Ministro da Marinha, Almirante Mauro 
César Rodrigues Pereira 

Ministério da Marinha 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

19:30 - Recepção na Embaixada do Chile 
SES -Av. das Nações, lote 11 

NOVEMBRO DE 1997 
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Ata da 163ª Sessão Não Deliberativa 
em 7 de novembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinâria da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr. Nabor Júnior 

(Inicia-se a sessão às 9 horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sob a 
proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Sobre a mesa, Expediente que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N° 715, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Cãmara n• 77, de 1993 -Complementar 
(n• 174189 - Complementar, na Casa de 
origem), que estabelece nonnas gerais 
aplicáveis ao imposto sobre transmissão 
inter vivos, a qualquer título, por ato one
roso, de bens imóveis por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos à sua aquisição 
-ITBI-N. 

Relator: Senador Guilhenne Palmeira 
Aprovado pela Casa de origem, na redação do 

Deputado Nilson Gibson, vem a esta Comissão o 
Projeto de Lei da Câmara n• 77, de 1993- Comple
mentar, que "estabelece nonnas gerais aplicáveis ao 
imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por nature
za ou acessão fisica, e de direitos reais sobre imó
veis, exceto os de garantia, bem como cessão de di
reitos à sua aquisição - ITBI-IV", tributo inscrito na 
competência dos Municípios, consoantes o art. 156, 
11, da Constituição. 

2. Desde o seu nascimento, o imposto sobre a 
transmissão inter vivos de bens imóveis tem sua 
história ligada ao seu co-irmão, o imposto sobre 
transmissão causa mortis. Seus ancestrais foram a 
chamada sisa dos bens de raiz, instituída por O. 
João VI (alvará de 17-6-1809), ambos do governo 
central. A Constituição Republicana de 1891 unificou 
as incidências no imposto sobre a transmissão da 
propriedade, inserindo-o na competência dos Esta-

dos. Ainda nesse âmbito, a Constituição· de 1934 o 
desdobrou em imposto sobre a transmissão da pro
priedade inter vivos e iniposto sobre a transmissão 
da propriedade causa mortis. A Constituição de 
1946 manteve o desdobramento e a competência 
dos Estados nas seguintes incidências: imposto so
bre a transmissão da propriedade inter vivos e im
posto sobre a transmissão da propriedade causa 
mortis. A Constituição de 1946 manteve o desdo
bramento e a competência dos Estados nas se
guintes incidências: imposto sobre a transmissão 
da propriedade causa mortis e imposto sobre a 
transmissão da propriedade imobiliária inter vivos 
e sua incorporação ao capital das sociedades. A 
Emenda Constitucional n.• 5, de 1961, passou o 
primeiro à competência dos Municípios, deixando 
o segundo à competência dos Estados. A Emenda 
Constitucional n• 18, de 1965, agregou-os no im
posto sobre a transmissão de bens imóveis e de 
direitos reais sobre imóveis, ambos na óbíta esta
dual. A Constituição de 1967 e a Emenda n• 1/69 
os mantiveram nos Estados, sendo sua incidência 
a transmissão, a qualquer título, de bens imóveis 
por natureza e acessão física e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto dos de garantia, bem como 
sobre a cessão de direitos à sua aquisição. A Car
ta em vigor os separou novamente, devolvendo 
aos Municípios a competência do imposto sobre a 
transmissão inter vivos. Permanece com os Esta
dos a transmissão causa mortis, agora abrangen
te de quaisquer bens e direitos. 

A nosso ver, impõe-se esse escorço histórico 
em tomo da odisséia do imposto inter vivos para 
evidenciar a utilidade do presente projeto, que, ao 
dispor sobre normas gerais aplicáveis ao imposto 
sobre a transmissão inter vivos, atende ao disposto 
no art. 146, III, da Lei Maior. Atende, também, ao in
ciso 11 do mesmo artigo, ao regular a imunidade de 
que trata o art. 156, § 2", I. 

4. No que tange a normas gerais: 

a) explicita a incidência sobre a cessão, por ato 
oneroso, do direito à sucessão do enfrteuta (art. 1", 
11;-b), alémdaê)(pressa notextoconstitucional (ces-
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são, por ato oneroso, de direitos relativos à aquisi
ção de bens imóveis); 

b) explicita que serão contribuintes do imposto, 
conforme dispuser a lei municipal, quaisquer das 
partes envolvidas nos atas ou contratos que se 
constituem em seu fato gerador (art 3"); 

c) explicita que a base de cálculo do imposto é 
o valor de mercado dos bens ou direitos transmitidos 
ou cedidos (art. 4"). 

5. Relativamente à imunidade da transmissão 
de bens ou direitos incorporados ao patrimõnio de 
pessoa jurídica em realização de capital ou decor
rente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de 
pessoa jurídica - exceto aquela em que a atividade 
preponderante seja a compra e venda desses bens 
ou direitos - considera caracterizada atividades pre
ponderante quando mais de 50% da receita opera
cional da pessoa jurídica adquirente consistir nas 
transações mencionadas (art. 2", § 2"). 

6. O projeto em análise se faz necessário por
que regula assunto até hoje não pacificado, tendo 
em vista que se questiona se estão ou não em vigor 
os arts. 35 a 45 do Código Tributário Nacional, perti
nentes ao antigo ITBI (Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis e de direito a ele relativos), do qual 
se desmembrou o imposto a que se refere. Enten
dam alguns que lhe seriam aplicáveis as disposições 
com ele compatíveis, ex vi do art 34, § s•, do Ato 
das Disposições Constitucionais Jransitórias, que 
estipula a recepção das normas triButárias não coli
dentes com o novo sistema. 

7. Os que negam a recepção alegam que o 
CTN cuida de outro imposto, com fato gerador mais 
amplo, porque, embora abrangendo matéria tributá
vel do now imposto municipal, não apresenta con
figuração do somatório deste como o novo imposto 
de transmissão causa mortis e doação que perma
neceu na competência estadual, agora tendo como 
objeto quaisquer bens ou direitos (não apenas bens 
imóveis, como era no antigo ITBI). 

8. Regulado o assunto pelo presente projeto, 
cessarão as dúvidas que subsistem sobre se, in 
casu, terá havido ou não a aludida recepção. Essa a 
sua principal virtude. E outra conseqüência lógica de 
sua aprovação será necessária adaptação que de
verão os Municípios promover em sua legislação 
correspondente, data a coatividade da lei comple
mentar, decorrente do art. 146 da Carta Magna. 

Ex positis, opinamos pela aprovação do proje
to em exame. 

Sala das Comissões, 1 O de setembro de 1997. 
- Bernardo Cabral - Presidente - Guilherme Pai-

meira - Relator - Elcio Alvares Beni Veras - Re
gina Assumpção - Pedro Simon - Edison Lobão 
- Romeu Tuma - Epitácio cafeteira - Jefferson 
Peres - Bello Parga. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre conflitos de competência, em 

matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distri
to Federal e os Municípios; 

11 - regular as limitações constitucionais ao po
der de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, 
bem como, em relação aos impostos discriminados 
nesta Constituição, a dos respectivos fatos gerado
res, bases de cálculo e contribuintes; · 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 
decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato coo
peratiw praticado pelas sociedades cooperativas. 

Art 156. Compete aos Municípios instituir im
postos sobre: 

1. - propriedade predial e territorial urbana; 
11 - transmissão inter vivos, a qual título, por 

ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou aces
são física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto 
® ae garantia, bem como cessão de direitos a sua 
'áquisição; 

III - serviços de qualquer natureza, não com
preendidos no art. 155, 11, definidos em lei comple
mentar. 

§ 1• O imposto previsto no ilciso I poderá ser pro
gressivo, nos termos de lei municipal, de forma a asse
gurar o cumprimento da função social da propriedade. 

§ 2" O imposto previsto no inciso 11: 
I - não incide sobre a transmissão de bens ou 

direitos incorporados ao patrimõnio de pessoa jurídi
ca em realização de capital, nem sobre a transmis
são de bens ou direitos decorrentes de fusão, incor
poração, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo 
se, nesses casos, a atividade preponderante do ad
quirente for a compra e venda desses bens ou direi
tos, locação de bens ou direitos • locação de bens 
imóveis ou arrendamento mercantil; 

11 - compete ao Município da situação do bem. 
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§ 3" Em relação-ao imposto previsto no inciso 
III, cabe à lei complementar. 

I - fixar as suas alíquotas má;:imas; 
11 - exduir da sua incidência exportações de 

serviços para o exterior. 

A TO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRASITÓRIAS 

Art. 34. O Sistema Tributário Nacional entrará 
em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês se
guinte ao da promulgação da Constituição, mantido. 
até então, o da Constituição de 1967, com a redaçãc 
dada pela Emenda n• 1 , de 1969, e pelas posterio
res. 

§ 5" Vigente o novo Sistema Tributário. Nacio
nal, fica assegurada a aplicação da legislação ante
rior, no que não seja incompatível com ele e com a 
legislação referida nos §§ 3" e 4". 

Código Tributário Nacional 

LEI N" 5.172 - DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 

Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direi
to tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. 

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor 
venaldoimóvel. 

Parágrafo único. Na determinação da base de 
cálculo, não se considera o valor dos bens móveis 
mantidos, em caráter permanente ou temporário, no 
imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 
aformoseamento ou comodidade. 

Vide Súmula 589 do STF. 

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da 
disponibilidade a que se refere o art. 43, sem prejuí
zo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a 
qualquer título, dos bens produtores de renda ou dds 
proventos tributáveis. 

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pa
gadora da renda ou dos proventos tributáveis a con
dição de responsavel pelo imposto cuja retenção e 
recolhimento lhe caibam. 

-DOCUMENTO ANEXADO, NOS TERMOS DO 
ART. 250 PARAGRAFO ÚNICO, DO 

REGIMENTO INTERNO 

ESTUDO N" 276, DE 1996 
(Codificação do ITBI - IV) 

PLC n• 77/93 
Senador Guilherme Palmeira 
O Senhor Senador Guilherme Palmeira solicita 

-que se elabore estudo sobre as implicações da apro
vação do Projeto de Lei n• 77, de 1993 (n" 17 4-D, de 
1989, na origem), na reqação oferecida pelo Relator. 
Deputado Nilson Gibson, aprovada pela Câmara dos 
Deputados. 
. 2. Como está na ementa, o projeto "estabelece 

n_o_rma~_!J'ªrais aplicáveis ao imposto sobre transmis
.s.ão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, 
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garan
tia, bem como cessão de direitos à sua aquisição -
ITBI-IV", tributo inscrito na competência dos Municí
pios, consoante o art. 156,11, da Constituição. 
. 3: oe"sc.ié o seu nascimerítõ, o impoSto sobre a 
transmissão inter vivos de bens imóveis tem sua 
história ligada ao seu co-irmão, o imposto sobre a 
lransmissãocau!ra-mo-rtis. seus ancest:raiS foram a 
chamada sisa dos bens de raiz, instituída por O. 
João VI (alvará de 3-6-1809), e a décima dos lega
dos da herança, criada logo a seguir (alvará de 17-6-
1809), ambos do governo central. A Constituição re
publicana de 1891 unificou as incidências no impos
to sobre a transmissão da propriedade, inserindo-o 
na competência dos Estados. Ainda nesse âmbito, a 
Constituição de 1934 o desdobrou em imposto sobre 
a transmissão da propriedade inter vivos e imposto 
sobre a transmissão da propriedade causa mortis. 
A Constituição de 1946 manteve o desdobramento e 
a competência dos Estados nas seguintes incidên
cias: imposto sobre a transmissão da propriedade 
causa mortis e imposto sobre a transmissão da pro
priedade imobiliária inter vivos e sua incorporação 
ao capital das sociedades. A Emenda Constitucional 
n• 5, de 1961, passou o primeiro à competência dos 
Municípios, deixando o segundo à competência dos 
Estados. A Emenda Constitucional n• 18, de 1965, 
agregou-os no impósto sobre ã transmissão de bens 
imó\teis e de direitos reaiS sobre imóveis, ambos na 
órnita esta-dual. A c-t>nstituição de-1967 e a Emenda 
n• 1/69 os mantiveram nos Estados, sendo sua inci
dência a transmissão a qualquer título, de bens imó
veis por natureza e acessão física e de direitos reais 

·sobre imóveis exceto os de garantia, bem como so
bre a .cessão_de direitos à sua aquisição. A Carta em 
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vigor os separou novamente, devolvendo aos Muni
cípios a competência do imposto sobre a transmis
são' inter vivos. Permanente com os Estados a 
transmissão causa mortis, agora abrangente de 
quaisquer bens e direitos. 

4. A nosso ver, impõe-se esse escorço históri
co em tomo da odisséia do imposto inter vivos para 
evidenciar a utilidade do presente projeto, que, ao 
dispor sobre normas gerais aplicáveis ao imposto 
sobre a transmissão inter vivos, atende ao disposto 
no art. 146, III, da Lei Maior. Atende, também, ao in
ciso 11 do mesmo artigo, ao regular a imunidade de 
que trata o art. 156, § 2", I. 

5. No que tange a normss gerais: 
a) explicita a incidência sobre a cessão, por ato 

oneroso, do direito à sucessão do enfiteuta (art. 1°, 11); 
b) além da expressa no texto constitucional 

(cessão, por ato oneroso, de direitos relativos à aqui
sição de bens imóveis); 

b) explicita que serão contribuintes do imposto, 
conforme dispuser a lei municipal, quaisquer das 
partes envolvidas nos atos ou contratos que se 
constituem em seu fato gerador (art. 30); 

c) explicita que a base de cálculo do imposto é 
o valor de mercado dos bens ou direitos transmitidos 
ou cedidos (art. 40). 

6. Relativamente à imunidade da transmissão 
de bens ou direitos incorporados ao patrimõnio de 
pessoa jurídica em realização de capital ou decor
rente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de 
pessoa jurídica - exceto aquela que a atividade pre
ponderante seja a compra e venda desses bens ou 
direitos - considerada caracterizada atividade pre
ponderante quando mais de 50% da receita opera
cional da pessoa jurídica adquirente consistir nas 
transações mencionadas (art. 2", § 2"). 

7. O projeto em análise se faz necessário por
que regula assunto até hoje não pacificado, tendo 
em vista que se questiona se estão ou não em vigor 
os arts. 35 a 45 do Código Tnbutário Nacional, perti
nentes ao antigo ITBI (imposto sobre a transmissão 
de bens imóveis e de direitos a ele relativos), do qual 
se desmembrou o imposto a que se refere. Enten
dem alguns que lhe seriam aplicáveis as disposições 
com ele compatíveis, ex vi do art. 34, § 5°, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
estipula a recepção das normas tributárias não coli
dentes com o novo sistema. 

8. Os que negam a recepção alegam que o 
CTN cuida de outro imposto, com fato gerador mais 
amplo, porque, embora abrangendo matéria tributá
vel do novo imposto municipal, não apresenta confi-

guração do somatório deste com o novo imposto ,,_ 
transmissãO-causa mortis e doação, que permane
ceu na competência esladual, agora tendo como ob
jeto quaisquer bens ou direitos (não. apenas imóveis, 
como era no antigo ITBI). 

9. Regulado o assunto pelo presente projeto. 
cessarão as dúvidas que subsistem sobre se, in 
casu, terá havido ou não a aludida recepção. Essa a 
sua principal virtude. E outra conseqüência lógica de 
sua aprovação será a necessária adaptação que de
verão os Municípios promover em sua legislação 
correspondente, dada a coatividade Ça· lei comple
mentar, decorrente do art. 146 da Carta Magna. 

1 O. Assim sendo, estou tomando a iniciativa de 
apresentar, em separado, minuta de parecer, que 
poderá ser utilizada pelo Senhor Senador, s.m.j. 

Brasília, 31 de outubro de 1996.- Olavo Nery 
Corsatto, Consultor Legislativo. 

PARECER N° 716, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 45, 
de 1994 (n° 648/91, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a necessidade de apu
ração de falta grave para dispensa de di
rigentes e representantes sindicais, e dá 
outras providências. 

Relatora: Senadora Marluce Pinto. 

I -Relatório 

Para discussão e deliberação nesta Comissão 
encontra-se o Projeto de Lei da Câmara .,;o 45, de 
1994, que "Dispõe sobre a necessidade de apuração 
de falta grave para dispensa de dirigentes e repre
sentantes sindicais e dá outras providências." 

Intenta-se através da presente proposição es
tabelecer rito próprio para a apuraçaõ de falta grave 
cometida por empregado investido em cargo de dire
ção ou representação sindical decorrente de eleição. 

As novas regras alteram a normalização con
substanciada na C!lnsolidação das Leis do Trabalho 
- CL T pertinentes á matéria, determinando o paga
mento dos salários ao empregado afastado do em
prego durante todo o período de apuração judicial do 
fato ensejado da justa causa, até decisão final da 
Justiça do Trabalho. 

O ajuizamento da reclamação para apuração 
de falta grave apenas interromperá a vigência do 
contrato de trabalho, não mais acarretando sua sus
pensão. 

O rol das hipóteses caracterizadoras da falta 
grave, previstas no art. 482 da CL T, foram reescritos 

··-
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para adaptarem-se à natureza conflituosa do contra
to de trabalho. 

Como justificativa a autora elenca as seguintes 
razlles: 

"Adota-se por outro lado, a tOnica de 
valorização da liberdade sindical, o que re
quer a proteção contra ates anti-sindicais. 
Nesse sentido, opta por mecanismos pre
ventivos, para uma adequada salvaguarda 
do eficaz desempenho da atillidade sindical. 
Dessa forma, considera-se imprescindível a 
adoção da interrupção do contrato de traba
lho, e não a suspensão, assegurando-se, 
assim, a percepção de salários até manifes
tação do Poder Judiciário: busca-se com 
isso, distribuir a carga da prova ao emprega
dor, possibilitando o exercício, sem solução 
de continuidade, de prerrogativas sindicais, 
até pronunciamento judicial obstativo. Ao 
lado disso, propõe-se fórmula distinta da 
prevista no art. 493 da CL T - remissiva às 
hipoteses de justa causa elencados no art. 
482 do mesmo diploma. 

- a uma, porque é notória a insuficiên
cia conceituai daquele rol; 

- a duas, porque toma-se necessária 
nova normalização da justa causa, ade
quando-se a matéria à realidade sócio-cultu
ral e ao regime de liberdade individual; 

- a três, porque há que se condicionar 
a falta grave ao principio maior da liberdade 
sindical, razão pela qual a ."indisciplina e in
subordinação", a "improbidade", a "desídia e 
o abandono de emprego•, e a "violação de 
segredo da empresa• têm seus contornos 
redesenhados, para que se façam compatí
veis com natureza essencialmente conflituo
sa dos procedimentos de composição de in
teresse entre o capital e o trabalho. 

O presente projeto enquadra-se nas 
orientações da Organização Internacional do 
Trabalho (011), especialmente aquelas ex
pressas nas Convenções n• 98 e 135 e na 
Recomendação n• 143. Sua aprovação rep
resentará efetivo compromisso com a mo
dernidade nas relações entre o capital e tra
balho." 

O Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1994, é 
de autoria, na Casa de origem, da ilustre Deputada 
Sandra Starting, tendo ali recebido, parecer favorá
vel, à unanimidade, nas Comissões de Trabalho, Ad-

ministração e Serviço Público e na de Constituição. 
Justiça e de Redação. 

Transcorrido o prazo regimental, à proposiçiio 
não foram apresentadas emendas. 

É o relatório. 

11 -Voto da Relatara 

O Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1994, 
pretende novo disciplinamento do proce~o de apu
ração de falta grave para a dispensa de dirigente ou 
representante sindical. 

A suspensão do pagamento de salário ao em
pregado afastado do serviço para apuração de falta 
grave, sem a ocorrência do devido processo legal, 
especialmente se o empregado gozar da estabiiida
de provisória de que trata o art. e•, inciso VIII, da 
Constituição Federal, constitui-se em exagero, uma 
vez que se estará penalizando o trabalhador antes 
que sua culpa ou dolo tenham sido demonstrad:Js 
cabalmente. 

. Ademais, o inciso VIII do art. 8° da Carta Políti
ca em vigor prescreve que a falta grave deve ser 
apurada nos termos da lei, ou seja, é norma de efi
cácià contida. Sob este prisma temos como pertinen
te a regulamentação da matéria em lei especial. 

Sobre as alterações perpetradas às hipóteses 
do art. 482 da CL T, não há o que se perquirir, uma 
vez que foi mantido o esteio fundamental que carac
teriza a conduta disciplinar reprovável do emprega
do. Revisar as causas ensejadoras da demissão por 
justa càusa é na atual conjuntura, procurar atualizar 
o direito individual do trabalho à realidade sócio-cul
tural do País. 

A coexistência de regras distintas para caracte
rizar a falta grave de dirigentes sindicais e de outros 
empregados, embora possa caracterizar algum tipo 
de tratamento diferenciado, atende a expressa dis
posição constitucional contida no inciso VIII do art. 
s•da CF. • 

O professor wagner Giglio, em sua obra Justa 
Causa, ensina: 

"O poder disciplinar reconhecido ao 
empregador autoriza-o a punir o empregado 
que comete uma falta, advertindo-o verbal
mente ou por escrito, suspendendo-o do 
serviço, ou despedindo-o. 

Tal poder é, entretanto, limitado pela 
moção de justiça, que pressupõe seu uso 
normal. Entende-se facilmente, por isso, que 
o empregador venha a ser responsabilizado 
pelo abuso de poder de comando, causador 
de injustiças. 
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Injusto seria, por exemplo, despedir o 
empregado por motivos fúteis, irrelevantes, 
pois o homem é um ser imperfeito e dele 
não há que se exigir comportamento imacu
lado, sempre. 

Manda o bom senso e o ideal de Justi
ça, já consubstanciados no princípio geral 
do direito - que recomenda atribuir a cada 
um seu quinhão suum cuique tribuere -
deva existir uma proporcionalidade entre o 
ato faltoso e sua punição, aplicando o em
pregador as penas menos severas para as 
infrações mais leves e reservando o despe
dimento para as greves." (Justa Causa - Ltr. 
Ed. 1986 -São Paulo - SP - pp. 21.) 

Nesta linha de raciocínio, merecem acolhida as 
alterações feitas nas hipóteses caracterizadoras da 
falta grave, que devem constituir-se em situações 
realmente afetas à relação de emprego e não à liber
dade individual de cada pessoa. 

A multa a que alude o art. s• do projeto está 
desatualizada, necessitando ter seu valor alterado 
para a moeda corrente atual, o que fazemos na for
ma de emenda que integra o presente parecer. 

Embora o projeto de lei não mencione, há que 
se referir ao disposto no art. 508 da CL T, que trata de 
hipótese ensejadora da justa causa para o empregado 
bancário. Essa disposição, a nosso ver, encontra-se 
dissonante com a realidade atual, além de ser discrimi
natória. Não raros os casos em que a devolução de 
dois cheques de pequeno valor, ou o não pagamento 
de uma fatura de cartão de crédito ou outra dívida 
qualquer implica a demissão por justa causa do em
pregado, justamente no momento em que, aparente
mente, ele se encontra em maiores dificuldades. 

Essa situação ou é extensiva a tOdos ou sim
plesmente revogada. A dificuldade financeira mo
mentãnea do empregado não pode caracterizar mo
tivo para demissão por justa causa. Neste sentido 
apresentamos emenda alterando o art. 9° do projeto 
para acrescentar a revogação do art. 508 da CLT. 

Nestes termos em face das considerações su
pra-expedidas, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Cãmara n• 45, de 1994, acrescido das altera
ções propostas nas seguintes emendas: 

EMENDA 01 

Substitua-se a redação do art. s• do Projeto de 
Lei n• 45, de 1994, pela seguinte. 

"Art. s• O empregador que deixar de 
pagar salários a que fizer jus o empregado 
partador da estabilidade provisória prevista 

--- --- - ----- -

no inciso VIII do art. 8" da· Constituição Fe
deral, cujo contrato de trabalho estiver inter
rompido para a apuração de falta grave, ln
correrá na -multa de 1 (um) mil reais a 100 
(cem) mil reais, a ser imposta pela Junta ou 
Juízo de Direito, na forma dos arts. 903 e 
908 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

EMENDA2 

O art. 9° do Projeto de Lei da Câmara n• 4S, de 
1994, passa a ter a seguinte redação: 

• Art. go Revogam-se as disposiç6es em 
contrário, especialmente o art 508 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943. 

Emendas acolhidas pela Comissao de Assun
tos Sociais, constantes do voto em separado do Se
nador Waldeck Omellas. 

Assim, para sanar o vício apontado, aceitando 
o parecer da nobre Relatara, Senadora Marluce Pin
to, apresentamos as seguintes mc>dificaçõe.s: 

EMENDA N° 3- CAS 

1 - No arl 2" suprima-se a expressão ... "sem 
prejuízo do salário". 

EMENDA N" 4 - CAS 

2 - Suprima-se o art. 4" 

EMENDA N° 5- CAS 

3 - No art. s•, suprima-se a expressão ... "cujo 
contrato de trabalho estiver, interrompido para apu
ração de falta grave .. ." 

Ante o exposto, votamos com o parecer, feitas 
_as modificaçi)e!l propostas. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
- Beni Veras- Presidente, Marluce Pinto, Relatora 
- Bello Parga, com a incorporação das alterações do 
voto em separado do Senador Waldeck OmeiU -
Valmir C8mpelo - OSrnar Dias - Mauro Miranda -
Leomar Quintanilha -Jonas Pinheiro - Júnla Mari
se -João França -canos Wilson -Romero Juet -
Benedita da Silva - Waldeck Omelas, com voto em 
separado - José Alves -Antônio cartas ValadantS. 

VOTO EM SEPARADO 
Senador Waldeck Omelas 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara 00 
45, de 1994 que "Dispõe sobre a necessi
dade de apuração de falta grave para dis
pensa de dirigente e representantes sin
dicais, e da outras providências". 
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I -Relatório 

Sob exame o Projeto de Lei da Câmara n• 45, 
de 1994, que "dispõe sobre a necessidade de apura
ção de falta grave para dispensa de dirigentes e rep
resentantes sindicais, e dá outras providências. 

A Proposição objetiva criar um rito próprio e 
distinto para a apuração de falta grave cometida por 
empregado investido em cargo de direção ou repre
sentação sindical. 

A nova regra estabelece que a apuração de fal
ta grave seja procedida através de Ínquérito judicial, 
antecedido do afastamento do empregado do servi
ço ou do local de trabalho, sem prejuízo do salário 
(art. 2"). 

O ajuizamento da reclamação para apuração 
de falta grave apenas interromperá a vigência do 
contrato de trabalho, não mais acarretando sua sus
pensão. 

No artigo 4° estabelece que, negada a imputa
ção da falta grave, não poderá o empregador impe
dir o acesso do empregado ao local de trabalho e o 
exercicio de suas funções, contrariando a própria 
disposição do artigo 496 da CL T que manda conver
ter a reintegração em indenização, se estiver carac
terizada a incompatibilidade ente as partes. 

O art. 6° define novas multas pela suspensão 
do pagamento dos salários ao que fizer jus o empre
gado portador de estabilidade provisória prevista no 
inciso VIII do art. a• da Constituição F-ederal, cujo 
contrato de trabalho estiver interrompido para apura-

( 
ção de falta grave, sem estabelecer a forma de res-
sarcimento da empresa dos salários indevidamente 
recebidos, se a justiça reconhecer a procedência da 
imputação da falta. grave. 

Voto 

O Projeto de Lei n• 44, de 1994, ao disciplinar 
o processo de apuração de falta grave para dispen
sa de dirigente ou representante sindical, incorre em 
parcialidade de difícil sustentação à luz do art. 5• da 
Carta Magna que reza: 

"Art. 5° todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garan
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros re
sidentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade; à igualdade, à segurança e a 
propriedade, nos termos seguintes." 

Assim, para sanar o vício apontado, aceitando 
o parecer da nobre Relatara, Senadora Marluce Pin
to, apresentamos as seguintes modificações: 

1 -No art. 2", suprima-se a expressão ... "sem 
prejuízo do salário". 

2 -Suprima-se o art. 4°. 
3 - No art. s•, suprima-se a expressão ... "cujo 

contrato de trabalho estiver interrompido para apurac 
ção de falta grave .. .". 

Ante o ei<posto, votamos com o parecer, feitas 
as modificações propostas. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
- Senador Waldeck Omelas_ 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Damos 
início a mais uma reunião da Comissão de Assuntos 
Sociais. 

Concedo a palavra ã Senadora Mar1uce Pinto, 
relatara do projeto do item n• 4. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Sr. Presidente, 
todos os Srs. Senadores têm o relatório em mãos. 
Pergunto, então, a V. Ex- se hã necessidade da lei
tura. Posso resumir? Posso ler só o voto do Relator? 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Sim. 
A SRA. MARLUCE PINTO-
(LEITURA DE PARECER) 
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Há voto 

em separado do Senador Waldeck Omelas. Eu pedi
ria ao Senador Bello Parga que apresentasse o voto 
em separado do Senador Wakleck Omelas. 

O SR. BELLO PARGA - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, na apreciação que faz o Senador 
Wakleck Omelas, S. Ex" diz que a proposição objeti
va criar um rito próprio, distinto, para apuração de 
falta grave cometida por empregado investido em 
cargo de direção ou representação sindical. 

A nova regra estabelece que a apuração de fal
ta grave seja precedida de inquérito judicial, antece
dida do afastamento do empregado do serviço ou do 
local do trabalho, sem prejuízo do salário. 

O ajuizamento da reclamação para apuração 
de falta grave apenas interromperá a vigência do 
contrato de trabalho, não mais acarretando sua sus
pensão. No art. 4" do Projeto de Lei sob exame, es
tabelece que, negada a imputação de falta grave, 
não poderá o empregador impedir o acesso do em
pregado ao local de trabalho e o exercicio de suas 
funções, contrariando a própria disposição do art. 
496 da Consolidação das Leis do Trabalho, que 
manda converter a reintegração em indenização se 
estiver caracterizada a incompatibilidade entre as 
partes. 

No art. 6°, define novas multas pela suspensão 
do pagamento dos salários ou o que fizer jus empre
gado por1ador de estabilidade provisória prevista no 
inciso VIII, do art. a• da Constituição, cujo contrato 
de trabalho estiver interrompido para apuração de 
falta grave. Isso ocorrerá nessa circunstância ape-
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nas, sem estabelecer a forma de ressarcimento da 
empresa, dos salários indevidamente recebidos, se 
a Justiça reconhecer a procedência da imputação de 
falta grave - reciprocidade de tratamento. 

Então, o voto do ilustre Senador Waldeck Or
nelas é no sentido de que este projeto de lei, ao dis
ciplinar o processo de apuração de falta grave para 
dispensa de dirigente ou de representante sindical, 
incorre -em parcialidade de difícil sustentação à luz 
do art. s• da Carta Magna e diz: 

"Art. 5" Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garan
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direi
to à vida, à liberdade, à igualdade, à segu
rança e à propriedade ... • 

Assim, para sanar o vício apontado, o Senador 
waldeck Omelas, aceitando parecer da nobre Sena
dora Marluce Pinto, apresenta as seguintes modifi
cações, que passo a desdobrar: no art. 2", suprima
se a expressão "sem prejuízo dos salários"; a segun
da proposição é de que se suprima o art. 4" do pro
jeto de 'lei sob exame; e a terceira e última é que, no 
art. s•, suprima-se a expressão •cujo contrato de tra
balho estiver interrompido para apuração de falta 
grave". 

Ante o exposto, incorporo o voto em separado 
do Senador Waldeck Omelas, que volta com o pare
cer, feitas essas modificações retroexpendidas. 

O SR. PRESIDENTI:: (Beni Veras) - Em dis
cussão. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o parecer do Relator. Se o parecer 
do Relator não for aprovado, prevalecerã o voto em 
separado. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, 
pelo que entendi, não, porque aqui diz que se apro
va o parecer com as modificações. Aí, tem que ha
ver votação aprovando o parecer e, depois, aprovan
do-se as modificações. Assim, é aprovado o parecer 
e, depois, aprovam-se ou não as modificações. En
tendo assim. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Aceita o ... 
A SRA. MARLUCE PINTO - Aceito as mod,jfi-

cações. _ 
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Incorpora? 
A SRA. MARLUCE PINTO -Incorporo, porque 

até melhora realmente. 
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Em vota

ção o parecer, com as incorporações. 

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

'Aprovado. 
A SRA. MARLUCE PINTO - Aprovado, com 

as incorporações. Exato. 

PARECER N°717, DE 1997 

Da -comissão de Assuntos- Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 27, 
de 1995 (n• 1.540-0/91, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o acesso de errti
dades sindicais às informações prove
nierrtes dos registras administrativos que 
especifica e dá outras providências. 

Relator. Senador José Alves 

I - Relatório 

Cumpre-nos examinar o Projeto de Lei da Câ
mara n• 27, de 1995, do ilustre Deputado Rubens 
Bueno, que pretende disciplinar •o acesso das entt

-dades sindicais às informações provenientes dos re
gistras administrativos•. 

Na justificação da iniciativa o proponente afir
ma que "as entidades sindicais, notadamente as de 
trabalhadores, a quem cabe a defesa dos interesses 
individuais e coletivos (CF, 7", III) e a participação 
nos colegiados dos órgãos públicos em que seus in
teresses profissionais ou previdenciários sejam obje
to de discussão ou deliberação (CF, 10), têm enor
me dificuldade de acesso a inúmeras informações 
provenientes de registros administrativos, dada a 
inexistência de um dispositivo legal que regulamente 
a matéria". 

A proposição, atenta aos termos constitucio
nais, toma livre e gratuito o acesso das entidades 
sindicais às informações primárias. Segundo o au
tor, "desse modo, os sindicatos poderão receber 
informações essenciais sobre estoque de empre
gos, admissões, desligamentos, remuneração, re
colhimento de contribuições sociais etc ... , quer de
sagregadas por estabelecimento empregadÓr, 
quer consolidadas por ramo ou setor de atividade 
econõmica, em prazos compatíveis com a entrega 
e o processamento dos registras administrativos 
mencionados"_ 

Na casa de origem a matéria foi examinada e 
aprovada na Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público e na Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação. 

É o relatório. 
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11 -Voto do Relator 

A iniciativa ora submetida a exame desta Co
missão pretende regularmentar, para as finalidades 
sindicais e trabalhistas, o acesso das entidades rep
resentativas das categorias às informações primá
rias e às estatísticas geradas a partir dos registres 
administrativos. Fundamenta-se tal proposição no 
disposto no inciso XXXIII do art s• da CF, que reza: 

XXXIII - todos têm direito de receber 
dos órgãos públicos informações de seu in
teresse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalva
das aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado; 

Embora o texto constitucional seja bastante 
claro no tocante ao exercício desse direito que, no 
caso, é de todos que tenham interesse particular, co
letivo ou geral nas informações, os órgãos da admi
nistração nem sempre têm permitido, com a preste
za devida, o acesso dos interessados aos dados dis
poníveis. Isso decorre, com certeza, de certa relu
tância da burocracia em tomar efetiva a aplicação do 
dispositivo constitucional e, também, da ausência de 
prazo certo para o atendimento do solicitado. 

Sendo assim, o grande mérito da iniciativa do 
ilustre Deputado Rubens Bueno está na clareza com 
que relaciona as informações de interesse das cate
gorias funcionais, afastando qualquer dúvida quanto 
aos dados que efetivamente devem ser fornecidos. 

Em nosso entendimento, entretanto, os prazos 
fixados no art. 2" da proposição ou são reduzidos 
ou incompatíveis com outros a que se acham vincu
lados. Os dados a respeito do seguro-desemprego 
não ficam disponíveis em 60 (sessenta) dias , conta
dos a partir do mês de referência, já que o beneficio 
pode ser requerido até 120 (cento e vinte) dias de
pois da rescisão contratual. Os dados da Relação 
Anual das Informações Sociais - RAIS, por sua vez, 

·só ficam disponíveis no final do ano. Sendo assim, 
julgamos mais razoável que o prazo previsto do inci
so I do art. 2" seja dilatado para 120 (cento e vinte) 
dias, e o prazo previsto no inciso 11 do mesmo artigo 
comece a correr a partir do mês de dezembro do 
ano subseqüente. 

VISlumbramos, também, nos parágrafos do art. 
2", inconstitucionalidade e impropriedade técnica. 

No que diz respeito à inconstitucionalidade, ao 
estipular penalidade para servidor público o projeto 
de lei em exame apresenta vício de iniciativa, já que, 
segundo a alínea c do inciso 11 do§ 2" do art. 61 da 
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CF, são de iniciativa privativa do Presidente da Re
pública as lels que disponham sobre "servidores pú
blicos da União e Territórios, seu regime juridico, 
provimento de cargos estabilidade e aposentadoria 
de civis, reforma e transferência de militares para a 
inatividade". 

Além do vicio de inconstitucionalidade aponta
do, a proposição dispensa tratamento igual aos ser
vidores públicos estatutários e aos empregados regi
dos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Ao 
fazê-lo não atenta para o fato de que a!gumas das 
informações devem ser fornecidas, por exemplo, 
pela Caixa Econômica Federal. Os funcionários des
sa empresa pública não são regidos pelo Regime 
Juridico dos Servidores Públicos Civis, mas, sim, 
pelo regime trabalhista comum. 

De qualquer forma, a fixação de penalidades 
nos parece desnecessária. Os servidores públicos 
civis, nos termos da Lei n• 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, estão submetidos à observância das 
determinações legais como dever funcional, segun
do preceitua o art. 129 desse diploma legal: 

Art 129. A advertência será aplicada 
por escrito, nos casos de violação de proibi
ção constante do art. 117, inciso I a VIII, e 
de inobservância de dever funcional previs
to em lei (sublinhamos), regulamentação ou 
norma interna, que não justifica a imposição 
de penalidade mais grave. 

Após a advertência o servidor público pode ser 
suspenso e até demitido a bem do serviço público: 

Art 130. A suspensão será aplicada 
em caso de reincidência das faltas punidas 
com advertência e de violação das demais 
proibições que não tipifiquem infração sujei
ta a penalidade de demissão, não podendo 
exceder de 90 (noventa) dias. 

Art 132. A demissão será aplicada nos 
seguintes casos: 

XIII - transgressão dos incisos IX. a 
XVI do art. 117. 

A demissão é possível, então, nos termos do 
inciso XV do art. 117, que proíbe a desídia. Haven
do, portanto, normas que regulem a conduta dos 
funcionários públicos civis e as penalidades aplicá
veis, entendemos desnecessária a aprovação de 
novo dispositivo nesse sentido. Além disso, a Consti
tuição Federal, no citado artigo s•, XXXIII, já prevê 
"pena de responsabilidade". 
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Os trabalhadores regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho, por sua vez, podem incorre 
em faHa grave, punível com a demissão, se, injustifi
cadamente, não prestarem as informações em tem
po hábil. Neste caso pode se configurar a desidia 
prevista no art. 482 da CL T. 

Diante das razões de mérito expostas, da im
propriedade técnica e da inconstitucionalidade apon
tadas, opinamos pela aprovação da matéria na for
ma do substitutivo que ora apresentamos, excluindo 
os parágrafos do art. 2" do Projeto de Lei da Câma
ra n• 27de 1995. · • 

EMENDA N• 1 - CAS (SUBSTITUTIVO) 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 27, DE 1995 

Dispõe sobre o acesso das entida
des sindicais às informações provenien
tes dos registras administrativos que es
pecifica e dã outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1• As entidades sindicais, na qualidade de 

defensores dos direitos e interesses coletiws ou in
dividuais das categorias que representam, bem 
como no desempenho das funções previstas no art. 
1 O, da Constituição Federal, terão acesso livre e gra
tuito às informações primárias e às estatísticas gera
das a partir dos seguintes registras administrativos: 

I - Relação Anual de Informações sociais -
RAIS; 

11 - Cadastro Geral de Empregados e Desem
pregados (Lei n• 4.923, de 23 de dezembro de 
1965); 

III - Comunicação de Dispensa e Requerimen
to do Seguro-Desemprego; 

IV - Relação de Empregados - RE, do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço; 

V - Relação de Salários de Contribuição, Do
cumento de Arrecadação de Receitas Previdenciá
rias- DARP, Comunicação de Acidentes de Traba
lho-CATe outros registras administrativos da Pre
vidência Social; 

VI - documentos a serem implantados no âm
bito do Cadastro Nacional do Trabalhador- CNT, de 
que tratam os Decretos n• 97.936, de 10 de julho de 
1989, e n• 99.378, de 11 de julho de 1990; 

VIl - demais documentos preenchidos e enca
minhados pelos empregadores, em função de dispo
sitivo legal, a órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta, pertinentes a vínculo empre
gatício e a relações dele decorrentes. 

Parágrafo único. As entidades sindicais solici
tantes deverão preservar o sigilo das informações 

primãrias que permitam a identificação do estabele
cimento informante, ficando os infratores sujeitos às 
sanções penais. 

Art. 2" O Ministério do Trabalho, o Ministério da 
Previdência e Assistência Social e demais órgãos e 
entidades da administração federal direta ou indireta 
deverão fornecer li_S in_forrnações solicitadas: 

I - no prazo de cento e vinte dia§-tontados a 
partir dô primeiro dia subseqüente ao úHimo mês de 
referência da informação solicitada, ou quinze dias a 
partir da data de solicitação, prevalecendo o maior 
prazo para os documentos mencionados nos incisos 
11 a VIl do artigo anterior; 

11 - a partir do mês de dezembro do ano subse
qüente ao ano-base, no caso da Relação Anual das 
Informações Sociais- RAIS. 

Arl 3° O Poder Executivo baixará instruções 
para o fiel cumprimento desta lei, no prazo de no
venta dias contados de sua publicação. 

Arl 4" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5" Rewgam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Ademir Andrade - Presidente - José Alves -

Relator - Leomar Quintanilha - João Rocha -
Carlos Wilson - Emília Fernandes - Beni Veras -
Nabor Júnior - Waldeck Omelas - Marina Silva -
Casildo Maldaner - Lúdio Coelho - Bello Parga -
Jonas Pinheiro -João França -Sebastião Rocha 
- Albino Boaventura - Romeu Tuma - Osmar 
Dias -Romero Jucã. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 5" Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do direito à vida, à ~berdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguin
tes. 

XXXIII -todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse r..oletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, res
salvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado; 



Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melholia de sua 
condição social: 

• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••~••••uu•••••••••••••••••••••-_,,~-; 

III - fundo de garantia do tempo de serviços; 

Art. 10. É assegurada a participação dos traba
lhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e delibe
ração. 
••••• ••••••••••••••••••••••••~••••••••••••..,·••••••••••••••••••••••••onoooooooooo•Ô.o 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinálias cabe a qualquer membro ou comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tlibunal Federal, aos Tlibunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 

11 -disponham sobre: 
c) servidores públicos da União e Territórios, 

seu regime jurídico, provimento de cargos, estabili
dade e aposentadolia de civis, reforma e transferên
cia de militares para a inatividade; 

LEI N° 8.112-DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídicos dos 
Servidores Públicos Civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas fe
derais 

Art. 117. Ao servidor é proibido: 
I - ausentar-se do serviço durante o expedien

te, sem prévia autorização do chefe imediato; 
11 - retirar, sem prévia anuência da autoridade 

competente, quai':juer documento ou objeto da re
partição; 

III recusar fé a documentos públicos; 
IV - opor resistência injustificada ao andamen

to de documento e processo ou execução de servi
ço; 

V - promover manifestação de apreço ou desa
preço no recinto da repartição; 

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, 
fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 
atlibuição que seja de sua responsabilidade ou de 
seu subordinado; 

VIl - coagir ou aliciar subordinados no sentido 
de filiarem-se a associação profissional ou sindical. 
ou a partido político; 

VIII - manter sob sua chefia imediata, em car
go ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou 
parente até o segundo grau civil; 

IX -valer-se do cargo para lograr proveito p3s
soal ou de outrem, em detrimento da dignidad~ da 
função pública; 

X - participar de gerência ou adm1mstração de 
.empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acioriista, cotista 
ou comanditário; 

XI - atuar, como procurador ou intermediário, 
junto a repartições públicas, salvo quando se tratar 
de benefícios previdenciálios ou assistenciais de pa
rentes até o segundo grau, e de cônjuge ou compa
nheiro; 

XII - receber propina, comissão, presente ou 
vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 
atlibuições; 

XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de 
estado estrangeiro; 

XIV - praticar usura sob qualquer de suas for
mas; 

XV- proceder de forma desidiosa; 
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da 

repartição em serviços ou atividades particulares; 

Art. 129. A advertência será aplicada por escri
to, nos casos de violação de proibição constante do 
art. 117, incisos I a VIII, e de inobservância de dever 
funcional previsto em lei, regulamentação ou norma 
interna, que não justifique imposição de penalidade 
mais grave. 

Art. 130. A suspensão será aplicada em caso 
de reincidência das faltas punidas com advertência e 
de violação das demais proibições que não tipifi
quem infração sujeita a penalidade de demissão, 
não podendo exceder de 90 (noventa) dias. 

§ 1° Será punido com suspensão de até 15 
(quinze) dias o servidor que, injustificadamente, re
cusar-se a ser submetido a inspeção médica deter
minada pela autoridade competente, cessando os 
efeitos da penalidade uma vez cumprida a determi
nação. 

§ 2" Quando houver conveniência para o servi
ço, a penalidade de suspensão poderá ser convert
ida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) 
por dia de vencimento ou remuneração. ficando o 
servidor obligado a permanecer em serviço. 
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Art. 132. A demissão será aplicada nos seguin-
tes casos: 

I -crime contra a administração pública; 
11 - abandono de cargo; 
III - inassiduidade habitual; 
IV- improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalo

sa, na repartição; 
VI - insubordinação grave em serviço; 
VIl - ofensa física, em serviço,~a servidor ou a 

particular, salvo em legítima defesa própria ou de 
outrem; 

VIII -aplicação irregular de dinheiros públicos; 
IX- revelação de segredo do qual se apropriou 

em razão do cargo; 
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do 

património nacional; 
XI -corrupção; 
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos 

ou funções públicas; 
Xlii-transgressão dos incisos IX a XVI do art 117. 

Consolidação das 
Leis do Trabalho 

(CL1) 

Art. 482. Constituem justa causa para rescisão 
do contrato de trabalho pelo empregador. 

a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedi-

mento; ' 
c) negociação habitual por conta própria ou 

alheia sem permissão do empregador, e quando 
constituir ato de cçmcorrência ã empresa para a qual 
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passa
da em julgado, caso não tenha ha'llido suspensão da 
execução da pena; 

e) desídia no desempenho das respetivas fun-
ções; 

f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado 

no serviço contra qual(luer pessoa, ou ofensas físi
cas, nas mesmas condições, salvo em caso de legí
tima defesa, própria ou de outrem; 

k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas 
físicas praticadas contra o empregador e superiores 
hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, pró
pria ou de outrem; 

I) prática constante de jogos de azar. 
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Parágrafo único. Constitui igualmente justa 
causa para dispensa de empregado, a prática, devi
damente comprovada em inquêrito administrativo, de 
atas atentatórios ã segurança nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expe
diente lido vai ã publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a 
mesa, Projeto de Lei do Senado que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 244, DE 1997 

Dispõe sobre a criação de Juntas e 
do Conselho de Recursos Fiscais do Tra
balho e dá outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Ficam criadas Juntas e Conselho de Re

cursos FIScais do Trabalho para atuar junto às Dele
gacias Regionais do Trabalho e à Secretaria de Fis
calização do Trabalho, respectivamente, com a atri
buição de analisar, em primeira instância, as defe
sas, e, em segunda, os recursos contra autos de in" 
fração à legislação do trabalho. 

§ 1• As Juntas serão integradas, paritariamen
te, por representantes indicados, com suplentes, pe
las federações sindicais de empregados e emprega
dores, compondo os nomes duas listas quádruplas a 
serem encaminhadas ao Delegado Regional, a 
quem compete a escolha dos componentes do ór
gão e a presidência dos trabalhos. 

§ Z' O Conselho será integrado, paritariamen
te, por representantes indicados, com suplentes, pe
las confederações sindicais de empregados e em
pregadores, em duas listas quãdruplas a serem en
,caminhadas ao Secretário de Fiscalização do Traba
lho, a quem compete a escolha dos componentes do 
órgão e a presidência dos trabalhos. 

§ 3• O mandato dos representantes sindicais 
terá duração de dois anos, permitida urna recondu
ção. 

§ 4° Os representantes classistas serão remu
nerados pelas entidades sindicais responsáveis pela 
indicação. 

Art. Z' Os arts. 633, 635 e 636, da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n• 5.452, de 1• de maio de 1943, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 633. Os prazos para defesa oure
curso poderão ser prorrogados, a requeri
mento do interessado, de acordo com des
pacho expresso do presidente da Junta ou 
do Conselho de Recursos Fiscais do Traba
lho, ou, de ofício, quando o autuado residir 
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em localidade diversa daquela onde se 
achar instalada a Junta de Recursos Fiscais 
do Trabalho." 

"Art. 635. De toda decisão que impuser 
multa por infração das leis e disposições re
guladoras do trabalho, não havendo forma 
especial de processo, caberá defesa para a 
Junta de Recursos Fiscais do Trabalho com
petente e recurso para o Conselho de Re
cursos Fiscais do Trabalho. 

Parágrafo único. As decisões serão 
sempre fundamentadas e levadas ao conhe
cimento do autuado e do denunciante." 

"Art. 636. A defesa e os recursos deve
rão ser interpostos no prazo de dez dias, 
contados da ciência da decisão, perante a 
Junta de Recursos Fiscais do Trabalho com
petente, independentemente do recolhimen
to do valor da multa. 

§ 1" Recebido o recurso, a Junta o en
caminhará de imediato para o Conselho de 
Recursos Fiscais do Trabalho. 

§ 2" Em caso de desistência do direito 
de recorrer, a multa poderá ser recolhida 
com desconto de cinqüenta por cento. 

§ 3" A notificação por edital, publicado 
no órgão oficial, somente será realizada se o 
notificado se recusar a dar ciência da autua
ção ou se encontrar em lugar incerto e não 
sabido." 

Art. 3" O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias contado de sua 
publicação. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrá-
fio. 

Justificação 

O Direito Administrativo do Trabalho precisa 
ser alçado a um patamar mais elevado, deixando de 
ser um mero repositório de práticas costumeiras e 
norma;; esparsas. Está na hora de construirmos a 
devida estrutura para que a fiscalização do trabalho 
funcione efeüvamente e as decisões dos fiscais seja 
acompanhadas de perto e democraticamente por 
empregados e empregadores, através de seus rep
resentantes. Só assim conseguiremos reduzir a arbi
trariedade de algumas autuações e dar a transpa
rência necessária aos atos e procedimentos no pro
cesso administrativo do trabalho. 

Não se justifica a manutenção, pelo Ministério 
do Trabalho, da sistemática atual de julgamento das 

defesas e recursos pelos próprios agentes responsá
veis pela inspeção. Não se trata de questionar a pro
bidade, a imparcialidade, impessoalidade ou o co
nhecimento técnico dos fiscais do trabalho. Trata-se 
de criar instância isenta e dem:>crática para analisar, 
com o distanciamento necessário e a possibilidade 
de contraditório, as defesas e recursos. Nessas ins
tâncias estaria garantida a participação dos Delega
dos Regionais do Trabalho e do Secretário de FISca
lização do Trabalho, ocupando a presidência das 
Juntas e do Conselho, respectivamente. 

Os procedimentos atualmente adotados tam
bém são imperfeitos, pois não contribuem para a for
mação de uma doutrina específica e a uniformização 
das decisões administrativas. Sem uma jurisprudên
cia ·firmada toma-se difícil coletar elementos subs
tanciais para fundamentar a defesa e o recúrso. 
Dessa forma, via de regra, os empregadores autua
dos ficam na dependência de decisões instáveis 
quanto ao seu conteúdo ou a seus resultados impre
visíveis. 

Com a criação de Juntas e de um Conselho de 
Recursos Fiscais do Trabalho acreditamos que, em
pregados e empregadores, terão acesso às informa
ções necessárias ao bom andamento do trabalho de 
apoio à fiscalização e de exame mais aprofundado 
das atuações. Hoje, ao contrário, a publicidade dos 
atos é restrita e são freqOentes as alegações de sigi
lo fiscal. Assim, as próprias entidades denunciantes 
acabam sem saber dos resultados da fiscalização, 
sem saber se estavam certas ou não quanto às irre
gularidades apontadas ou denunciadas. 

Aprovação de nosso projeto ensejará um con
trole maior das decisões da fiscalização e poderá 
melhorar o relacionamento entre as entidades esta
tais responsáveis por esse trabalho e as entidades 
de representação de empregados e empregadores. 
Além disso, a existência de um contencioso adminis
trativo pode contribuir para desafogar o Poder Judi
ciário e pode solucionar com mais agilidade os lití
gios entre os empregadores e a Administração Públi
ca. De qualquer modo, não está vedado o recurso 
ao Poder Judiciário, nem poderia ser de outra forma 
por expressa determinação constitucional. 

Procuramos seguir, na medida do possível, o 
exemplo da Previdência Social, onde um contencio
so administrativo funciona com bons resultados para 
beneficiários, empresas e para o Instituto Nacional 
de Seguridade Sociai-INSS. O Conselho de Recur
sos da Previdência Social é composto de repre
sentantes do Governo, dos trabalhadores e das em
presas. Espelhando-nos nessa organização estamos 
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prevendo a representação paritária de empregados 
e empregadores e a participação do Governo, ocu
pando as presidências, através dos Delegados e do 
Secretário de Fiscalização do Trabalho. 

Nossa proposição está em consonância com 
os dispositivos constitucionais que asseguram a par
ticipação das entidades sindicais na defesa dos inte
resse individuais ou coletivos da categoria, inclusive 
em juízo e em processos administrativos Onciso III 
do arl s• da Constituição), e a representação clas
sista nos órgãos púbflcos em que os interesses pro
fissionais ou previdenciários sejam objeto de deflbe
ração ou discussão (art. 10 da Carta Magna). 

Tratante-se de matéria que envolve diretamen
te a Administração Pública, limitamos bastante o nú
mero de dispositivos da proposta. Assim proceden
do, deixamos para o Ministério do Trabalho a defini
ção da estrutura administrativa e das normas de fl.m
cionamento das Juntas e do Conselho de Recursos 
FIScais do Trabalho. 

Feitas as precedentes considerações, subme
temos à apreciação de nossos pares a presente pro
posição, esperando que as motivações justificadoras 
a façam merecer manifestação favorável desta 
Casa. 

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1997. 
Senador cartos Bezerra. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N" 5.425- DE 1" DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho 

Arl 633. Os prazos para defesa ou recurso po
derão ser prorrogc;dos, de acordo com despacho ex
presso da autoridade competente, quando o autuado 
residir em localidades diversa daquela onde se 
achar essa autoridade. 

CAPITULO 11 
Dos recursos 

Art. 635. De toda decisão que impuser multa 
por infração das leis e disposições reguladoras do 
trabalho, e não havendo forma especial de processo, 
caberá recurso voluntário interposto pelo infrator, 
para o diretor geral do Departamento Nacional do 
Trabalho, salvo nos ca5os de competência do Servi
ço de Estatísticas da Previdência e Trabalho. 

Art. 636. Os recursos devem ser interpostos no 
prazo de dez dias, contados da notificação à parte 
ou, sendo a mesma revel, da publicação do edital no 
órgão oficial de publiç_iqade perante a autoridade que 
houver imposto a multa ou penalidade, a qual, de
pois de os informar devidamente, dentro de oito dias, 
os encaminhará nesse prazo à autoridade superior. 

Parágrafo único. A integração do recurso só 
terá seguimento se a parte juntamente com a peti
ção de recurso fizer prova do depósito .do valor da 
multa. 

(As Comissões de Assuntos Sociais e 
de Constituiçflo, Justiça e Cidadania, caben
do a esta última a decisflo terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júmor) - O proje
to será pubflcado e remetido às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, Projeto de Resolução que pas
soa ler. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 149, DE 1997 

Altera o artigo 13 da Resolução n" 
69, de 1995, do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" O art. 13 da Resolução do Senado Fe

deral n• 69, de 1995, passa a viger acrescido dos in
cisos X e XI, com a seguinte redação: 

"Art. 13 ............................................... . 
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X - certidão expedida pelo respectivo 
Tribunal de Contàs, atestando a destinação 
de, no mínimo, 75% (setenta e \)inco por 
cento) da receita arrecadada pelo Estado, 
Distrito Federal ou pelo Município com a pri
vatização de entidades da administração in 
direta, ao pagamento de amortização, juros 
e demais. encargos das seguintes dívidas: 

a) dívida pública, inclusive a dívida 
contratual da administração direta, indireta e 
autárquica, junto a entidades financeiras, or
ganismos internacionais ou, ainda, junto ã 
União; e 

b) precatórios de sentenças judiciais 
transitadas em julgado; 

XI - quadro de usos e fontes de recur
sos provenientes da privatização de entida
des da administração indireta, arrecadados 
desde 1• de janeiro de 1995." 

Justificação 

O endividamento das unidades federadas vem, 
de hã muito, sendo alvo das preocupações da 
União, à medida que o alto nível de comprometimen
to das receitas desses entes interfere não só na au
tonomia das partes mas, também, na soberania do 
todo da Federação. Com essa inquietação, o Sena
do Federal há por bem oferecer a sua contribuição ã 
tarefa de redução do endividamento das unidades 
que representa no Poder Legislativo nacional. 

Visando a esse escopo, o presente Projeto de 
Resolução introduz, no elenco do artigo 13 da Reso
lução n• 69, de 1995 (norma que dispõe sobre os li
mites e condições de autorização, pelo Senado Fe
deral, das operações de crédito interno e externo 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios) previsão 
normativa que condiciona o nihil obstat do Senado 
à comprovação de que o ente público tenha destina
do, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da 
receita da privatização de entidades da administra
ção indireta ã amortização da dívida pública desses 
entes federados. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997. 
-José Serra, Presidente - Vilson Kleinübing - Es
peridião Amin -João Rocha - Roberto Requião -
José EduardO" Outra -Jonas Pinheiro - Beni Ve
ras - Ramez Tebet- José Agripino -Freitas Neto 
- Eduardo Suplicy - Lúcio Alcântara (Vencido) -
Bello Parga (Vencido). 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N• 69, DE 1995(*) 

Dispõe sobre as operações de crédi
to interno e externo dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Municípios e de suas 
respectivas autarquias, inclusive conces
são de garantias, seus limites e condiçõ
es de autorização, e dá outras providên
cias. 

CAPITULO III 
Da autorização do Senado Federal 

Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Mu
nicípios e suas respeCtivas autarquias encaminharão 
ao Senado Federal, por intermédio do Banco Cen
tral, os pedidos de autorização para a realização az.:; 
operações de crédito de que trata esta Resolução, 
instruídos com: 

I - pedido do respectivo Chefe do Poder Exe
cutivo; 

11 - autorização específica do órgão legislativo 
do Estado, do Distrito Federal ou do Município, con
fonne o caso, para a realização da operação; 

III - certidões que comprovem a regularidade 
junto ao Programa de Integração SociaVPrograma 
de Formação do Património do Servidor Público -
PISIPASEP, ao Fundo de Investimento Social/Con
tribuição Social para o FinanCiamento da Seguridade 
- FINSOCIAUCOFINS, ao Instituto Nacional do Se
guro Social - INSS, ao FGTS, e declaração de 
adimplência junto às instituições integrantes do Sis
tema Financeiro Nacional e aos financiadores exter
nos em operações _garantidas pela Uniãd, firmada 
pelo respectivo Chefe do Poder Executivo; 

IV - análise financeira da operação acompa
nhada dos cronogramas de dispêndios com as dívi
das interna e externa e com a operação a ser reali
zada, bem como da demonstração da capacidade 
de pagamento do tomador; 



462 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE !997 

V- relação de débitos vencidos e não pagos; 
VI - comprovação de que o p_rojeto estã incluí

do nas Leis do Plano Plurianual, das Diretrizes Orça
mentárias e do Orçamento Anual; 

VIl - comprovação do cumprimento do dispos
to no art. 27, § 2", art. 29, VI e VIl, art. 32, § 3°, e art. 
212,.da Constituição Federal, e na Lei Complemen
tar n• 82, de 27 de março de 1995, assim como do 
pleno· exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal; 

VIII - balancetes mensais para fins de cálculo 
dos limites de que trata o art. 4°; 

IX - parecer conclusivo do Banco Central do 
Brasil quanto ao impacto monetário e cambial, ao 
endividamento interno e externo, à natureza finan
ceira e ·à demonstração da observãncia dos limites 
estabelecidos nesta Resolução. 

§ 1° O Banco Central do Brasil encaminhará o 
pleito ao Senado Federal no prazo mãximo de dez 
dias úteis, contados do recebimento da documenta
ção constante dos incisos I a VIII. 

§ 2" A comprovação de que trata o inciso VIl 
será atestada em certidão expedida pelos Tribunais 
de Contas a que estão jurisdicionados os tentadores, 
referente ao último exercício, ou, caso não disponí
vel, do imediatamente anterior. 

§ 3" Na ausência da certidão de que trata· o pa
rágrafo anterior, comprovada mediante atestado de 
impossibilidade de certificação, emitida pelos referi
dos Tribunais de Contas, a comprovação de que tra
ta o inciso VIl será efetuada mediante declaração 
emitida pelo respectivo Chefe do Poder Executivo.(*) 

(A Comissão de Assuntos Econ6micos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O proje
to será publicado e em seguida ficará perante a 
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art. 235, 11, f, do Regimento 

Interno, combinado com o art 4° da Resolução n• 
37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O Proje
to de Lei da Câmara n• 77, de 1993, cujo parecer foi 
lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante 
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos ter
mos do art. 235, 11 "d", do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4° da Resolução n• 37. de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Os Pro
jetas de Lei da Câmara n•s 45, de 1994 e 27, de 
1995, cujos pareceres foram lidos anteriormente, fi
carão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, d, 
do Regimento Interno, combinado com o art. 4" da 
Resolução n• 37, de 1935, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Presi
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício n• S/97, de 1997 (n" 207/97, na ori
gem), de 5 do corrente, encaminhando, para os fins 
previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Fede
ral, cópias do parecer da Procuradoria-Geral da Re
pública, e do acórdão proferido por aquela Corte, 
nos autos do Recurso Extraordinário n"149922, que 
declarou a inconstitucionalidade do art. 11, do Con
vênio ICM n• 66, de 14 de dezembro de 1988, do Mi
nistério da Fazenda. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.* 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esta en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 9h14min.) 
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Ata da 164ª Sessão Não Deliberativa 
em 1 O de novembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, 

Francelino Pereira, Eduardo Suplicy e Coutinho Jorge 
(Inicia-se a sessão às 14h30min.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Cou
tinho Jorge, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER N° 718, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre as Propostas de 
Emenda à Constituição n!! 25 e 30, de 
1995, que alteram o § 2!! do artigo 60 da 
Constituição Federal; que tramitam em 
conjunto. (Apreciação de PEC em sessão 
conjunta.) 

Relator: Senador Esperidião Amin 

1- Relatório 

Sob análise desta Comissão, as proposições 
mencionadas na epígrafe, tramitando em conjunto 
em decorrência da aprovação, na Sessão de 9 de 
maio corrente, do Requerimento n2 340/96, de nossa 
autoria, fonnulado com fulcro no art. 258 do Regi
mento Interno. 

Tramita com precedência, à luz do disposto no 
art. 260, alínea b, inciso 2 do mesmo Regimento, a 
Proposta de Emenda à Constituição n2 25, de 1995, 
de autoria do Senador Humberto Lucena e outros 29 
ilustres membros desta Casa, seguindo em apenso 
a Proposta de Emenda à Constituição n2 30, de 
1995, também de autoria de integrantes desta Câ
mara Alta (Senador Sérgio Machado e 26 outros 
ilustres Senadores). 

As PEC sob exame, de conteúdo absolutamen
te idêntico, propõem nova redação para o § 22 do 
art. 60 da Constituição Federal, objetivando estabe
lecer que a discussão e a votação das propostas de 
emenda à Constituição serão feitas em sessão con-

junta do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovadas as que obtiverem, em ambos, 
três quintos dos \foto:;(dos membros de cada Casa. 
Desse modo, a partir da alteração proposta as PEC 
passariam a ser discutidas e votadas em sessão 
conjunta, ao invés de isoladamente em cada Casa 
do Congresso Nacional, como ocorre atualmente. 

Segundo se extrai de cada justificação produzi
da, o objetivo primordial de ambas as propostas é 
'acelerar o processo de refonna do texto constitucio
nal, atualmente muito lento', à consideração de que 'o 
debate será mais produtivo se as duas Casas, num 
mesmo momento, discutirem, em conjunto, a proposta 
de emenda, deixando-se em separado, apenas, avo
tação, para salvaguarda do princípio federativo .. .". 

Cabe a esta Comissão examinar a constitucio
nalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria e 
também o seu mérito, nos tennos dos arts. 354 e se
guintes do Regimento Interno. 

É o relatório. 

li-Voto 

Louvável, sem sombra de dúvida, a preocupa
ção manifestada pelos ilustres autores com o apri
moramento do debate parlamentar no processo de 
apreciação das propostas de emenda à Constituição. 

Ocorre, porém, que, segundo a melhor doutri
na, todo órgão de refonna constitucional (em nosso 
caso, o Congresso Nacional), dada a sua condição 
de poder constituinte derivado ou instituído, enfrenta 
variada ordem de limitações quando do exercício de 
sua função refonnadora. 

Um dos constitucionalistas pioneiros na defesa 
desse entendimento doutrinário, confonne registra a 
literatura especializada, foi o Prof. Otto Bachof, ilus
tre titular de direito público da Universidade Tübin
gen, na Alemanha, que pronunciou, já em 1951, cé
lebre conferência apontando a concreta possibilida
de da existência de nonnas constitucionais inconsti
tucionais. A propósito, confira-se o conteúdo da alu
dida conferência em recente publicação da Livraria 
Almedina, Coimbra, 1994, sob o título 'Nonnas 
Constitucionais Inconstitucionais?". 
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Hodiemamente, a unanimidade da doutrina as
sinala que o poder constituinte derivado ou instituí
do, ao exercer sua função reformadora da Constitui
ção, enfrenta limitações temporais, circunstanciais e 
materiais. Cabe, portanto, verificarmos se tais limita
ções não vêem sendo vulneradas na hipótese em 
exame, em que se propõe considerável simplificação 
do processo de apreciação das propostas de emen
da à Constituição. 

Em nosso sistema, como é notório, inexistem 
limitações do primeiro tipo, haja vista que o consti
tuinte pátrio não estabeleceu qu.§llquer prazo ou peri
odicidade para as emendas à Lei Maior. 

Com relação às limitações circunstanciais, é __ 
sabido que a aluai Constituição não admite alteraçõ
es ao seu texto na vigência de intervenção federal, 
estado de defesa ou estado de sítio. ln casu, obvia
mente, não há sequer cogj!a~ .º-? incidência de qual
quer das aludidas limitações, uma vez que o País 
vive momentos de completa estabilidade e normali
dade institucional. 

As limitações materiais, à sua vez, são classifi
cadas como implícitas e explícitas. 

De vulneração a estas últimas, à evidência, 
também não há cogitar-se -pois dizem elas respeito 
tão-somente às propostas tendentes a abolir a forma 
federativa de Estado, o voto direto, secreto, univer
sal e periódico, a separação dos Poderes e os direi
tos e garantias individuais (art. 60, § 42, da Constitui
ção Federal). 

Restam, assim, as chamadas limitações mate
riais implícitas, que são aquelas que se impõem 
mesmo no silêncio do texto constitucional, a fim de 
impedir que o exercício da função reformadora ve
nha a destruir o espírito da Constituição, que repre
senta um todo harmónico e sistemático cuja configu
ração básica, segundo a melhor doutrina, a reforma 
não pode desfigurar. 

Trata-se, consoante assinala Nelson de Sousa 
Sampaio, de entendimento que "se estriba no pró
prio conceito de reforma constitucional e na distinção 
evidente entre poder revisor e poder constituinte• (in 
O poder de reforma constitucional, Bahia, "1954). No 
mesmo sentido, entre nós, se pronunciam os emi
nentes constitucionalistas Paulo Bonavides, José 
Afonso da Silva e Pinto Ferreira. Dos autores alieni
genas podemos citar, dentre outros, o norte-ameri
cano Thomas Coolley e o alemão Carl Smitt, igual
mente partidários da tese em comento. 

Analisando, detalhadamente, as limitações mate
riais implícitas, identifica Nelson de Sousa Sampaio ti
pologia hoje consagrada, dividindo-as em quatro cate-

gerias específicas, a saber: "1•) as relativas aos di
reitos fundamentais; 2ª) as concernentes ao titular do 

. poder constituinte; 3") as referentes ao titular do poder 
reformador; 4") as relativas ao processo da própria 
emenda ou revisãp _c_onstitY.CiQna/. • (destacamos). 

O tema é também examinado por José Afonso 
da Silva, em seu festejado "Curso de Direito Consti
tucional Positivo, onde nos ensina o preclaro mestre 
do Largo de São Francisco que a enumeração das 
"cláusulas pétreas"_ na . Constituição de. 1988 elimi
nou, por uma questão de lógica, tão-somente a pri
meira das categorias definidas por Nelson de Sousa 
Sampaio, uma vez que as demais "se pudessem ser 
mudadas pelo poder de emenda ordinário, de nada 
adiantaria estabelecer vedações circunstanciais ou 
materiais a esse pocfer·~ 

Registre-se, ainda, que o mesmo José Afonso 
da Silva, em artigo denominado "Limitações ao po
der de reforma constitucional", publicado na Revista 
Forense (número de julho a dezembro de 1977), já 
havia esposado idêntica posição, ao defender a im
possibilidade de alteração do processo de emenda 
quando da edição das l::menâas Cc>nstituCionais n25 -
7 e 8, de 1977, que consubstanciaram o chamado 
"Pacote de Abril", outorgado pelo Presidente Ernesto 
Geisel com base no famigerado Ato Institucional nº 
5, de 1968. Naquela oportunidade- nunca é demais 
relembrar - o Poder Executivo alterou diversos dis
positivos da Carta vigente, inclusive reduzindo o 
quorum de aprovação de emendas à Constituição, o 
que foi reputado, no citado artigo, flagrantemente in
constitucional. 

A mesma tese, ademais, é também partilhada 
por numerosos autores estrangeiros, como se verifi
ca do seguinte excerto da obra de Paolo Biscaretti di 
Ruffia, in verbis: 

"Várias correntes doutrinárias susten
tam, com efeito, a existência de limies implí
citos absolutos em toda reforma constitucio
nal, inclusive quando se trate de constituiçõ
es flexíveis. 

O conteúdo exalo desses limites é po
rém incerto, considerando-se imodificáveis, 
segundo alguns autores, os princípios políti
co-jurídicos postos na base da Constituição, 
interpretados, conforme o caso, restritiva ou 
extensivamente, tais como a forma de go
verno, os princípios contidos nas eventuais 
"Declarações de Direitos•, ou o procedimen
to de reforma constitucional, etc." (in Direito 
Constitucional Editora Revista dos Tribunais, 
São Paulo, 1984, p. 228) 
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A pretendida alteração procedimental, como se 
vê, incide em clara inconstitucionalidade, por atingir 
preceito fundamental (§ 2º do art. 60 da Constitui
ção) que, segundo a formulação doutrinária em foco, 
se insere entre as chamadas limitações materiais im
plícitas ao poder de reforma constitucional. 

De mais a mais, mesmo se nos abstivéssemos 
de considerar a apontada inconstitucionalidade, ain
da assim, no mérito, as iniciativas em exame não en
contrariam a mínima condição de viremaprosperar. 

Com efeito, tendo presente a tradicional classi
ficação das Constituições em rígidas e flexíveis, pa
rece-nos induvidosa a colocação da Constituição de 
1988 entre aquelas do tipo rígido, já que, na lição la
pidar de J.J. Gomes Canotilho, •exige para sua mo
dificação um processo agravado em relação ao pro
cesso de formação de leis ordinárias" (in Direito 
Constitucional, Livraria Almedina, Coimbra, 1993, p. 
1123). 

Esse "processo agravado", entretanto, não é 
por si só o traço característico determ::~ante das 
Constituições do tipo rígido, haja vista a seguinte 
ressalva do mesmo autor, ipsis literris: 

"Todavia, ao contrário do que muitas 
vezes se afirma, não é a existência de um 
processo de revisão estabelecedor de exi
gências específiCé.S para a modificação da 
Constituição que caracteriza a rigidez da 
Constituição. Este caráter deve procurar-se, 
antes, em sede do poder constituinte. As 
normas de revisão não são o fundamento da 
rigidez da Constituição, mas os meios de reve
lação da escolha feita pelo poder constituinte ... 

Esta escolha de um processo agrava
do de revisão, impedindo a livre modificação 
da lei fundamental pelo legislador ordinário 
(constituição flexível), considera-se uma ga
rantia da Constituição. O processo agravado 
de revisão é, por sua vez, um instrumento 
dessa garantia a rigidez constitucional é um 
limite absoluto ao poder de revisão, asseguran
do, dessa forma, a relativa estabilidade da 
Constituição "(opus cit., p. 1123- grifos do 
original) 

Acatar, portanto, a pretendida simplificação do 
processo de reforma constitucional representará, em 
verdade, acima de tudo restringir a eficácia desse 
importantíssimo instrumento de garantiada estabili
dade da Constituição, do que ressalta evidente, em 
suma, a inegável inconveniência da alteração pro
posta. 

De outra parte, embora o bom-senso r.o:: ,.., 
nha o reconhecimento de que a Constituição á, r,e
cessariamente, de adaptar-se aos fatos sociais s 

- históricos, sempre cambiantes e em continua evolu
ção, forçoso é também admitir que a prudência nos 
aconselha a não consentir que o texto constitucional 
seja objeto de alterações apressadas, examinadas 
de afogadilho, sem refletida e conscienciosa análise 
de suas verdadeiras implicações sobre o cotidiano 
da sociedade. 

A esse propóSito;-permitido-nos relembrar as 
judiciosas considerações do saudoso Carlos Maximi
mano, qTle, embora admitindo que a Constituição não 
é- obra eterna e imutável, fazia sansata advertência 
aos que preconizam o freqüente reformismo da Lei 
Fundamental, verbis: 

"Haja, entretanto, a maior cautela e ga
rantia contra o exagero oposto, a ânsia de 
modificar tudo, a presipitação das reformas, 
principalmente entre os povos latinos, nervo
sos e inseridos. O código supremo é o ali
cerce das instituições; comprometeriam a 
solidez do edifício os que lhe alterasse .... 
continuamente as bases; devem ser .,_~ · -
último objetivo, quase inacessível, da ptcare
ta dos demolidores. Em regra os espíritos 
superficiais, em vez de estudarem a fundo 
os problemas, suas causas próximas e re
motas e as soluções experimentais e com
plexas, agravam o mal com o excesso de re
gulamentação, tentam precipitar, a golpes de 
decreto e de emendas cc<1stitucicnais, uma 
reforma que só o tempo, a prática do regime e 
o estudo e especialistas lograriam tomar com
pleta, definitiva, eficaz. Como o processo é fa
lho, a desilusão vem logo; o demolidor triun
fante de ontem é sempre o oposicionista irri
tado de hoje. • (in Comentários à Constitui
ção Brasileira, Livraria Freitas Bastos S.A., 
1954, volume III, págs. 305/306). 

Diante de tooo·o acima exposto, manifestamo
nos pela rejeição da PEC nº 25 e da PEC nº 30, am
bas de 1995. 

Sala da Comissão, 5 de novembro de 1997.
Bernardo cabra!, Presidente - Esperidião Amin, 
Relator - José Serra - Jefferson Peres - Roberto 
Freire- cacildo Maldaner- Romeu Tuma- Lúcio 
Alcântara - Levy Dias - José Eduardo Outra -
Pedro Simon - ·eenrVeras -" Valmir Campelo -
Antonio caros Valadares - Lúcio Alcântara -Gil
berto Miranda - José Fogaça - Élcio Alvares. 
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DOCUMENTOSANEXADOSNOSTERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

REGIMENTO INTERNO 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Espiridião Amin 

1-Relatório 

Vem à análise desta Comissão a Proposta de 
Emenda à Constituição n2 25, de 1995, que "altera o 
§ 22 do art. 60 da Constituição Federal", de autoria 
do Senador Humberto Lucena e outros 29 ilustres 
membros desta Casa. 

A PEC sob exame propõe nova redação para o § 
22 do art 60 da Constituição Federal, determinando 
que a discussão e a votação das propostas de emen
da à Constituição sejam feitas em sessão conjunta do 
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-as 
aprovadas se obtiverem, em ambos, três quintos dos 
votos dos membros de cada Casa. Ou seja, com rela
ção à situação atual, as PEC passariam a ser discuti
das e votadas em sessão conjunta, ao invés de isola-
damente em cada Casa dq C9n!l~O Nacional. .. 

Justificam a sua proposta seus eminentes au
tores pelo fato de a reunião conjunta de Deputados e 
Senadores propiciar um debate mais enriquecedor, 
mais produtivo, esclarecendo que as votações per
maneceriam separadas, com vistas à preservação 
do princípio federativo. 

A proposição foi apensada a PEC n2 30, de 
1995, de idêntico teor. 

Cabe a esta Comissão examinar a constitucio
nalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria e 
também o seu mérito, nos termos dos arts. 354 e se
guintes do Regimento Interno. 

É o relatório. 

li-Voto 

De início, registre-se a louvável preocupação 
dos eminentes signatários da presente proposta de 
emenda à Constituição com o aprimoramento do de
bate parlamentar e com a celeridade na votação das 
emendas à Constituição. Entretanto, entendemos 
que a presente proposição não pode ser admitida, 
por versar sobre matéria que escapa à competência 
do poder constituinte derivado. 

A questão da existência de limitações ao poder 
reformador da Constituição e da possibilidade de 
existirem normas constitucionais inconstitucionais já 
é matéria pacífica na doutrina, a partir dos trabalhos 
de Oito Bachof. 

Recentemente, o Pretória Excelso, nas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade n% 466 e 926, fir-

mou, também, entendimento no mesmo sentido. Im
põe-se, aqui, no entanto, verificar se a matéria obje
to da presente proposição ultrapassa esses limites. 

Ensinam os mais insignes doutrinadores que 
existem três tipos de limitações ao poder de reforma 
da Constituição, as temporais, as circunstanciais e as 
materiais. As primeiras não são encontradas em nossa 
Carta Magna Não cuidou o constituinte de estabelecer 
prazo ou periodicidade para se emendar a Lei Maior. 

Com relação às limitações circunstanciais, 
veda a atual Constituição a sua alteração na viÇJ~
cia de intervenção federal, de estado de defes . 
de estado de sítio. Não é o caso, uma vez qv 
País vive momentos da mais completa estabilidade e 
normalidade institucional. 

Quanto às limitações materiais, que dizem res
peito á questão em análise, sua definição não é to
talmente pacífica. Não residem dúvidas quanto às li
mitações materiais explicitas ou expressas, que são 
aquelas inscritas no § 42 do art 60 da atual Consti
tuição, o qual não admite a deliberação sobre pro
posta tendente a abolir a forma federativa de Estado, 

"o vôtõ secretó: úriiversal e periódico, a separação 
dos Poderes e os direitos e garantias individuais. 

Restam as limitações materiais chamadas de im
plícitas ou tácitas. Aqui não há, efetivamente, unanimi
dade. No entanto, a grande maioria dos publicistas na
cionais e estrangeiros manifesta-se pela existência 
dessas limitações, que são corolário natural do enten
dimento da Constituição como um todo harmônico e 
sistemático, da qual a reforma não pode destoar. Tra
ta-se de entendimento, no dizer de Nelson de Sousa 
Sampaio, in ·o poder de reforma constitucional", que 
•se estriba no próprio conceito de reforma constitucio
nal e na distinção evidente entre poder revisor e poder 
constituinte•. Caminham neste sentido, entre outros 
mestres pátrios, juristas do porte de Paulo Bonavides, 
de José Afonso da Silva e de Pinto Ferreira. Dentre os 

. estrangeiros, citamos os estadunidenses Joseph Story 
e Thomas Cooley e o alemão Gari Schimiti. 

Nelson de Souza Sampaio estabelece, para as 
limitações implícitas, tipologia consagrada, dividindo
se em quatro categorias, quais sejam "12) as relati
vas aos direitos fundamentais; 22) as concernentes 
ao titular do poder constituinte; 32) as referentes ao 
titular do poder reformador; 42) as relativas ao pro
cesso da própria emenda ou revisão constitucional: 

Hodiemamente, como as Constituições vêm, 
cada vez mais, explicitando os limites do poder 
constituinte derivado em seu próprio texto, os consti
tucionalistas, como José Afonso da Silva e Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, têm entendido que enume-
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ração dos princípios explícitos elimina os implícitos. 
É o caso .da atual Carta Magna,, no_ qu~ dJZJ~J>Peito 
aos direitos fundamentais insuscetíveis de alter<~ção, 
expressos no citado § 4º de seu art 60. 

O assunto é bem tratado por José Afonso da Sil
va, em sua obra lapidar "Curso de Diretto Constitucio
nal Positivo', onde nos ensina o preclaro mestre do 
Largo de São Francisco que a enumeração das cláu
sulas pétreas pela Carta de 1988 eliminou, por uma 
questão de lógica, tão--somente, a primeira das catego· 
rias definidas por Sousa Sampaio, uma vez que as de
mais "se pudessem ser mudadas pelo poder de emen
da ordinária, de nada adiantaria estabelecer vedações 
circunstanciais ou materiais a esse poder'. 

O próprio professor José Afonso, em artigo deno
minado 'Umitações ao poder de reforma constitucio
nal", publicada na Revista Forense, no número de ju· 
lho a dezembro de 1977, já havia extemado esta posi
ção relativa à impossibilidade de alteração do processo 
de emenda, quando da eálção das Emendas Constitu
cionais do processo de emenda, quando da edição 
das Emendas Constitucionais nºs 7 e 8, de 1997, o 
chamado 'Pacote de Abril", outorgado pelo Presidente 
Ernesto Geisel, com base no famigerado Ato Institucio
nal nº 5, de 1968. Naquela oportunidade, o Poder Exe
cutivo alterou diversos dispositivos da Carta vigente, 
inclusive reduzindo o quorum de aprovação de emen
das à Constituição, o que foi reputado, no citado artigo, 
corno flagrantemente inconstitucional. 

Com relação á possibilidade de alteração do 
processo de emenda da Constituição, pelo poder 
constituinte instituído, fazem Silva e Sousa Sampaio 
apenas uma conscessão, permitindo as alterações 
que visem a-dificultar o procedimento, inadimitindo 
aquelas que o atenuem, o que é o caso da presente 
proposição que entendemos, daí, inconstitucional. 

Malgrado o fato de entendermos que ela não ultra
passa o pré-requisito de admissibilidade, apenas á guisa 
de corneriário sobre o mério da preserre proposla de emen
da á Constituição procedemos a algumas observações. 

É tradição das Constituições brasileiras a discus
são e votação das emendas à Constituição e cada 
Casa do Congresso Nacional, separadamente. A única 
exceção foi a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, 
que foi outorgada e não votada pelo Poder Legislativo. 

Em nosso entendimento, a discussão e- vota
ção das PEC; separadamente, em cada -Casa do 
Congresso Nacional, é consectária da Federação e 
do bicameralismo. A justificação apresentada na pre
sente proposta, de que as PEC devam ser discuti· 
das e votadas em sessão conjunta do Congresso 
Nacional uma vez que isto aprimoraria os debates, 

se verdadeira fosse, deveria ser adotada na elabora· 
ção de· todas as espécies normativas que envolves
sem as duas Casas Legislativas, o que compromete 
o próprio espírito do bicameralismo. 

O sistema bicameral, na forma como foi adota
do no Brasil pela primeira Constituição Republicana, 
nasceu juntamente com a instituição da Federação. 
Neste sistema, a Câmara dos Deputados representa 
o povo e o Senado Federal representa os estados
membros. Tal distinção é regra entre os Estados Fe
derais. Citando o mestre Pinto Ferreira, em seus 
"Comentários à Constituição Brasileira", 

"qualquer que seja a teoria jurídica ado
tada sobre a natureza dos Estados Federais, 
é incontestável a existência de duas forças 
governantes neles distintas, cada uma deven
do ter sua representação própria no Parla
mento: de uma parte, a população, os indiví· 
duos cidadãos do Estado Federal, e, de outra, 
as unidades políticas mais ou menos autôno
mas cuja reunião forma a federação. O Parla· 
mento será então logicamente composto de 
duas Câmaras, das quais uma representará a 
população federal, quer dizer, o conjunto dos 
cidadãos do Estado Federal, e a outra será a 
representação das unidades políticas autôno
mas, qualquer que seja o nome que se lhes 
dê., que forma a federação. • 

Dentro do princípio acima enunciado, o bom fun
cionamento e, até mesmo, a própria garantia da pere
nidade da Federação, cuja existência constitui-se, 
sempre, em fundamento basilar e em cláusula pétrea 
presentes em todas as nossas Constituições Repubti· 
canas, salvo na ditatorial de 1937, dependem da atua
ção, de cada uma das Casas que integram o Congres
so Nacional, de conformidade com o que representam. 

Na verdade, a aprovação da PEC sob análise 
poderia, acabaria criando um processo de revisão 
permanente da Constituição. 

Destarte, parece-nos, que mesmo que pudesse 
ser admitida, a presente PEC não deveria prosperar 

Ante o exposto, votamos pela não admissão da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 25, de 1995. 

REQUERIMENTO Nº 340, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Na forma do disposto no art. 258 do Regimento ln

temo, requeiro que passem a tramitar em conjunto as Pro
postas de Emenda à Constttuição nºs 25 e 30, de 1995, 
que alteram o § 2º do art. 60 da Constituição Federal. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador Esperidião Amin. 

T ~-, '' 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 469 

PARECER Nº719, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre as emendas de Plenário ofe
recidas ao Projeto de Lei do Senado n" fJ7, de 
1996, de autoria do Senador JúfiO Campos, 
que dispõe sobre a proteção, pelo Estado, de 
vítima ou lestemunha de aime, e dá outras 
providências. 

Relator: Senador José Fogaça 

1- Relatório 

Vêm a esta Comissão, para exame, as Emendas 
de Plenário de n% 2 e 3, de autoria do Senador José 
lgnácio Ferreira e n2 4, de autoria do Senador Romeu 
Tuma, ao Projeto de Lei do Senado n2 87, de 1996, de 
autoria do nobre Senador Júlio Campos, que "Dispõe 
sobre a proteção, pelo Estado, de vítima ou testemu
nha de crime, e dá outras providências". 

A Emenda nº 2 pretende estender a possibili
dade de proteção à vítima ou testemunha de crime, 
à fase da instrução provisória da persecução crimi
nal, incumbência da polícia judiciária. 

A Emenda n2 3 quer suprimir o condicionamen
to da necessidade de requerimento escrito do amea
çado, para o desencadeamento das medidas de pro
teção, como forma de apressar o processo. 

A Emenda n2 4 pretende incluir o enteado e a 
concubina entre os 'entes de uma família" a quem 
seria estendida, também, a proteção do Estado. 

li-Análise 

As emendas não contrariam disposições cons
titucionais ou infraconstitucionais. 

Quanto ao seu mérito, são pertinentes e contri
buem para o aperfeiçoamento da proposição. No en
tanto, as disposições que contêm já haviam sido 
acolhidas, anteriormente, no âmbito do substitutivo 
oferecido por esta Comissão em Plenário. 

III- Voto 

Pelo exposto, opinamos que, do ponto de vista 
meramente formal, as emendas sejam consideradas 
prejudicadas, porque seus dispositivos e objetivos já 
estão contemplados no texto do substitutivo ofereci
do, em Plenário, pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997. 
- Bernardo Cabral, Presidente- José Fogaça, Re
lator - Gilberto Miranda - Roberto Freire - Pedro 
Simon - José Eduardo Outra - Esperidião Amin -
Casildo Maldaner- Levy Dias - Romeu Tu ma. 

DOCUMENTOS ANEXADOS, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

REGIMENTO INTERNO 

REQUERIMENTO Nº 445, DE 1997 

Inclusão em Ordem do Dia de propo
sição com prazo esgotado na Comissão a 
que estava distribuída. 

Nos tenn_os do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do 
PLS n2 87/96, que "Dispõe sobre a proteção, pelo 
Estado, de vítima ou testemunha de crime, e dá ou
tras providências", cujo prazo na Comissão de Cons
tituição e Justiça já se encontra esgotado. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997.- Se
nador Júlio Campos. 

OF. N2 SF/697/97 

Em 30 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 

Comunico, a Vossa Excelência que foi apre
sentado o Requerimento n2 445, de 1997 (!Is. 29), 
através do qual o Senador Júlio Campos solicita, nos 
termos do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclu
são em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n2 87, de 1996, de sua autoria, que dispõe sobre 
proteção, pelo Estado, de vítima ou testemunha de 
crime, e dá outras providências, cujo prazo para 
apreciação das emendas de Plenário nessa Comis
são já se encontra esgotado. 

Não obstante o que dispõe o parágrafo único 
do art. 255 do Regimento Interno, tendo em vista 
que a proposição já está instruída, com relatório en
caminhado por seu relator para inclusão na pauta 
dessa Comissão (!Is 30-31), encareço a V. Ex" sub
meter o referido relatório a esse órgão técnico, a fim 
de ser posteriormente apreciado em Plenário devida
mente instruído com seus pareceres. 

Atenciosamente, Senador Antonio Carlos Ma
galhães. 

PARECER Nº720, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n2 21, de 1997 (n2 2.859197, na Casa 
de origem), que dispõe sobre norma geral 
de organização que toma obrigatória a 
avaliação psicológica periódica dos inte
grantes das polícias e corpos de bombei
ros militares e civis. 

Relato: Senador Romeu Tuma 
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I - Relatório 

A proposição em tela foi oferecida. na Câmara dos 
Deputados, pelo ilustre Deputado Carlos Apolinário em 
13 de março do ano em curso. Recebeu dois pareceres, 
por relator designado pela Mesa, em substituição às Co
missões de Constituição e Justiça e de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, tendo sido aprovado em am
bas e, nesta, com a inserção de duas emendas. 

Recebeu aprovação da redação final em 30 de 
abril de 1997. 

Em 7 de maio do ano em curso, por disposição do 
art. 134 do Regimento Comum, foi encaminhado a esta 
casa para a constinuidade do processo Legislativo. 

Recebido no Senado nessa mesma data, foi 
distribuído a esta Comissão, para parecer. 

O projeto traz, em seu art. 1°, a previsão de que 
todos os integrantes das polícias e corpos de bombeiros 
militares e civis sejam submetidos a avaliação psicológi
ca periódica, com intervalos não superior a um ano. 

O § 1° determina que essas avaliações, e o 
eventual acompanhamento psicológico necessário, 
sejam feitos nos estabelecimentos ambulatoriais de 
saúde das respectivas corporações ou da rede de 
saúde pública, ou, se conveniente para a Administra
ção Pública, pela rede privada, por convênio. 

O § 2º informa as conclusões possíveis dos pare
ceres de avaliação, a saber. a) aptidão plena para o 
exercício do cargo; b) movimentação temporária para 
o exercício de outro cargo na atividade, com acompa
nhamento psicológico; c) suspensão temporária do 
exercício de qualquer cargo na atividade, com acom
panhamento psicológico; e d) encaminhamento para 
tratamento em outra especialidade de saúde mental. 

O art 2" determina que o Poder Executivo re
gulamente o disposto na lei em cento e oitenta dias, 
a contar da data de publicação. 

É o relatório. 

11- Parecer 

Não há óbices quanto á constitucionalidade de 
proposta Insere-se ela na competência legislativa 
federal, para normas gerais, previstas nos arts. 22, 
XXI (para as polícias militares e corpos de bombei
ros militares) e 24, XVI (para as polícias civis). 

Também é atendida prescrição do art. 7º, XXII, 
da Constituição Federal, expressamente aplicável à 
polícia civil pelo art. 39, § 2º, e, por interpretação ex
tensiva, também aos servidores militares, identifica
dos no art. 42, caput, a partir do § 11 do art. 42, já 
que insustentável o entendimento de que os servido
res públicos militares não possam ter o beneficio da 
redução dos riscos inerentes ao trabalho - talvez 

dos mais arriscados no universo da atividade laboral 
- por meio de normas de saúde, higiene e segurança 

Nada há a opor, também, sob o aspecto legal, 
já que a previsão soa harmónica com o ordenamen
to jurídico existente e aplicável á espécie. 

Não nos parece ter a mesma sorte, contudo, o 
mérito da propOsição. 

Realmente, sentimos a necessidade de abordar 
um espectro maíor êlã compleXâ-questão da habilitação 
psicológica das polícias, para fora e para além do texto 
aprovado pela Cãmara dos Deputados. Neste, inclusi
ve, pensamos que a periodicidade prevista para· as 
avaliações psicológicas - anual - é excessiva. A um, 
porque dificilmente, mesmo no ãmbito da atividade po
licial, o estado geral do servidor sofrerá aKerações psí
quicas ponderáveis dentro do lapso de doze meses. A 
dois, porque tal procedimento implicaria um desembol
so expressivo e injustificável de recursos púbfiCOs, com 
aprofundamento da crise financeira que acomete es
sas corporações e o poder púbfiCO em geral. 

Sentimos, por isso, face á impletude do trato 
legal da matéria, e tendo em vista aspectos de méri
to dos quais discordamos, a necessidade de ofereci
mento de substitutivo global ao projeto, nos termos a 
seguir, a partir dos quais pretendemos obter maior 
eficiência, razoabilidade e operacionalidade nas açõ
es de avaliação, acompanhamento e tratamento psi
cológicos dos integrantes da~ carreiras policiais. 

O substitutivo que propomos tem o conteúdo 
que passamos a revelar. 

O art. 1 º reporta-se à fase do concurso público 
para provimento dOS cargos nas carreiras policiais, sen
do abrangidas a polícia civil, a polícia militar e o corpo de 
bombeiros militar. Para o ingresso na carreira prevemos, 
"além de outras condições previstas em lei"; a necessi
dade de "prévia avaliação psicológica por junta médica 
CCXJ1XlSia de pelo menos três membros, visando a aferir 
a capacitação para a atividade pofiCial segundo critérios 
científicos". Essa redação homenageia recente acórdã
os, principalmente do Supremo Tribunal Federal, para o 
qual o exame psicOtécriico elll concurso público é legal, 
desde que norteado por critérios científicos. 

Os dois primeiros parágrafos desse art. 12 esta
belecem, o primeiro, a obrigação de o edital do concur
so trazer, claramente identificados -e aqui novamente 
o atendimento de exigência jurisprudencial- os crité
rios dos quais se valerá a banca para julgar a aptidão 
para o ingresso na carreira policial. Tais critérios deve
rão, necessariamente, guardar compatibilidade com as 
atividades e, funções do cargo em disputa, para que 
sejam evitadas as exigências excessivas. O segundo 
dos parágrafos determina o direito de vistas, pelo can-
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didato ou preposto, do inteiro teor da avaliação e seu 
resultado, novamente para evitar o uso contra o inte
resse público desse sensível e drástico poder de eli
minação de candidatos em concurso público. 

O terceiro dos parágrafos do art. 1° determina 
a realização de avaliação psicológica especial ses
senta dias antes do fim do estágio probatório, para 
avaliação final das condições psicológicas do candi
dato e de sua aptidão para a carreira policial. 

O art 2" fixa a existência de duas avaliações psico
lógicas. Uma. ordinária, será realizada com periodicidade 
não maior que cinco anos, e a ela se-submetem todos os 
membros daquelas carreiras. Outra, extraordinária, será 
realizada sempre que necessária, fundamentalmente à 
vista de registro de comportamento atípico de policial. O 
§ 2" desse artigo trata da essência do procedimento ex
traordinário e das fontes que o provocam. 

O art 3" do substitutivo indica seis conclusões pos
síveis no parecer de avaliação psicológica, que cobrem 
um leque de hipóteses iniciado pelo reconhecimento de 
aptidão plena até a aposentadoria por invalidez. 

Cremos que, nesses termos e com esse alcance, 
o tratamento dessa área tão delicada quanto essencial 
às polícias ganha em resultados e em eficácia, e, com 
ele, ganha a sociedade posta sob o manto protetor dos 
aparelhos policiais de segurança pública e defesa civil. 

Dessa forma, somos pela aprovação do presente pro
jeto de lei da Câmara, nos termos do seguinte substitutivo: 

EMENDA N" 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre a avaliação psicológi
ca dos integrantes das carreiras policiais 
civis e militares e dos corpos de bombei
ros militares e dá outras providências_ 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl1 2 O ingresso nas carreiras da polícia civil, 

da polícia militar e dos corpos de bombeiros militares 
depende, além de outras condições previstas em lei, 
de prévia avaliação psicológica por junta médica 
composta de pelo menos três membros, visando a 
aferir a capacitação para a atividade policial segundo 
critérios científicos. 

§ 12 É obrigatória a publicação, no edital do 
concurso público, dos critérios que serão usados na 
avaliação psicológica dos candidatos, os quais serão 
compatíveis com as funções do cargo. 

§ 2" A requerimento do candidato ou de seu 
preposto constituído especificamente para esse fim, 
será dada vista, em inteiro teor, da avaliação realiza
da pela junta médica, seus critérios, motivos deter
minantes e conclusões, sendo essas recorríveis, in
clusive administrativamente. 

§ 3° O aprovado será submetido a avaliação 
psicológica especial sessenta dias antes do final do 
estágio probatório, cujo parecer, conclusivo, deverá 
apontar a aptidão, ou não, para o cargo, sendo, nes
te caso, instaurado processo administrativo. 

Art. 2° Os integrantes das carreiras policiais ci
vis e militares e dos corpos de bombeiros militares 
serão submetidos a avaliação psicológica ordinária 
periódica, a intervalos não superiores a cinco anos, 
e a avaliação extraordinária, sempre que necessário. 

§ 12 As avaliações E!acompanhamentos psicoló
gicos serão realizados nos estabelecimentos ambula
toriais de saúde das respectivas corporações militares 
ou da saúde pública, podendo, quando necessário, ser 
realizados em estabelecimentos privados devidamente 
credenciados pelas corporações, mediante convênio. 

§ 2º Para fins de avaliação psicológica extraor
dinária: 

I - os boletins de operação, ou documento 
_ análogos, terão campo próprio para a indicação, me

ramente afirmativa ºu negativa, de ocorrência com
portamento anormal, a qual será detalhada em docu
mento sigiloso, à parte daquele, e encaminhada ao 
superior imediato do responsável pelo registro. 

11 - o documento será encaminhado, pela autori
dade, preliminarmente, para análise do órgão compe
tente, devendo ser devolvido com parecer conclusivo, 
nos termos do art. 3" desta lei, à autoridade no coman
do para a adoção das providências necessárias. 

§ 3" Em caso de ocorrência externa a operação 
policial, mesmo que dela desvinculada, ou de qualquer 
outro evento que leve, ou possa levar, à conclusão de 
conduta anormal, será o fato relatado objetiva e 
circunstanciadamente à autoridade superior, e a 
ela remetido em envelope lacrado, para conheci
mento pessoal, aplicando-se, no que couber, o 
previsto no inciso 11 do § 22 deste artigo. 

Art. 3° O parecer de avaliação psicológica, tan
to ordinária quanto extraordinária, recomendará, 
conforme o caso: 

I - permanência no cargo ou função, por apti
dão plena. 

11 - movimentação temporária para exercício 
em outro cargo, função ou atividade, com acompa
nhamento psicológico 

III - suspensão temporária do exercício de 
qualquer cargo, função ou atividade policial, com in
dicação do tempo recomendado e da necessidade 
de acompanhamento psicológico. 

IV - encaminhamento para tratamento especial 
de saúde mental 
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V .:... demissão por incompatibilidade com a ativi
dade policiaL 

VI - aposentadoria por invalidez. 
Parágrafo único. Em qualquer caso deste arti

go, a conclusão do parecer, recorrível, será lançada 
na ficha funcional do servidor. 

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará, 
por normas gerais, o disposto nesta lei, no prazo 
de cento e oitenta dias a contar de sua publica
ção, devendo estabelecer prazos para a conclu
são dos trabalhos de avaliação psicológica e 
para a interposição de eventuais recursos às 
suas conclusões. 

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de novembro de 

1997. - Bernardo Cabral, Presidente - Romeu 
Tuma, Relator, - Beni Veras - Francelina Perei
ra - José Serra - José Eduardo Outra - Lúcio 
Alcântara - Gilberto Miranda - Élcio Álvares -
Ramez Tebet - Roberto Freire - Pedro Simon -
Espiridião Amin - José Fogaça - Antonio Car
los Valadares. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. r- São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 

Art. 22. Compete privativamente à União legis
lar sobre: 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, 
material bélico, garantias, convocação e mobilização 
das polícias militares e corpos de bombeiros militares; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

XVI - organização, garantias, direitos e deve
res das polícias civis. 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios instituirão, no âmbito de sua compe-

tência, regime jurídico umco e planos de carreira 
para os servidores da administração pública direta, 
das autarquias e das fundações públicas. 

§ 22 Aplica-se a esses servidores o disposto no 
art. r-, IV, VI, VIl, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX. 

Art. 42. São servidores militares federais os in
tegrantes das Forças Armadas e servidores militares 
dos Estados, Territórios e Distrito Federal os inte
grantes de suas polícias militares e de seus corpos 
de bombeiros militares. --

§ 11. Aplica-se aos servidores a que se refere 
este artigo o disposto no art. r-. VIII, XII, XVII, XVIII 
e XIX. 

PARECER Ng721, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado n2 
31, de 1997, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que autoriza a inclusão do Banco 
Meridional do Brasil S/A como participa
ção brasileira na estrutura de organiza
ção do Banco do Mercosul. 

Relator do vencido: Senador Gerson Camata 
O presente projeto objetiva unicamente autorizar 

o Poder Executivo a incluir o Banco Meridional do Bra
sil S.A, na estrutura e organização do "Banco do Mer
cosul", a ser criado com fundamento na "Declaração 
sobre Mecanismos Financeiros e Integração Regional" 
firmada pelos ministros dos países signatários do Mer
cosul, em reunião do Conselho do Mercosul em Forta
leza-CE, realizada em 17 de dezembro de 1996. 

A proposição em questão, caso aprovada, não 
se constituirá em lei com carga imperativa, consti
tuindo-se numa autorização a ser exercida pelo Po
der Executivo. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
presente projeto. 

Sala da Comissão, 6 de novembro de 1997. 
- José Serra; Presidente - Gerson Camata; 

Relator do Vencido - Osmar Dias - Esperidião 
Amin - Francelina Pereira - Vilson Kleinübing 
(Vencido)- José Roberta Arruda (Vencido)- Car-

- Jos Bezerra - Beni Veras - João Rocha - Pedro 
Simon (sem voto) - Bello Parga (Vencido) - Gil-

- berto Miranda -Casildo Maldaner- Waldeck Or
nelas - José Bianco (sem voto) - Levy Dias - Jo
nas Pinheiro (Vencido)- Freitas Neto (Vencido)
José Eduardo Outra. 
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VOTO SEPARADO VENCIDO 
(DO SENADOR WALDECK ORNELAS) 

{Da Comissão de Assuntos Econômicos) 

Relator: Senador Waldeck Omelas 

I - Relatório 

É submetido à apreciação desta Comissão de 
Assuntos Econômicos o Projeto de Lei do Senado n2 

31, de-1997 que "Autoriza a inclusão do Banco Meri
dional do Brasil S.A. como participação brasileira na 
estrutura de organização do Banco do Mercosul". 

Trata-se de proposição cujo objetivo consiste 
em autorizar o Poder Executivo a incluir o Banco 
Meridional do Brasil S. A. na estrutura de organiza
ção do 'Banco do Mercosul", a ser criado com fun
damento na "Declaração sobre Mecanismos Finan
ceiros de Integração Regional" firmada pelos minis
tros dos países signatários do Mercosul, na Reunião 
do Conselho do Mercosul em Fortaleza- CE, em 17 
de dezembro de 1996. 

. Como destaca o autor da proposição em análi-
se, Senador Pedro Simon, o Banco Meridional do 
Brasil S. A.. é uma instituição consolidada, que atua 
em praticamente todo o território nacional, com 256 
agências e 129 postos encontrando-se atualrnente 
com um patrimônio líquido em tomo de R$416 milhões 
(quatrocentos e dezesseis milhões de reais). 

A orientação do Governo brasileiro na criação do 
Banco do Mercosul é no sentido de que "a instituição 
funcione de acordo com as boas instituições financei
ras, que tenha credibilidade e que suas operações de 
empréstimo tenham o padrão adequado'. Desta forma, 
c"ompreende o autor do PLS n2 31197, a experiência do 
Banco Meridional do Brasil S. A. atende aos anseios 
do Governo Federal, o que justifica a sua inclusão, en
quanto participação do Brasil, na formação do Banco 
do Mercosul, sem a necessidade de criação de novas 
estruturas, haja vista que já existe uma instituição fi
nanceira disponível, com as características e o padrão 
desejado pelo próprio Poder Executivo. 

É o Relatório. 

11- Voto do Relator 

Inicialmente cumpre destacar a natureza da 
proposição em análise, pois trata-se-de projeto de lei 
autorizativo, isto é, que confere ao Poder Executivo 
autorização para praticar ato que já se encontra sob 
sua competência constitucional. 

Desta forma, a presente proposição, caso ve
nha a ser aprovada, representará lei sem a carga im
perativa obrigatória da norma jurídica, sendo seu co
mando uma mera delegação, configurando-se em 

ato administrativo, o que lhe retira toda e qualquer 
natureia jurídica impositiva, não representando lei 
no sentido material, mas apenas no sentido formal, 
uma vez que representaria uma autorização que o 
autorizado, o Poder Executivo, já poderia fazer inde
pendente da mesma. 

De outro lado, observa-se que a criação do 
"Banco do Mercosul' deverá decorrer de acordo in
ternacional, mais especificamente, sob a forma de 
convênio constitutivo, não resultando portanto de ato 
unilateral do nosso País, mas da vontade conjunta 
dos países integrantes do Mercosul e, em face da 
opção pela transformação do Fonplata, como se de
seja, da vontade de todos os países integrantes da 
Bacia do Prata, signatários do acordo inicial. 

Assim, a aprovação do presente Projeto de Lei 
terá como conseqüência condicionar e limitar o es
paço de negociação do governo brasileiro nessa 
questão que é estratégica para a consolidação do 
Mercosul, uma vez que, como é evidente, não obriga 
os demais países. · 

Os argumentos acima já seriam sufiCientes para 
nos conduzir a uma manifestação contrária ao PLS nº 
31/07, entretanto, cabe ainda analisar alguns aspectos 
a respeito do mérito do Projeto de Lei em questão. 

Ao autorizar a inclusão do Banco Meridional na es
trutura do futuro "Banco do Mercosur, é preciso ter pre
sente que, como se disse, este deverá suceder ao atual 
Fundo Rnanceiro da Bacia do Prata- FONPLATA.. 

O Fonplata constitui-se em organismo financeiro 
de desenvoMmento sub-regional, criado em 197 4, cujo 
objetivo consiste em atender às necessidades de fi
nanciamento para promoção do desenvoMmento eco
nômico e integração dos países da Bacia do Prata 

Os acionistas do fundo são: Brasil e Argentina, 
cada um com 33,33% do capital, e Uruguai, Para
guai e Bolívia com 11,11% cada. O poder de voto, 
no entanto, é igual para cada membro e suas deci
sões devem ser tomadas por unanimidade. 

Tendo em vista as dificuldades na administra
ção do Fonplata, decorrentes principalmente do sis
tema de decisões por unanimidade e do mesmo po
der de voto, independente do aporte de capital, foi 
criado um comitê especial com a finalidade de elabo
rar uma proposta de transformação do atual fundo 
em um organismo de financiamento da integração e 
do desenvolvimento econômico e social da sub-re
gião, a exemplo de organismos já existentes, como a 
Corporação Andina de Fomento - CAF, o Banco Eu
ropeu de Investimentos - BEl e o Banco Centro
Americano de Integração Econômica - BCIE. 
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Pretende-se, portanto, transformar a atual es
trutura do Fonplata em uma nova instituição, pessoa 
jurídica de direito internacional, tendo urna configura
ção de banco multilateral aberto, com estrutura de 
participação flexível e com poder de voto proporcio
nal ao correspondente aporte de capital. 

Percebe-se, dessa forma, que a nova estrutura 
a ser adotada diferirá fundamentalmente da estrutu
ra do Banco Meridional do Brasil S.A, pois o mesmo 
é um banco comercial, com nada menos que 385 
agências e postos. 

No presente momento, estão sendo realizadas 
novas rodadas de negociação, junto ao nossos par
ceiros no Fonplata, no tocante aos procedimentos de 
transição a serem adotados, com respeito a tópicos 
bastante sensíveis, tais como prazos e formas de 
transferências de ativos e passivos, estrutura de ca
pital e sistemas de preferências e de votação, sendo 
portanto, inconveniente impor, mediante lei, a inclu
são do Banco Meridional do Brasil S.A. como partici
pação brasileira adicional na estrutura e no capital 
do futuro Banco do Mercosul, pois, como já mencio
nado, trata-se de instituição completamente diferente 
da que se deseja criar, o que representaria um com
plicador a mais nas negociações, além de implicar a 
necessidade de novos aportes aos demais países in
tegrantes do referido acordo. 

Esta providência aliás, conflitaria com o objeti
vo do autor do Projeto de Lei, o Senador Pedro Si
mon, porquanto implicaria no fechamento das agên
cias do atual Banco Meridional, com sensíveis pre
juízos para a economia gaúcha, em especial. 

Por fim, cabe salientar que a criação do 
"Banco do Mercosul", além de não se constituir em 
órgão da administração pública nacional, não sig
nificará a criação de novas estruturas para o Bra
sil, haja vista que o mesmo surgirá da transforma
ção do Fonplata em nova entidade, também de ca
ráter multilateral, mas bem diferente de um banco 
comercial público. 

Diante do exposto, por tratar-se de projeto de 
lei autorizativo, que resultaria em lei completamente 
inócua, sem qualquer efeito ou conseqüência práti
ca; por restringir e limitar a capacidade de negocia
ção do governo brasileiro, e, ainda, no tocante ao 
mérito, pretender incluir urna instituição bancária co
mercial em organismo financeiro internacional de de
senvolvimento sub-regional, somos levados a adotar 
posição Contrária ao Projeto de Lei do Senado n2 

31, de 1997. 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997. 

- Waldeck Omelas, Relator, vencido. 

OFJCAE/72197 

Brasília, 6 de novembro de 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do § 22 do art. 91 do Regimento ln
temo, comunico a V. Ex.m que esta Coqlissão apro
vou o Projeto de Lei do Senado n2 31, de 1997, que 
•autoriza a inclusão do Banco Meridional do Brasil S. 
como participação brasileira na estrutura organiza
cional do Banco do Mercosul", em reunião realizada 
na presente data. 

Atenciosamente, - Senador José Serra. 

PARECER N2S 722 e 723, de 1997 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 
36, ele 1997 (n2 3.242197, na Casa de ori
gem), ele iniciativa do Presidente da Re
pública, que dispõe sobre o Sistema ele 
Financiamento Imobiliário, institui a ali!? 
nação fiduciária de coisa imóvel e dá oo..
tras providências. 

Parecer n• 722, de 1997, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

Relator: Senador Edison Lobão 

I - Relatório 

Trata-se de Projeto de Lei n• 36, de 1997, que 
dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário 
(SFI) e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. 
O presente projeto teve origem com a Mensagem n2 

670, do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, à Câmara dos Deputados, em 10 de junho de 
1997. 

Na Câmara dos Deputados, foi protocolado 
como Projeto de Lei n• 3.242, de 1997, tendo como 
relator o ilustre Deputado José Chaves. Naquela 
Casa, foram apresentadas 29 emendas, das quais o 
relator acolheu 8. Dessarte, foi apresentado substitu
tivo ao projeto original, a fim de aperfeiçoar os instru
mentos propostos, sem, contudo, alterar a filosofia 
original do projeto. 

Tendo o projeto sido aprovado na Câmara dos 
Deputados, na forma do substitutivo proposto, foi en
caminhado à apreciação desta Casa nos termos do 
dispositivo no art. 134, do Regimento Comum. Preto
colado em 27 de agosto de 1997 no Senado Fede
ral, foi renumerãdo como Projeto de Lei n• 36, de 
·1997, tendo sido distribuído às Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Assuntos Econômicos. 

Dentro desse contexto, indicado relator, nesta 
Comissão, passarei agora a analisar a substância do 
referido projeto. Antes de mais nada, para se com-
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preender a importância deste projeto de lei, faz-se 
necessário discorrer sobre as implicações econômi
cas e sociais da proposta. 

É importante se relevar que o setor de constru
ção civil possui forte efeito multiplicador sobre a ati
vidade econômica, visto que, ao trabalhar com gran
de número de insumos e ser intensivo no uso de 
mão-de-obra, tem alta capacidade de geração de 
empregos. 

A recente crise a empresa Encol serviu para 
denotar as fragilidades do Sistema de Financiamen
to Imobiliário nos moldes atuais. De um lado, ficou 
demonstrada a total insegurança a que estão sub
metidos os mutuários desse sistema, à medida que 
não dispõe de instrumentos adequados para garantir 
que os recursos por eles investidos não se percam 
quando ocorrerem problemas com as empresas in
corporadoras ou construtoras. De outro lado, é notó
ria a pouca capacidade que o atual sistema de finan
ciamento de imóveis tem demonstrado de suprir a 
crescente demanda por habitação dos diversos seg
mentos sociais. 

A consolidação do processo de estabilização 
de preços evidenciou claramente que, para que se 
consiga retomar o crescimento econômico, serão 
fundamentais duas premissas: credibilidade das ins
tituições e formas de financiamento. A análise do 
projeto de lei referente à regulamentação do Sistema 
de Financiamento Imobiliário deve necessariamente 
verificar a presenças desses dois pressupostos. 

A preocupação com a credibilidade das institui
ções é pedra angular para que um país possa imple
mentar qualquer política econômica sustentável de 
longo prazo. No caso do setor imobiliário, a perda de 
credibilidade do sistema de financiamento pode ser 
fatal para a obtenção de recursos para investimen
tos. Sem credibilidade, a poupança toma-se escassa 
e, conseqüentemente, o sistema entra em colapso. 

Nesse contexto, torna-se necessário que o 
Brasil caminhe no sentido de viabilizar, como se faz 
nos países mais desenvolvidos, instrumentos que 
assegurem ao mutuário a garantia de que seus re
cursos não se perderão, ainda que a firma responsá
vel pela construção do imóvel sofra reveses financei
ros que signifiquem a sua retirada do mercado. 

Com esse objetivo, apresentei, no Senado Fe
deral, o Projeto de Lei n2 155/97, possibilitando que 
o instrumento do seguro-garantia fosse aplicado às 
transações do sistema imobiliário. Com isso, resti
tuir-sa-ia a credibilidade necessária ao bom funcio
namento do setor de construção civil. 

É com satisfação que se constata que a pre
sente proposta de lei agrega essa preocupação, ins
tituindo a possibilidade de que o mutuário possa 
contratar seguro que garanta ao adquirente a liqui
dez das quantias pagas, na hipótese de inadimple
mento do incorporador ou construtor quanto à entre
gada obra. 

Já a preocupação com as fontes de financia
mento para o sistema imobiliário apresenta-se como 
a mais forte inovação do referido projeto de lei. O 
Sistema de Financiamento Imobiliário, constituído 
basicamente na década de 1960, apresenta-se as
sentado em filosofia e instrumentos de uma época 
em que a economia tinha como características bási
cas a regulação excessiva, o fechamento autárquico 
das fronteiras econômicas e a cultura inflacionária. 

Hoje, todas essas características estão supera
das. Portanto, para que se possam criar bases sus
tentadas de crescimento de longo prazo, o projeto 
buscou desregulamentar monopólios que existiam 
no setor, dando a possibilidade ampla de atuação do 
setor financeiro, a fim de alavancar recursos para a 
construção civil. · 

Nesse sentido, devem destacar-se a criação 
das companhias securitizadoras de créditos imobiliá
rios, a instituição dos Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (CRI) e a possibilidade da alienação fi
duciária de coisa imóvel. 

A criação das companhias securitizadoras, jun
tamente com a instituição dos Certificados de Rece
bíveis Imobiliários, possibilitarão a efetiva securitiza
ção de créditos imobiliários, fortalecendo um merca
do secundário de títulos imobiliários, o qual permitirá 
a estruturação de operações de captação de recur
sos capazes de robustecer enormemente o financia
mento habitacional. 

Portanto, é fundamental a contribuição que o 
projeto em análise trará para a superação do aluai
mente exaurido esquema de fina!JCiamento do siste
ma imobiliário. Com esses mecanismos citados, pos
sibilitar-se-á a obtenção de recursos que garantam a 
expansão expressiva do crédito imobiliário, assegu
rando o acesso à casa própria a milhares de pes
soas. 

Quanto à pOssibilidade de se aplicar alienação 
fiduciária na negociação de bens imóveis, trata-se 
de simples extensão, visto que tal preceito já com
põe o nosso ordenamento jurídico, até agora restrito 
aos bens móveis. Com essa inovação, objetiva-se 
oferecer segurança quanto à execução sem delon
gas da garantia. 
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Assim, o contrato de alienação fiduciária cons
titui poderoso estímulo ao crédito, ao investimento 
nos Certificados de Recebíveis Imobiliários e, por
tanto, à aquisição e produção de imóvel mediante 
pagamento a prazo. Com esse tipo de alienação, 
constitui-se em favor do credor uma propriedade re
solúvel sobre o imóvel objeto do financiamento, pre
vista sua obrigação de transferir a plena propriedade 
do imóvel ao devedor, uma vez que este tenha res
gatado a totalidade da dívida. Enquanto não o tiver 
feito, o devedor estará apenas investido na posse do 
imóvel. Ao quitar integralmente a dívida, a proprieda
de plena lhe será transferidaa, bastando, para tanto, 
simples pedido de cancelamento da fidúcia. 

Quanto à sua estrutura lógica, o projeto apre
senta-se, nos arts. 1º a 32 , definindo o Sistema de 
Financiamento Imobiliário e -delimitando os agentes 
que participarão de tal sistema 

Nos arts. 42 e 52 , são especificadas as condiçõ
es para as operações de financiamento imobiliário 
no âmbito do SFI; os arts. 62 e 72 definem os Certifi· 
cactos de Recebíveis Imobiliários. 

No art. 82, define-se a forma como dar-se-á a 
securitização, sendo que esta será viabilizada pelo 
regime fiduciário (arts. 9" ao 162). Nos arts. 22 a 33, 
introduzem-se as inovações do regime fiduciário. 
Nos arts. 34 a 42, apresentam-se, tão somente, cri
térios gerais elucidativos da aplicação da lei. 

Nessas disposições gerais, merece destaque a 
possibilidade de a arbitragem poder vir a ser utiliza
da nos casos de litígio, nos termos do disposto na 
Lei nº 9.307, de 24 de setembro de 1996. 

Do ponto de vista das alterações propostas, 
ressalte-se que nesta Comissão, somente foi apre
sentada uma emenda. Tal emenda visa alterar a re
dação do art. 38, incluindo essencialmente a obriga
toriedade de os contratos serem celebrados por es· 
critura pública. 

Ao analisarmos a referida emenda, podemos 
concluir que, embora possua fundamento jurídico 
adequado, contraria o espírito do projeto, na medida 
em que acaba indo de encontro ao espírito de desre
gulamentação do mesmo. Quanto à segurança efeti
va do mutuário, toma-se premente atentar para o 
fato de que somente um sistema de seguros possibi
litará atingir tal objetivo. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

Diante do exposto, e tendo em vista não existi
rem restrições do ponto de vista constitucional ou le
gal que possam constituir-se em óbice para a apro
vação da matéria, voto pela aprovação do Projeto de 

Lei da Câmaranº 36, de 1997, nos termos encami
nhados-pela Câmam-dos-Deputados, propondo-se a 
rejeição da Emenda n2 1. 

Sala das Comissões, 12 de outubro de 1997.
Bernardo Cabral, Presidente - Edison Lobão, Re
lator - José Eduardo Outra - Bello Parga - Epitá
cio Cafeteira - Regina Assunpção - Romeu 
Tuma - José Bianco - Pedro Simon - Jefferson 
Peres - Bello Parga - Beni Veras - Esperidião 
Amin - José Fogaça. 

PARECER Nº 723, DE 1997 
(Da Comissão de Assuntos Económicos) 

Relator: Senador Fernando Bezerra 

1- Relatório 

O Poder Executivo enviou à Câmara dos Depu
tados em 11 de junho de 1997, em Urgência Consti· 
tucional, a Mensagem n.2 670/97, que encaminhou o 
Projeto de Lei que dispõe sobre o Sistema de Finan
ciamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária da 
coisa imóvel e dá outras providências. 

Na Câmara dos Deputados o Projeto recebeu o 
número 3242197, tendo sido despachado às Comis
sões de Economia (CEIC), de Rnanças (CFT), e de 
Justiça (CCJR) e posteriormente à Comissão de De· 
senvolvimento Urbano (CDUI), após aprovação de 
requerimento do nobre Deputado Dep. Jaques Wag
ner (PT/BA). 

O Plenário da-cãma.ra:·dos Deputados, aprovou 
em 20 de junho ato da Presidência da Casa instituin
do Comissão Especial (CESP) para apreciação da 
matéria. 

No dia 6 de agosto o Plenário daquela Casa 
aprovou a retirada da Urgência Constitucional pedi· 
da pelo Poder Executivo, voltando o projeto à trami
tação normal. Sendo que no dia 12 do mesmo mês 
foi aprovado requerimento de Urgência Regimental à 
matéria. 

Na Câmara dos Deputados foram apresenta
das 39 emendas, das quais 29 foram apresentadas 
inicialmente perante a Mesa Diretora e posterior
mente 1 O foram apresentadas em Plenário. Das 39 
emendas apresentadas, 30 (trinta) foram rejeitadas e 
8 (oito) foram acolhidas pelo Substitutivo do Relator 
e uma foi aprovada pelo Plenário. 

No dia 20 de agosto o Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou, por votação simbólica, o substi· 
tutivo elaborado pelo Relator da Comissão Especial, 
Dep. José Chaves. A única emenda aprovada pelo 
Plenário foi a de número 34 do Deputado Ney Lopes 
(PFURN), que permite às companhias securitizado
ras a aquisição e a securitização de créditos imobi-
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liários oriundos de alienação de unidades em edifica
ção sobre o regime de incorporação nos moldes da 
Lei n.2 4.591 de 16-12-1964, quando tais créditos 
contarem, cumulativamente, com a garantia de rece
bimento, mediante seguro específico ou aval presta
do por instituição financeira, e com a garantia do 
cumprimento das obrigações do incorporador e do 
construtor. A matéria foi encaminhada ao Seoado 
Federal. 

Em 27 de agosto de 1997, o Projeto foi protoco
lado no Senado Federal, onde foi autuado como o Pro
jeto de Lei da Câmara número 36 de 1997. A Mesa Di
reteria despachou a matéria às Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Assuntos Económicos. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, foi ini
cialmente, designado relator o Senador Antônio Car
los Valadares sendo posteriormente redistribuído ao 
Senador Edison Lobão. 

O Senador Casildo Maldaner apresentou uma 
emenda perante a Comissão de Constituição e Justiça. 

No dia 12 de outubro de 1997, a Comissão de 
Justiça aprovou simbolicamente o parecer do Senador 
Edison Lobão, na forma encaminhada pela Câmara 
dos Deputados, rejeitando a emenda apresentada pelo 
Senador Casildo Maldaner, sendo o projeto encami
nhado à Comissão de Assuntos Económicos. 

No dia 2 de outubro o Projeto foi recebido pela 
CAE, onde fui designado relator. 

No dia 9 de outubro a CAE aprovou Requeri
mento de autoria do Sen. Jader Barbalho 
(PMDBIPA), o qual solicita a realização de Audiência 
Pública, para ser discutido o tema "Sistema de Fi
nanciamento Imobiliário". Foram convidados o Dep. 
Luís Roberto Ponte (PMDBIRS); o Dr. Anésio Abdal
la - Presidente da Associação Brasileira de Entida
des de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP; o 
Dr. Melhim Namem Chalhub - Assessor Jurídico da 
ABECIP e o Dr. Márcio Baroukel Braga - Diretor da 
Associação dos Notários e Registradores do Brasil -
ANOREG. 

O ':>enauor Casildo Maldane1, no dia 15-10, 
apresentou uma emenda perante esta Comissão. A 
emenda n2 02-CAE altera a redação do artigo 38. 

A CAE realizou no dia 21 de outubro Audiência 
Pública onde a matéria foi discutiC:a. 

11- Voto do Relator 

O Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 1997, na 
Origem PL n.0 3.242, de iniciativa do Poder Executi
vo, dispõe sobre o Sistema de Rnanciamento lmobi-

liário, institui-ª _aji~oação fiduciária de coisa imóvel e 
dá outras providências. 

De acord_o_ com a exposição de motivos, o Sis
tema de Financiamento Imobiliário (SFI);"orienta-se 
segundo as diretrizes da desregulamentação da eco
nomia e da modernização dos instrumentos e meca
nismos de financiamento à atividade produtiva• ten-

- _do por objetivo "estimular as condições mínimas ne
cessárias" ao desenvolvimento do mercado imobiliá
rio, criando novos instrumentos e mecanismos que 
possibilitem a livre proteção do crédito e a mobiliza
ção a e capíta.ís necessários ã sua dinamizaçao 

O art. 22 elenca as instituiÇões que operam-no 
SFI e o art. 32 dispõe sobre a criação das Compa
nhias Securitfzadoras ae- Credites Imobiliários, tendo 
como finalidade a aquisição e securitização de tais 
créditos, bem como a emissão e colocação no mer
cado secundário dos Certificado de Recebíveis Imo
biliários - CRI. 

Nos arts. 4º e 52 fixa os princípios informativos 
e as condições para as operações de financiamento 
imobiliário no âmbito do SFI. 

A definição e características dos CRI, títulos 
lastreados em créditos imobiliários e de emissão das 
Companhias Securitizadoras, estão contidas nos 
arts. 6° e 7º. 

---o art.. 82 define a secu ritização dos créditos 
imobiliários, consistente na vinculação de tais crédi
tos à emissão de títulos mediante termo lavrado por 
uma Companhia Securitizadora (Termo de Securiti
zação de Créditos). 

Nos arts. 92 ao 15º introduz o regime fiduciário 
através do qual, como garantia adicional ao investi
dor, os créditos imobiliários que lastreiam a emissão 
de Certificados de Recebíveis imobiliários são sepa
rados do patrimônio da Companhia Securitizadora, 
de forma a que os efeitos da eventual falência da 
companhia não alcancem tais créõltos. Prevê-se a no
meação de agente fiduciário, bem como as regras de 
sua atuação, corno meio de zelar pela proteção dos di
reitos e interesseSCios titulares dos certificados. 

Os arts. 17 à 21 dispõem sobre as garantias 
(hipoteca, cessão fiduciária de direitos creditórios 
decorrentes dos contratos de alienação de imóveis, 
a caução de direitos creditórios e, ainda, a alienação 
fiduciária). 

Nos arts. 22 à 33 introduz a alienação fiduciária 
de coisa imóvel, à semelhança da alienação de bem 
móvel. Define a alienação fiduciária (art. 22), a cons
tituição da propriedade fiduciária mediante registro 
(art. 23), os elementos do contrato que serve de titu-

H "jji 
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lo ao negócio fiduciário (art. 24) e as conseqüências 
do inadimplemento por parte do fiduciante bem 
como as condições da constituição em mora e os 
efeitos (arts. 25 à 3a). 

Nas disposições gerais e finais (art. 34 à 41), 
faculta a solução controvérsias entre as partes con
tratantes (credor e devedor) através da arbitragem, 
esclarecendo que não se aplicam ao SFI as normas 
pertinentes ao SFH, à exceção dos arts. 29 à 41 do 
Decreto Lei n2 70, de 21 de agosto de 1964, que tra
tam da execução extrajudicial. 

Com a redação dada pela Câmara o texto do 
projeto foi aperfeiçoado nos seguintes aspectos: 

• Com a redação dada aos §§ 2º e a2 do art. 
52, foram ampliadas as condições de financiamento 
do SFI para as operações de comercialização de 
imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamen
to mercantil de imóveis e de financiamento imobiliá
rio em geral (§ 22). Por outro lado, na alienação de 
imóveis em construção pelo regime da Lei n2 

4.591/64, a critério do adquirente e mediante infor
mação obrigatória do incorporador, é facultada a 
contratação de seguro que "garanta o ressarcimento 
ao adquirente das quantias por este pagas, na hipó
tese de inadimplemento por parte do incorporador ou 
construtor quanto à entrega da obra"(§ 32). No caso, 
trata-se de proteger o interesse do adquirente. 

A alteração da redação dos §§ 22 e a2, vem 
complementada com a redução dos seguros obriga
tórios, a cargo dos tomadores de financiamento, aos 
seguros contra os riscos de morte e invalidez perma
nente Onciso IV), ficando os seguros contra os riscos 
de danos físicos sobre os imóveis objeto da opera
ção, no âmbito da facultatividade. 

• Inclusão do parágrafo único, no art. 82, per
mitindo a securitização de créditos oriundos da alie
nação de unidades em edificação sob a regime da 
incorporação nos moldes da Lei n2 4.591/64, em 
consonância com a alteração do § 22 do art. 52 e in-

-clusão do parágrafo único no art. 12. Com base no 
parágrafo único do art. 82, a alienação fiduciária, 
além de poder ser contratada por pessoa física não 
sendo conseqüentemente privativa das entidades 
que operam no SFI, pode ter por objeto "imóvel con
cluído ou em construção". A medida, portanto, vem 
favorecer os agentes económicos destinados à 
construção e incorporação porquanto, em função de 
sua capacidade de pagamento e de viabilidade eco
nómica dos projetas, poderão obter financiamento 
junto aos operadores do SFI. 

Com a redação dada ao parágrafo único do art. 
12, introduzindo como fator da responsabilidade pa-

trimonial da Companhia Securitizadora, o "descum
primento de disposição legal ou regulamentar" au
menta-se a segurança dos investidores no mercado 
secundário. Esta segurança fica reforçada, ao res
ponsabilizar, pelos mesmos motivos, o agente fidu
ciário {parágrafo único do art. 1a). 

• Alterações introduzidas nos§§ 12, 22 , a• e 4• 
do art. 26; § 42 do art. 27 e art. ao. 

Os parágrafos 12, 2º e 42 do art. 26, visam ajus
tar os procedimentos de intimação do fiduciante (ad
quirente do imóvel financiado) para efeito de sua 
constituição em mora, bem como o prazo para a pur
ga da mora. Assim, visando assegurar a plena eficá
cia do comando constitucional da ampla defesa (art. 
52, inciso LV, da CF) prevê a intimação pessoal do 
devedor ou seu representante legal ou procurador, a 
requerimento do fiduciário, pelo Oficial do competen
te Registro de Imóveis, por Oficial do Registro de TI
tulas e Documentos da Comarca da Situação do 
imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou 
pelo· correio, com aviso de recebimento(§§ 12 e 32). 
Prevê, ainda a hipótese de intimação por edital, na 
hipótese de o fiduciante "se encontrar em outro lo
cal, incerto ou não sabido" (§ 42). Finalmente, embo
ra resultante do mútuo acordo, determina que o con
trato "definirá o prazo de carência, após o qual será 
expedida a intimação" (§ 2º). 

A redação atual do § 4º contêm alteração para 
incluir no valor a ser devolvido ao devedor, o corres
pondente às benfeitorias, depois de deduzidos os 
valores da dívida e das despesas e encargos de que 
tratam os §§ 2º e a•. Com a redação atual evita-se 
que o fiduciante (devedor) possa exercer o direito de 
retenção em relação às benfeitorias conforme pre
visto no art. 516 do CC. A medida favorece o fiduciá
rio que pode dispor imediatamente do bem para efei
tos de alienação a terceiro adquirente e ao fiduciante 
(devedor) que tem garantido o direito ao ressarci
mento das benfeitorias, uma vez satisfeito o crédito 
do fiduciário e das despesas e encargos. 

Finalmente, a redação dada ao art. ao resulta 
mais operacional porquanto, configurado o fato de o 
fiduciante não ter purgado a mora(§ 12 do art. 26) e 
certificado esse fato pelo Oficial do competente Re
gistro de Imóveis, o Juiz concederá a reintegração li
minar na posse. Tal dispositivo elimina discussão e 
morosidade. A reintegração liminar, no caso, inde
pendente da audiência do fiduciante (devedor), sen
do "assegurado ao fiduciário, seu cessionário ou su
cessores, inclusive o adquirente do imóvel" por força 
do público leilão. 

• Outras alterações 
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Aperfeiçoram, ainda o texto, a alteração do art. 
29 ao prever a transmissão por parte do fiduciante, 
com a anuência do fiduciário, não só da posse do 
imóvel objeto da alienação fiduciária, como também 
todos os direitos de que seja titular. Da mesma for
ma, a supressão do art. 35 do texto original que pre
via a constituição de fundos de investimento, matéria 
já contemplada pela Lei 8.668/93 e o registro da ali
neação fiduciária em garantia e do termo de securi
tização (art. 40), alterando a Lei 6.015173. 

Ressalte-se que o modelo proposto de SFI ca
racteriza-se: 

• Por estar informado pelo princípio constitu
cional da livre iniciativa, explicitado na liberdade de 
os operadores do mercado poder contratar conforme 
a situação individual dos agentes com base no mer
cado, caracterizando-se, portanto, pela desregula
mentação. Á desregulamentação explicita-se ainda, 
no respeito aos contratos celebrados entre as partes 
contratantes e na preservação do equilíbrio econõmi
co e financeiro dos contratos. 

• Pela segurança, e consequentemente, pela 
credibilidade das instituições. 

Os créditos dos originadores para com os ad
quirentes de imóveis contam com garantias reais 
(art. 17). Por sua vez, os CRis, além de estarem las
treados em garantias reais, com a instituição do regi
me fiduciário, ficam separados do patrimõnio das 
Companhias Securitizadoras (art. 10, 11 e 11, 1). Des
ta forma, com o sistema de garantias estabelecidas 
são beneficiados os operadores, que financiam a 
aquisição de imóveis a longo prazo, obtendo o re
passe dos recursos através da aquisição de recebi
veis pela Companhias Securitizadoras; as constru
toras e incorporadoras, que terão acesso fácil a re
cursos sempre que evidenciem capacidade de pa
gamento e seus empreendimentos ofereçam viabili
dade económica; os mutuários (financiados) que 
contarão com maior oferta de financiamento e a cus
tos menores; os investidores a longo prazo que, da
das as garantias do CRis, encontrarão um mercado 
rentável e seguro. 

• Pela interação do mercado primário (investi
dores em caderneta de poupança, fundos de investi
mento, debêntures, letras hipotecárias) operado por 
múltiplos agentes financeiros (bancos, Caixa Econõ
micas, Sociedades de Crédito Imobiliário, Compa
nhias Hipotecárias) e o mercado secundário polari
zado nas Companhias Securitizadoras (art. 32) que 
securitizam os credito dos agentes financeiros para 
com os adquirentes de imóveis (recebíveis} lastrea
dos em garantias reais (alienação) lançando-os no 
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mercado pela emissão de CRis para aquisição por 
investidores a longo prazo. 

• Pela coexistência do SR e o SFH atuando 
em setores diferentes e com base em modelos nor
mativos específicos. 

• Por dispor de mecanismos ágeis e eficazes 
de preservação do crédito (alienação fiduciária e 
reintegração liminar na posse) oferecendo seguran
ça e celeridade na execução, constituindo um estí
mulo ao crédito, ao investimento nos CRis e, portan
to, à aquisição e produção de imóveis mediante o 
pagamento a prazo, à expansão do crédito imobiliá
rio, assegurando o acesso à casa própria, o desen
volvimento do mercado imobiliário nos diversos seto
res da atividade econõmica(hotelaria, plantas indus
triais, shopping centers, escritórios e inclusive lotea
mentos). 

Perante esta Comissão, o Senador Casildo 
Maldaner apresentou a emenda n2 02-CAE que dá 
nova redação ao art. 38 do texto do projeto determi
nando: 1°) que 'os contratos resultantes da aplica
ção da presente lei serão celebrados por escritura 
pública", 22) que os emolumentos devidos sejam re
duzidos a metade de seu valor nominal; 3")veda a 
inclusão ou acréscimo nos emolumentos a qualquer 
título, do valor destinado a terceiros (caixa de assis
tência, entidade ou associação de classe). 

Cumpre lembrar que o texto do projeto faculta 
a celebração de contratos por escritura particular, 
adotando o critério já previsto na Lei 4.380/64. 

A emenda n• 02-CAE tem o mesmo teor da 
Emenda n•-CCJ, que também foi apresentada na 
Câmara dos Deputados, e que foi rejeitada tanto na
quela Casa quanto na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. 

Em que pese os argumentos apresentados 
pelo Nobre Senador, considero que sob o aspecto 
técnico as razões invocadas na justificativa quanto a 
segurança dos mutuários não tem procedência. Com 
efeito, a segurança do adquirente advém do registro 
e não da escritura pública. Ora, admitida, por lei, a 
escritura particular e levada esta ao registro, oferece 
as mesmas garantias que a escriturá. pública. 

Por outro lado, eventuais excessos praticados 
pelos agentes do sistema na cobrança de taxas, 
com ocasião da escritura particular, encontram pro
teção no coe. 

III- Conclusão 

Pelo exposto, e tendo em vista que a aprova
ção da matéria incrementará o mercado da constru
ção civil, com reflexos positivos para a economia na
cional, além do que o novo modelo de financiamento 
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imobiliário proposto não conta com a intervenção es
tatal nem com subsídios governamentais. Perrni!irá, 
também, maior acesso a crédito e menos custos 
para os financiados, possibilitando maiores investi
mentos em imóveis, favorecendo o emprego e o 
crescimento económico, bem como reduzindo o défi
cit habitacional atual. Sendo assim, voto pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 1997, 
nos termos encaminhados pela Câmara dos Deputa
dos e já aprovado pela Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania e pela rejeição da Emenda n~2-
CAE, oferecida pelo Senador·casildo Maldaner. 

Sala das Sessões, em 23 outubro de 1997. -
Senador José Serra, Presidente - Senador Fernan
do Bezerra - Relator. 

CONTINUAÇÃO DO PARECER APÓS O 
PEDIDO DE VISTA COLETIVA 

Relator: Senador Fernando Bezerra 

1- Relatório 

No dia 23-10-97 foi concedida vista coletiva 
aos membros da Comissão de Assuntos Económi
cos (CAE). 

O Senador José Eduardo Outra apresentou no 
dia 30 de outubro, perante esta Comissão de Assun
tos Económicos 06 (seis) emendas ao Projeto de Lei 
que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imo
biliário, institui a alienação fiduciária da coisa imóvel 
e dá outras providências. 

Anteriormente, o Senador Casildo Maldaner 
havia apresentado, no dia 15-10, uma emenda pe
rante esta Comissão. A emenda n2 2-CAE altera a 
redação do artigo 38, e já foi apreciada pelo Parecer 
ao Projeto, que foi lido na Reunião desta Comissão 
no dia 23 de outubro. O Parecer conclui pela rejei
ção da Emenda, mantendo-se o texto aprovado na 
Câmara dos Deputados. 

11- Voto do Relator 

O Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 1997, na 
Origem PL n.º 3242, de iniciativa do Poder Executi
vo, dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imo
biliário institui a alienação fiduciária de coisa imóvel 
e dá outras providências. 

A Emenda n2 3-CAE, modifica o art. 32 do Pro
jeto, propondo que uma nova lei discipline o funcio
namento, os mecanismos de controle e a fiscaliza
ção das Companhias Securitizadoras, por considerar 
que existe "ausência de mecanismos eficazes de 
controle" e que as referidas companhias "escapam 

ao controle do Banco Central, da CVM e do Con
-gresso Nacional". 

- Pelos dispositiyos le_gais vigentes, é perfeita-
mente possível que uma sociedade comercial (via de 

· -regra·denominada sociedade de propósitos específi
cos) compre créditos de qualquer natureza e emita, 
por exemplo, debêntures (Lei n.• 6.404, de 1976). O 
que demonstra que a securitização, portanto, já vem 
sendo praticado no mercado. 

Acrescente-se o fato, de que os créditos passí
veis de aquisição pefa securitizadora são já aqueles 
constituídos pelos "originadores" (companhias hipo
tecárias e outras instituições autorizadas), que, em 
sua formação, já seguem os padrões estabelecidos 
pelas autoridades monetárias. Por outro lado, os títu
los lançados no mercado, como já enfatizado, obe
decem a Lei n.º 6.385/76. 

É, portanto, equivocado o pressuposto da 
emenda, qual seja "a ausência de mecanismos e~i
cazes de controle" e de que as securitizadoras "es
capam ao controle do Banco Central da CVM e do 
Congresso Nacional", porquanto a atividade das 
Companhias Securitizadoras está subordinada ao 
controle e fiscalização, de forma direta e indireta, do 
Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do 
Brasil e da CVM. 

A Emenda nº 4-CAE propõem a supressão da 
capitalização dos juros, razão porque suprime o inci
so III do art. 5º e altera a redação do inciso VIII do 
art. 7º, eliminando a expressão "admitida a capitali
zação dos juros", sob o argumento de que "são co
nhecidas as controvérsias judiciais que envolvem o 
assunto• e de que "remuneração mais elevada para 
os adquirentes de CRI levaria, inevitavelmente, à in
solvência dos emitentes desses títulos e um enorme 
prejuízo ao mercado". 

- Não há porque se questionar acerca da capi
talização de juros, tendo em vista que a Suprema 
Corte analisando a matéria, pôs fim às controvérsias 
que ainda existiam sobre o assunto. Nesse sentido, 
a Súmula 596 do STJ afasta da incidência do Decre
to n.2 22.626/33 as operações das instituições finan
ceiras. 

A previsão da capitalização no Projeto, portan
to guarda perfeita coerência com a orientação da ju
risprudência nacional sobre o assunto, tomando-se 
necessária sua explícita enunciação, no texto legal, 
para evitar divergências de interpretação. 

Quanto ao mérito, a capitalização é indispensá
vel para preservar a igualdade e tratamento entre as 
contas do ativo e passivo das instituições, pois, se, 
na captação, segue-se a prática universal de capita-
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lização em favor do poupador e do investidor, toma
se indispensável (vital mesmo), a capitalização nas 
operações de financiamento, sob pena de se conde
nar o fracasso o novo sistema antes mesmo do seu 
nascimento, pois, repita-se, as operações ativas de
vem ter condições de cômputo e de cobrança de ju
ros coerentes com as condições de remuneração 
dos instrumentos de captação, e estas contemplam 
a capitalização. 

Finalmente, sendo a capitalização uma prática 
consagrada internacionalmente, e pretendendo-se 
atrair capitais estrangeiros para reativar o mercado 
imobiliário, inclusive com vistas à geração de empre
gos em larga escala, não se justifica a criação de 
obstáculos ao ingresso desses recursos. 

A Emenda n2 5-CAE, procura modificar a reda
ção do art. 26, § 22 do Projeto. O art. 26 trata da 
mora do fiduciante, adquirente do imóvel. O parágra
fo 22 estabelece que 'o contrato definirá o prazo de 
carência após o qual será expedida a intimação". 

Com a presente emenda o Senador Outra bus
ca fixar por lei, o prazo de 60 (sessenta) dias e, con
seqüentemente, aumentar o prazo pata a purga da 
mora, de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias. 

- O prazo de 15 dias, previsto no Projeto, 
acompanha a tradição do direito brasileiro para si
tuações análogas. São os casos, por exemplo, (a) 
do Decreto-Lei nº 745, de 1969,. que prevê o prazo 
de 15 dias para a purgação de mora por parte do 
compromissário comprador de imóveis em geral, ou 
(b} da Lei n2 4.591, de 1964, pela qual é de 10 (dez) 
dias a notificação feita pela Comissão de Repre
sentantes para que o condômino inadimplente pur
gue a mora, levando o imóvel a leUão extrajudicial 
logo a seguir. 

A possibilidade de estabelecimento de um pra
zo de carência, para posterior expedição da notifica
ção, se mostra mais razoável do que o estabeleci
mento de um prazo fixo de 60 dias, sendo efetiva
mente mais justo que se defina esse prazo em fun
ção de cada caso concreto: uma operação envolven
do um imóvel comercial, por exemplo, deve ter um 
prazo de carência menor do que aquele referente a 
uma operação que envolva uma habitação. 

A Emenda n2 6-CAE adiciona um parágrafo ao 
Art. 27, prevendo procedimentos de publicação de 
editais para a realização do leilão de que trata o arl 
27 do texto do projeto. 

- A diferenciação desses procedimentos resul
ta inócua e redundante. Com efeito, tendo estabele
cido o caput do art. 27 que o fiduciário "promoverá 
público leilão para alienação do imóvel" e referindo-

se o§ 12 ao "primeiro leilão público" e o§ 22 "ao se
gundo leilão" está subentendido que o leilão, por ser 
público, na ausência dé procedimentos especfficos, 
segue as disposições do Código de Processo Civil 
pertinentes às publicações dos editais. 

Quanto a esse aspecto, por sinal, o projeto 
contempla importantes aperfeiçoamentos, compara
tivamente com a alienação fiduciária de bens mó':. 
veis, pois, na lei que regula essa última (Decreto-Lei 
n2 911, de 1969), não há nem mesmo a exigência de 
se realizar leilão para a venda do bem alienado fidu
ciariamenté. A -propósito, observe-se que § 42 do 
aludido DL nº 911 autoriza o credor a "vender a coi
sa a terceiros e aplicar o preço da venda no paga
mento do seu crédito', diretamente, sem qualquer 
fiscãli:Za.Ção; réssãlvando -o § 52 que "se o preço da 
venda da coisa não bastar para pagar o crédito( ..• ), 
o devedor continuará pessoalmente obrigado a pa
gar o saldo devedor apurado". 

Sendo assim, o Projeto em exame não só de
termina a realização de dois leilões, como, também, 
exonera o devedor da responsabilidade de pagar o 
saldo devedor, se no segundo leilão não se atingir o 
valor da dívida. 

O texto do Projeto, assim, regula adequada
mente a matéria, até favorecendo o devedor quando 
prevê a realização de dois leilões e quando o dis
pensa de pagamento do saldo. 

A Emenda n2 7-CAE modifiCa a redação do§ 
72 do art. n• 26. O texto do projeto determina que, 
não tendo o fiduciante-devedor purgado a mora no 
prazo, o oficial competente do Registro de Imóveis, 
certificando o fato, promoverá o registro, na matrícu
la do imóvel, da consolidação da propriedade em 
nome do fiduciário. A emenda propõe a necessidade 
de um processo judicial para consolidação da pro
priedade resolúvel em nome do credor. 

- Deve ressaltar-se: 
• A propriedade fiduciária criada pelo Projeto 

tem o caráter de propriedade resolúvel, cuja configu
ração encontra-se enunciada nos·arts. 647 e 648 do 
Código Civil. 

Nos termos dos mencionados dispositivos, a 
propriedade resolúvel se consolida de pleno direito, 
independente de qualquer aviso, notifiCação ou inter
pelação, judicial ou extrajudicial - o implemento da 
condição dá causa à imediata consolidação da pro
priedade. 

Nestas condições, o Projeto guarda perfeita 
coerência com a tradição do direito brasileiro, pre
vendo a consolidação da propriedade nos moldes 
previstos pelo Código Civil. 
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De outra parte, a atribuição que se dá ao Ofi
cial do Registro de Imóveis para conceder ao regis
tro da consolidação não só é coerente com o orde
namento, como, também, encontra precedentes no 
direito positivo brasileiro, para situações análogas, 
como é o caso do cancelamento do compromisso de 
compra e venda, que, por força do Decreto-Lei n~ 
58, de 1937, e da Lei n~ 6.766, de 1979, é feito dire
tamente pelo Oficial do Registro de Imóveis compe
tente. 

O Projeto, portanto, preserva a tradição do di
reito brasileiro atinente à natureza da propriedade 
resolúvel. 

• Além dis§o, importa notar que o procedirnel1~ 
to previsto Projeto acompanha a tendência de refor
mulação pela qual vem passando o direito brasileiro, 
especificamente o Código de Processo Civil, refor
mulação essa que se caracteriza pela simplificação 
de procedimentos e pela retir.~da da sobrecarga que 
pesa sobre o aparelho estatal. É nesse sentido que 
a consignação em pagamento, que outrora só se fa
zia judicialmente, agora pode ser feita extrajudicial
mente, mediante depósito em banco e carta dirigida, 
ao credor (art. 890 do CPC); a arbitragem, cujo lau
do, pela legislação anterior, só tinha validade depois 
de homologado pelo juiz, agora, pela nova lei de ar
bitragem, constitui título executivo extrajudicial inde
pendente de homologação judicial (Lei n• 9.307, de 
1996); a estruturação dos Juizados Especiais segue 
igualmente a tendência de se retirar a sobrecarga do 
Judiciário, na medida em que prevê a solução de 
conflitos mediante atuação de conciliador, e não de 
juiz togado. 

• Em todo esse contexto, o projeto se mostra 
coerente com a tendência do direito brasileiro e se
gue rigorosamente o preceito dos arts. 647 e 648 do 
Código Civil, quanto á consolidação da propriedade 
resolúvel, não havendo razão, portanto, para ser 
acolhida a emenda. 

A Emenda n• 8-CAE, busca modifiCar alguns 
dispositivos do Decreto-Lei nO 911, de 1° de outubro 
de 1969. Com a emenda, o autor "visa adequar o 
disposto no Decreto-Lei n• 911 à alienação de coisa 
imóvel", objeto do presente projeto de lei. 

- A proposta resulta redundante. Com efeito, a 
alienação fiduciária de coisa imóvel tem regras espe
cificas em razão da natureza do bem e, como ressal
tado na análise da Emenda n• 7, mais benigna para 
o fiduciante-devedor. 

Por outro lado, as adaptações que pretende in
troduzir no Decreto-Lei 911/69, não alteram a disci
plina da alienação fiduciária de coisa móvel. 

As expressões acrescentadas, ou dizem res
peito à coisa "imóvel" (art. 66), o que resulta impro
cedente, porquanto o referido diploma não fixa re
gras para a alienação fiduciária de coisa imóvel, ou 
reproduz a expressão •a posse plena e exclusiva e a 
consolidação da propriedade" (art. 3º e § 6º do 
Drcreto-Lei n2 911/69). 

O art. 32 e parágrafos disciplinam o procedi
mento da busca e apreensão. A expressão "a posse 
plena e exclusiva e a consolidação da propriedade" 
está explicitamente prevista no § 52• Consequente
mente, resulta redundante a reprodução da expres
são em todos os dispositivos que versam sobre a 
mesma questão. 

III - Conclusão 

_--Por todo o exposto, e considerando que o 
mercado brasileiro necessita de aprovação de tão 
importante matéria, que permititá um enorme in
cremento no mercado da construção civil, com re
flexos positivos para a economia nacional, permi
tindo, ainda a elevação do acesso ao crédito com 
menos custos para os financiados, com aumento 
da oferta de empregos e contribuindo para o cres
cimento económico, bem como reduzindo o déficit 
habitacional atual. 

Voto pela aprovação do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 36, de 1997, nos termos encaminhados pela 
Câmara dos Deputados e já aprovado pela Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, rejeitando 
a Emenda n° 2 oferecida pelo Senador Casildo Mal
danar, bem como as Emendas de número 3, 4, 5, 6, 
7 e 8 todas apresentadas perante esta Comissão 
pelo nobre Senador José Eduardo Outra. 

Sala das Comissões, em 06 de novembro de 
1997.- José Serra, Presidente- Fernando Bezer
ra, Relator - Benl Veras - C8rlos Bezerra - Jonas 
Pinheiro - Lúdio Coelho - José Roberto Arruda -
Francelina Pereira - Vilson Kleiubing - Jáder 
Barbalho - Lúcio Alcântara - Osmar Dias - Ger
son camata - Gilberto Miranda - José Eduardo 
Outra - Freitas Neto - Casildo Maldaner - (com 
restrições)- Edison Lobão- Bello Parga- Eduar
do Suplicy- José Eduardo V'teira. 

VOTO EM SEPARADO 
DO SENADOR JOSÉ EDUARDO OUTRA 

AO PLC N2 36197 

Dispõe sobre o Sistema de Financia
mento imobiliário, institui a alienação fi· 
duciária de coisa imóvel e dá outras pro
vidências. 
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I - Relatório 

O projeto de lei proposto pelo Poder Executivo 
visa a criação de um mercado secundário de capta
ção de recursos destinados ao financiamento de em
preendimentos imobiliários, através das companhias 
securitizadoras de créditos imobiliários_ O projeto au
toriza instituições não-financeiras, constituídas sob a 
forma de sociedade por ações, a adquirir e securiti
zar créditos imobliliários que lastrearão a emissão de 
Certificado de Recebíveis Imobiliários CRL Esses. 
títulos serão registrados e negociados junto ao públi
co por meio de sistemas centralizados de custódi!l e 
liquidação financeira de títulos privados, como o Ce
tip. 

Para oferecer maior credibilidade ao mercado, 
a companhia securitizadora poderá instituir regime fi
duciário sobre os créditos imobiliários que lastreiam 
a emissão dos CRI, constituindo com esses créditos 
um património separado que não se confunde com o 
património da companhia securitizadora. O agente fi
duciário, instituição financeira ou companhia autori
zada para esse fim pelo Banco Central, representará 
os interesses dos beneficiários (adquirentes dos títu
los sujeitos ao regime fiduciário), podendo sobrepor
se à companhia securitizadora na realização dos 
créditos afetados ao património separado caso esta 
não o faça, e até mesmo substituí-la na administra
ção do património separado em caso de sua insol
vência. A Assembléia Geral dos beneficiários, con
vocada pelo agente fiduciário em caso de insolvên
cia da companhia securitizadora, poderá adotar 
qualquer medida pertinente à administração ou liqui
dàção do património separado, inclusive a transfe
rência dos bens e direitos dele integrantes para ou
tra entidade que opere no SFL 

A securitização dos créditos imobiliários e ne
gociação dos CRI poderá reduzir o nível de compro
metimento das instituições financeiras com suas car
teiras imobiliárias, criando condições para a libera
ção de novos recursos para o próprio Sistema de Fi
nanciamento Imobiliário_ Essas medidas são alta
mente benéficas para a dinamização do setor imobi
liário, o que poderá resultar em disponibilização de 
maior volume de financiamento e conseqüente ele
vação da oferta de unidades habitacionais e de ou
tros empreendimentos imobiliários. 

Não podemos, com o intuito de dinamizar o se
tor, criar instrumentos que gerem maior instabilidade 
ao sistema, já afetado por acontecimentos recentes 
envolvendo a incorporadora Encol e mais de 40 mil 
adquirentes de imóveis habitacionais. À insegurança 
quanto à saúde financeira da empresa incorporado-

ra, podemos estar somando os riscos financeiros 
inerentes às atividades das futuras companhias se
curitizadoras devido à flexibilidade a elas concedida 
pelo projeto e à ausência de mecanismos eficazes 

·de controle. · 

A definição dessas companhias como não-fi
nanceiras (apesar de lidarem exclusivamente com 
ativos financeiros) e a sujeição do registro e nego
ciação dos CRI ao Cetip é motivo de muitas preocu
pações. Essa configuração permite que as compa
nhias sectiritizaaorns-esca:pem ao controle do Banco 
Central, da CVM ou do Congresso Nacional, ficando 
·adstrito unica:menteà-regulamentação do Conselho 
Monetário Nacional e à auto regulação promovida pe
las entidades que atuam no âmbito do Cetip, através 
da Andima. No caso das negociações dos títulos pú
blicos emitidos para o pagamento de precatórios ju
diciais, pudemos observar as fragilidades desse tipo 
de controle. 

Apesar de ser bastante liberal com relação às 
exigências que pesam sobre as empresas integran
tes do Sistema de Financiamento Imobiliário, o pro
jeto cria instrumentos draconianos para garantir o re
cebimento dos créditos nas operações de financia
mento imobiliário em geral (não apenas as realiza
das no âmbito do SFI). Além da hipoteca, instrumen
to utilizado atualmente, o projeto permite a utiliza
ção, como garantia, de cessão fiduciária de direitos 
creditórios, a caução de direitos creditórios ou aqui
sitivos ou a alienação fiduciária de coisa imóvel. As 
novas formas de garantia têm em comum a maior 
penalização do mutuário inadimplente, chegando a 
estabelecer uma espécie de rito sumário, em particu
lar nos casos de garantia através da alienação fidu
ciária. 

Esta forma de garantia mereceu, inclusive, um 
capítulo inteiramente dedicado à sua regulamenta
ção_ Através desse instrumento, o devedor passa a 
ser possuidor direto e o credor possuidor indireto do 
imóvel, processando-se a transferência de proprie
dade no caso de inadimplência total ou simplesmen
te de uma parcela vencida. O contrato definirá o pra
zo de carência após o qual poderá ser requerida a 
intimação do devedor, que terá que satisfazer a 
prestação vencida (com juros, multas e demais en
cargos) no prazo de apenas 15 dias. Não nos pare
ce razoável sujeitar os adquirentes de imóveis a uma 
legislação que impõe a perda do bem adquirido devi
do a um atraso de 15 dias em uma única prestação, 
mesmo que o adquirente já tenha pago algumas 
centenas de milhares de reais ao credor. O projeto 
assegura ao credor a reintegração na posse do imó-
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vel para desocupação em sessenta dias, concedida 
liminarmente desde que comprovada a consolidação 
da propriedade em seu nome pelo oficial do Registro 
de Imóveis. Impõe-se uma decisão judicial, mesmo 
que de forma liminar, baseado em ato de cunho bu
rocrático manifestado por profissional que não detém 
competência para a solução de questões de direito. 

Uma vez consolidada a propriedade em favor 
do credor, o mesmo promoverá leilão público do 
imóvel no prazo de 30 dias, cujos recursos serão 
destinados à devolução dos valores já pagos pelo 
devedor ou apenas a recuperação da dívida vencida 
e vincenda pelo credor, caso os recursos obtidos só 
sejam suficientes para esta finalidade. A recupera
ção dos valores já pagos pelo devedor depende, 
portanto, da ampla divulgação do leilão público, mas 
o projeto não dedica qualquer palavra para determi
nar a publicidade mínima que deve ser exigida. 

A criação dos Certificados de Recebíveis Imo
biliários representa mais uma tentativã de criar ins
trumentos de captação específicos ao mercado imo
biliário, sem interferir na relação estabelecida entre o 
adquirente do imóvel e a incorporadora do empreen-, 
dimento. A Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, 
tem o mesmo objetivo ao criar os Fundos de Investi
mento Imobiliário, geridos por instituições financeiras · 
autorizadas pela C\IM sob a forma de condomínios 
fechados por quotas. O patrimônio do Fundo é cons
tituído pelos bens e direitos adquiridos pela institui
ção administradora, em caráter fiduciário, que não 
se comunica com o patrimônio da administradora e 
não respondem direta ou indiretamente por qualquer 
obrigação da instituição administradora 

Observa-se algumas diferenças entre o mecanis
mo criado recentemente e este que se propõe. Um des
tina-se à aquisição de bens imóveis enquanto outro pos
sibirrta a negociação de créditos imobiliários recebíveis, 
configurando finalidades distintas e complementares. As 
diferenças ma.is marcantes, no entanto, referen-se às 
_observações já enumeradas neste voto. A Lei 8.668 res
tringe a gerência dos Fundos a instituições financeiras 
que são fiSCalizadas cumulativamente pelo Banco Cen
tral e pela CVM; o projeto permite às companhias securi
tizadoras atuação signifiCativamente mais Hexível e dis
tante dos órgãos de fiscalização. A Lei n" 8.668 não in
terferiu na relação existente entre a incorporadora e o 
adquirente do imóvel, enquanto o projeto introduz novi
dades que transforma o mutuário em transgressor em 
potencial, cuja ação intrinsecamente maléfica exijam a 
adoção e instrumentos de severa coerção. 

Tendo em vista as considerações acima, apre
sentamos as seguintes emendas: 

EMENDA AO PLC N° 36/97 

Dê-se ao art. 32 a seguinte redação: 

'Art. 32 As companhias securitizadoras 
de créditos imobiliários, instituições não-fi
nanceiras constituídas sob a forma de socie
dades por ações, terão por finalidade a aqui
sição e a securitização desses créditos e a 
emissão e colocação, no mercado financei
ro, de Certificados de Recebíveis Imobiliá
rios podendo emitir outros títulos de crédito 
de igual natureza, e negociar exclusivamen
te os títulos P<>r elas emitidos. 

§ 12 As normas de funcionamento e os 
mecanismos de controle e fiSCalização das 
companhias de que trata este artigo serão ex
pedidas por meio de projeto de lei de iniciativa 
exclusiva do Presidente da República. 

_§ 22 Até a aprovação de lei de que tra
ta o parágrafo anterior, o Conselho Monetá
rio Nacional, conjuntamente com o Senado 
Federal, poderá fixar condições para o fun
cionamento das companhias securitizadoras 
e caberá ao Banco Central do Brasil centro-

- _ lar_e.fiscali~r _<l_ppe_ração das mesmas'. 

Justificação 

As companhias securitizadoras desempenha
rão papel fundamental na implementação do Siste
ma de Financiamento Imobiliário, sendo indispensá
vel a participação do Congresso Nacional na regula
mentação de seu fullCionamento. Nesse s_entido, é 
necessário definir previamente seu escopo de atua
ção com maior exatidão, substituindo a expressão 
'outros títulos de crédito' por 'créditos de igual natu
reza'. Para que não haja solução de continuidade, o 
art. 22 permite que o CMN fixe condições mínimas 
de funcionamento, até que o Congresso estabeleça 
definitivamente as normas e os mecanismos de con
trole e fiscalização. 

EMENDA , AO PLC NO 36197 

Suprima-se o inciso III do art. SO e dê-se ao art. 7", 
inciso '/III, a seguinte redação: 

'Art. 72 .......••...•..................................... 

VIII - taxa de juros, fixa ou Hutuante, e 
datas de sua exigibilidade;' 

JustHicação 

São conhecidas as controvérsias judiciais que 
envolvem o assunto e os prejuízos que causa à 



486 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

transparência dos contratos comerciais. A capitaliza
ção de juros mascara as reais condições estabelecidas 
nos contratos quanto aos juros incidentes sobre o valor 
principal da operação financeira. Numa conjuntura de 
relativa estabilidade económica, a capitalização de ju
ros leva a um excessivo comprometimento da renda 
futura, em particular para trabalhadores, cujos salários 
dificilmente acompanham a evolução da simples inde
xação dos valores contratados. 

A supressão do inciso III do artigo 52, que diz 
respeito à capitalização de juros nas operações de 
financiamento imobiliário em geral, objetivo real des
ta emenda, impõe a alteração do art. 7º, inciso VIII, 
uma vez que o estabelecimento de remuneração 
mais elevada para os adquirentes dos Certificados 
de Recebíveis Imobiliários levaria, inevitavelmente, à 
insolvência dos emitentes desses títulos e um enor
me prejuízo ao mercado. 

Brasília, de de 1997.- Senador José 
Eduardo Outra. 

EMENDA , AO PLC N2 36/97 

Dê-se ao art. 26, § 22 , a seguinte redação: 

'Art. 26. ·····································--········· 

§ 22 O fiduciário poderá requerer ao 
oficial do competente Registro de Imóveis a 
intimação do fiduciante, para os fins do dis
posto neste artigo, após 60 (sessenta) dias 
do vencimento da prestação, se neste perío
do a dívida vencida, acrescida dos juros 
convencionais, das penalidades e demais 
encargos contratuais e legais, não for satis
feita pelo fiduciante.' 

Justificação 

Permitir que o contrato estabeleça o prazo de 
carência para que se execute um ato de extrema 
gravidade - a transferência da propriedade do imó
vel para o credor - é acreditar inocentemente que 
·xiste perfeita equidade na relação entre o ofertante 

o tomador do empréstimo. 
Mantendo-se a redação do projeto como defini

do pela Câmara dos Deputados, estaremos pratican
do uma violência institucional contra milhões de ci
dadãos que pretendem adquirir imóveis de forma fi
nanciada, dentro de condições minimamente justas, 
garantidas legalmente. Definitivamente, não é justo 
permitir que o mutuário perca o imóvel após apenas 
15 dias de qualquer inadimplento (na situação mais 
grave, quando o contrato não estabelecer carência), 
mesmo que tenha cumprido pontualmente quase a 

totalidade do contrato e vir-se impedido de honrar uma 
única pre$ção por sua circunstãncia passageira. 

A imposição de um prazo de carência de 60 dias 
se faz necessário por tratar-se, a alienação fiduciária, 
de instrumento· extremamente ágil de transferência de 
propriedade ao credor. Enquanto a execução da hipo
teca depende de decisão judicial, a alienação fiduciária 
prevê um rimo sumaríssimo, que depende de unica
mente de ato burocrático praticado pelo oficial do Re
gistro de Imóveis. - Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA , AO PLC Nº 36/97 

Insira-se oseguinte § 12ao art. 27, renumeran-
do-se os demais:- - - - - -

'Art. 27. ······························--················ 
§ 12 A data, hora e local do leilão a que 

se refere o caput deste artigo deverá ser 
publicado por 3 (três) dias, pelo menos, em 
um dos jornais de maior circulação local ou 
noutro de circulação nacional ou regional, se 
no local não houver imprensa diária, com 
antecedência mínima de 10 (dez) ~ias.' 

Justificação 

Uma vez consolidada a propriedade em favor do 
credor, o mesmo promoverá leilão público do imóvel 
no prazo de 30 dias, cujos recursos serão destinados à 
devolução dos valores já pagos pelo devedor ou ape
nas a recuperação da dívida vencida e vincenda pelo 
credor, caso os recursos obtidos só sejam suficientes 
para esta finalidade. A recuperação dos valores já pa
gos pelo devedor depende, portanto, da ampla divulga
ção do leilão público, mas o projeto não dedica qual
quer palavra para determinar a publicidade mínima 
que deve ser exigida Novamente estamos impondo 
concfiÇóes draconianas aos devedores, considerando
os, a priori, transgressores, cuja ação intrinsecamente 
maléfiCa exijam a adoção de instrumentos de severa 
coerção, sem oferecer a possibilidade de defesa ou de 
restituição financeira de seus direitos. 

Brasília, de de 1997.- Senador José 
Eduardo Outra. 

EMENDA , AO PLC N2 36197 

Dê-se ao art. 26, § 7º, a seguinte redação: 
'Art. 26 ..................•..••...••••.•.•....•.....•.... 

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 
12 , sem·a purgação da mora; o Oficial do 
competente Registro de Imóveis informará o 
fato ao fiduciário, para que promova judicial
mente a consolidação da propriedade em 
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seu nome, aplicando-se, no que couber, as 
disposições do Decreto-Lei n2 911, de 1 2 de 
outubro de 1969." 

Justificação 

A emenda pretende estabelecer o mesmo 
rito processual hoje em vigor para a· recuperação 
de bens móveis negociados com base em aliena
ção fiduciária para os bens imóveis. Desta forma, 
garante ao devedor/fiduciante que a transferência 
de domínio e transformação da posse indireta em 
direta, em favor do agente fiduciário, se dê regu
larmente, sob exame de autoridade judicial e ob
servância da garantia constitucional do devido pro
cesso legal, nos termos do inciso LIV do art. 5° da 
Constituição Federal. 

A prevalecer o texto proposto pelo projeto, será 
mais fácil obter a transferência de posse de um imó
vel que a apreensão de uma máquina de costura 
alienada fiduciariamente. Não há dúvidas de que o 
rito estabelecido no projeto contempla as aspirações 
das instituições financiadoras, mas temos que legis
lar com base nos direitos constitucionais, em prol da 
sociedade como um todo. 

Brasília, de de 1997.- Senador José 
Eduardo Outra. 

EMENDA , AO PLC N2 36/97 

Insira-se onde couber o seguinte artigo: 
Art. O Decreto-Lei n2 911, de 12 de outubro de 

1969, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 12 O art. 66, da Lei n2 4.728, de 14 de 
julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 66 A alienação fiduciária em garantia 
transfere ao credor o domínio resolúvel e a 
posse indireta da coisa móvel ou imóvel alie
nada, independentemente da tradição efetiva 
do bem, tomando-se o alienante ou devedor 
em possuidor direto e depositário com todas 
as responsabilidades e encargos que lhe in
cumbem de acordo com a lei civil e penal. 

• Art. 32 O proprietário fiduciário ou cre
dor poderá requerer contra o devedor ou ter
ceiro a busca e apreensão, a posse plena e 
exclusiva e a consolidação da propriedade 
do bem alienado fiduciariamente, a qual será 
concedida liminarmente, desde que compro
vada a mora ou o inadimplento do devedor. 

§ 62 A busca e apreensão, a posse ple
na e exclusiva e a consolidação da proprie
dade prevista no presente artigo constituem 
processo autónomo e independente de qual
quer procedimento posterior." 

Justificação 

A emenda visa adequar o disposto no Decreto
Lei n2 911 à alienação de coisa imóvel, objeto do 
presente projeto de lei. 

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO 
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

REGIMENTO INTERNO. 

REQUERIMENTO N2 871, DE 1997 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, 

Requeiro, em consonância com o disposto no ar- . 
tigo 255, 11, item 12, do Regimento Interno do Senado 
Federal que o Projeto de Lei da Câmara n• 36197, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Siste
ma Financeiro Imobiliário, seja remetido, também, para 
análise da Comissão de Assuntos Sociais. Sugiro ain

. clã, pára economia de tempo, que a matéria seja apre
ciada em reunião conjunta das três Comissões. 

Justificação 

A proposta em tela dispõe sobre o Sistema de 
Financiamento Imobiliário, institui a alienação fidu
ciária de coisa imóvel e dá outras providência. 

Esta iniciativa tem por objetivo ampliar a dis
cussão de debate sobre mecanismos que visem dar 
maior segurança e credibilidade, não só, ao Sistema 
Financeiro Imobiliário, mas, particularmente, ao pro
mitente comprador/mutuário. 

A nossa preocupação fundamenta-se no recen
te escândalo falimentar da Empresa Encol, que trou
xe sérios transtornos sociais ao País. Dentre estes 
destaco: a inadimplência com aproximadamente 42 
mil famílias que depositaram suas economias num 
negócio que não tinha o mínimo lastro de segurança; 
o desemprego de 12 mil trabalhadores da constru
ção civil e a constatação, mais uma vez, da ineficá
cia de fiscalização do Governo Federal em áreas 
sensíveis como esta da habitação. 

Vemos como imperiosa a participação da Co
missão de Assuntos Sociais na discussão deste pro
jeto que envolve o interesse de milhões de brasilei
ros relativo à aquisição da casa própria. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1997.
Senador Casildo Maldaner. 

.. --..;; 
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(PROPOSIÇÃO CITADA NO PARECER DA CCJ.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 155, DE 1997 

Estabelece a obrigatoriedade de segu
ro-garantia do executante em operações 
do Sistema Imobiliário Nacional e dá ou
tras providências. 

Parágrafo único. caberá ao Bacen remeter tri
mestralmente para as Comissões de Rscalização e 
Controle do Poder Legislativo a demonstração do 
cumprimento desta lei. 

Art. ~ A não observância do disposto nesta lei 
o Congresso Nacional resolve: será considerada crime de estelionato, sujeitando os 

responsáveis às sanções penais e cíveis cabíveis. 
Art. 12 Rca estabelecida a obrigatoriedade da Art. 7?- O Poder Executivo regulamentará esta 

realização de seguro-garantia do executante quando lei ao prazo de noventa dias, contados do início de 
da venda de imóveis que não estejam em condições sua vigência. 
de ocupação imediata pelo comprador: Art. a• Esta lei entra em vigor na data de sua 

Parágrafo único - A realização efetiva do segu- publicação. 
ro e responsabilidade da empresa que realiza a ven- Art. go Revogam-se as disposições em contrário. 
da do imóvel (contratado-tomador), sem prejuízo da 
solidariedade civil e penal de outros entes, que parti- Justificação 
cipam da transação imobiliária. Atualmente, a sociedade brasileira tem 

Art. z• o custo do seguro-garantia deverá ser -- acompanhado a situação dramática em que se 
demonstrado separadamente na planilha de custos encontram os compradore~ de imóveis junto à 
do imóvel. Encol. Mais de 42.000 pessoas que aplicaram 

Parágrafo Único - Do valor total do custo do suas poupanças, tendo como objetivo adquirir o 
seguro, a empresa tomadora do seguro responsa- seu imóvel, encontram-se, agora. na iminência 
bilizar-se-á por 70% (setenta por cento), cabendo de vir a perder os recursos que foram aplicados, 
o.s restantes 30% (trinta por cento) ao mutuário. frente a possível situação de insolvência absolu-

Art. 32 São condições necessárias para a reali- ta daquela empresa. 
zação do seguro-garantia: É papel fundamental desta Casa garantir que a 

l - existência de um contrato principal, firmado sociedade possua instrumentos adequados para 
entre o tomador e 0 mutuário; preservar a integridade de seus direitos. O exemplo 

11 - a apólice será um espelho fiel do contrato da Encol serve de alerta sobre a importância de se 
principal, no que se referir a prazo e valores garanti- criarem instrumentos que protejam as pessoas, evi-
dos; denciando o vácuo legal que existe disciplinando a 

mate ria III - indispensável o previa cadastramento do 
tomador junto ao Instituto de Resseguros do Brasil É importante, também, destacar que a inexis-
(IRB); tência de mecanismos que preservem os recursos 

aplicados na compra de imóveis, quando da insol-
lV - a taxa e as condições estabelecidas pelo vência do construtor original, cria um perigoso risco 

lRB não poderão sofrer qualquer alteração à revelia sistémico sobre todo o conjunto de instituições que 
do referido órgão. operam no setor imobiliário. Isto e, existe a possibili-

Art. 4• A apólice do Seguro-Garantia somente dade efetiva de que haja uma retração das ativida-
expira ao término do prazo estipulado do contrato des no setor,.na medida em que as pessoas passam 
principal. a perceber que nã0o têm nenhuma garantia de que, 

Art. s• O Banco Central do Brasil - BACEN no caso de insolvência da empresa responsável pela 
será responsável por acompanhar o efetivo cumpri- construção, tenham sua obra concluída ou seus re-
mento ,;,, clisposto nesta lei. cursos ressarcidos. 
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Ora, esse fenômeno, além de comprometer 
as empresas que continuam operando no noercado 
imobiliário, prejudicará a retomada de investimento 
neste setor. É sabido que o setor imobiliário possui 
um forte poder multiplicador sobre as atividades 
da economia, com ampla capacidade de geração 
de empregos diretos. Assim, o comprometimento 
estrutural de tão vital setor da economia nacional 
pode vir a ter um impacto extremamente negativo 
sobre a renda nacional. Não podemos esquecer 
que o atual contexto nacional não pode prescindir 
da geração de empregos e, conseqüentemente, da 
renda. 

Além do mais, é importante ressaltar que o 
B~il possui, na atualidade, uma enorme carência 
de moradias em todas as faixas de renda da popula· 
ção. Suprir tal carência teria o condão inclusive de 
gerar os empregos tão reclamados por nossa con· 
juntura. Ainda sob o prisma social, faz-se necessá
rio, por outro lado, criar mecanismos qt:!e-garantam a 
segurança dos compradores de imóveis. 

A forma mais efetiva de garantir a proteção 
ao comprador é estabelecer a obrigatoriedade de 

seguro, a ser feita pela empresa responsável pela 
comercialização, garantindo o direito do contratan
te, no caso de inadimpléncia do contratado. Deve
se enfatizar que o seguro ainda não é universaliza
do em nosso País, o que causa prejuízos no funcio
namento de todo o sistema económico. Em outros 
países mais desenvolvidos a instituição de seguros 
é elemento basilar em todas as etapas do sistema 
produtivo. 

Desse modo, é com o intuito de aperfeiçoar o 
funcionamento de nossas instituições sociais que 
submeto a esta Casa este projeto de lei, acreditan
do, com isto, viabilizar a estabilidade do setor imobi
liário, a garantia dos direitos individuais e a retoma
da dos investimentos. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997. -
Senador Edison Lobão. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e, nos termos do art. 49, a, do 
Regimento Interno, à Comissão de Assuntos 
Económicos.) 

Publicado no Diário do S.uado Federal. de 12·8-97-

(LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA.) 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

Art. 511 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabi
lidade do direito_à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos segwntes: 

........................................................................................................ , ~.t~ '-'•················ 

LV- aos litigantes, em processo jUdicial ou administratl-.·.:., e aos acu
sados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios 
e recursos a ela inerentes; 

........................................................................................................................... 
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LEI N. 6.766 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979 

D!spõe sobre o parcelamento do solo nrbano e dã 
outras providências 

NOVEMBRO DE 1997 

DECRETO-LEI N.0 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE-1942 (*) 

Lei de introdução ao Código Civil Brasileiro. 

···································································································································· 
Art. 516. O possuidor de boa-Jé tem direito à jnde.lliz;ªçií9_ das benfeitoril!S neces_: 

sárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se lhe não forem pagas, a levantá-las, 
quando o puder sem detrimento da coisa. Pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, 
poderá exercer o direito de retenção . 

.................................................................................................................................... 

LEI N. 8.668- DE 25 DE JUNHO DE 1993 

Dispõe sobre a constituição e o regime tributário 
dos Fundos de Investimento Imobiliário 

c dá outras providências 

O flresidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciona a seguinte Lei: 

Art. IV Ficam instituído Fundos de Investimento Imobiliária, sem persona
lidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sis
tema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma <!aLei n, 6.38501, de 7 de de
zembro de 1976, destinados a aplicação em empreendimentos imObil.i.ãrios. - -

Art. 2" O Fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, proi
bido o resgate de quotas, com prazo de duração determinado ou indeterminado. 

Art. 32 As quotas dos Fundos de Investimento Imobiliário constituem valo
res mobiliários sujeitos ao regime da Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976, admi
tida a emissão sob a forma escriturai. 

Art. 4° Compete à Comissão de Valores Mobiliários autorizar, disciplinar e 
fiscalizar a constituição, o funcionamento e -a administração dos Fundos de Inves
timento Imobiliário, observadas as disposições desta Lei e as normas aplicáveis aos 
Fundos de Investimento. 

Art. 5" Os Fundos de Investimento Imobiliário serão geridos por instituição 
administradora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, que deverá ser, 
exclusivamente, banco múltiplo 'com carteira de investimento ou com carteira de cré
dito imobiliário, banco de investimento, sociedade de crédito imobiliário, socieda
de corretora ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou outras 
entidades legalmente equiparadas. 

Art. 62 O patrimônio do Fundo será constituído pelos bens-e direitos adqui
ridos pela instituição administradora, em caráter fiduciário. 

Art. 7" Os bens e direitos integrantes do patrimõnio do Fundo de Investimen
to Imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária 
da instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se comu
nicam com o patrimônio desta, observadas, quanto a tais bens e direitos, as seguin
tes restrições: 

I - não integrem o ativo da administradora; 
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II -não respondam di reta ou indiretamente por qualquer obrigação da insti· 
tuição administt-adora; 

III - não componham a lista de bens e direitos da administradora, para efei
to de liquidação judicial ou extrajudicial; 

IV- não possam ser dados em garantia de débito de operação da instituição 
administradora; 

V- não sejam passiveis de execução por quaisquer credores da administra
dora, por mais privilegiados que possam ser; , 

VI - não possam ser constituídos quaisquer ânus reais sobre os imóveis. 

§ 1" No título aquisitivo, a instituição administradora fará constar as res
trições enumeradas nos incisos I a VI e destacará que o bem adquirido constitui pa
trimõnio do Fundo de Investimento Imobiliário. 

Art. 31. A União poderá, por necessidade ou utilidade pública, em qualquer 
tempo que necessitar do imóvel, cancelar a Licença de Ocupação e imitir-se na pos
se: do mesma, promovendo, sumariame~tet a sua desocupação no prazo de 180 (cen· 
to e oitenta) dias. 

§ 1• As benfeitorias existentes serão indenizadas pela importância fixada atra
vés de avaliação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN
CRA, considerados os valores declaradas para fins de cadastro. 

§ 2• Caso o interessado se recuse a receber o valor estioulado,- o mesmo será 
depositado em Juizo. · 

§ 3• · O portador da Licença de Ocupação, na hipótese prevista no presente 
artigo, fará jus, se o desejar, à instalação em outra gleba da União, assegurada a 
indenização, de que trata o § 1• deste artigo, e computados os prazos de morada 
habitual e cultura efetiva da antiga ocupação. 

Art. 32. Não se aplica aos imóveis rurais o disposto nos artiJ;:Os 19 a 31, 127 
a.133, 139, 140 e 159 a F4 do Decreto-Lei n. 9.760 ("),de 5 de setembro de 1946. 

Art 33. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se, 
desde logo, aos processos pendentes. 

Art. 24. Revogam-se a Lei n. 3.081 ( *1, de 22 de dezembro de 1956 e as de-
mais disposições em contrário. 

Emesto Gelsel - Presidente da· República. 
Armando Falcão. 
Alysson Paullnelll. 

,-, Hugo de Andrade Abreu. 

LEI N. 6.385 - DE 7 DE DEZEMBRO DE .1976 
Dispõe so!>re o merew.!o ~e valores mobUiárlos e cria a 

Comissão de Valores Mobiliários 

................................................................................................................. 

LEI N.• 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 (*) 

Institui o Código de Processo Civil. 

:-:491-
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LIVRO IV 
DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

TíTULO I 
DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE 

JURISDIÇÃO CONTENCIOSA 

CAPÍTULO I 

DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

Art. 890. Nos casos previstos em lei~ poderá o devedor ou terceiro requerer. com efeito 
de pagamento~ a consignação da quantia ou da coisa devida. 

-Vide are. 67 da úí n.• 8.245. de 18 de outubro d~ 199! (Lá de Locação de Imóveis 
Urbanos). 

• Vide arts. 972 a 984 do Código Civil. 

• Vide arts. 204 e 437 do Código Comercial. 

• Vide Lei n. • 1.869. de 27 de maio de 1953, que dispõe sobre o recolhimento das consig
nações. 

§ I .0 Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o devedor ou terceiro optar pelo 
depósito da quantia devida. em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no 
lugar do pagamento. em conta com correção monetária~ cientificando-se o credor por carta 
com aviso de recepção, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa. 

-· § l. • acresamado pdo Lei n. • 8. 951. de 13 de dezembro de 1994. 

§ 2.• Decorrido o prazo referido no parágrafo anterior, sem a manifestação de recusa, repu
tar-re-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia ~epositada 

•• § 2." acuscenrado pela Lei n.• 8.951, de 13 de dezembro de 1994. 

§ 3.0 Ocorrendo a recusa. manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, o deve
dor ou terceiro poderá propor. dentro de 30 (trinta) dias. a ação de consignação, instruindo a 
inicial com a prova do depósito e da recusa . 

... § 3. • m·r~sc:emado p~fa Ui n." 8.951, de 13 de dezembro de /994. 

§ 4.0 Não proposca a ação no prazo do parágrafo anterior. ficará sem efeito o depósito. 
podendo levantá-lo o depositante. 

•• § 4." acr~scen1adn pela Ui 11." 8. 951. de 13 de dezembro de 1994. 

· DECRETO-LEI N. 745 - DE 7 DE AOOSTO DE 1969 
Dispõe sôbre os . contratos a que se refere o .arligo 22 do Decreto-Lei 

n. 58 (•), de 10 de dezembro de 1937, e dá outras providências 

NOVEMBRO DE 1997 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o § 1.• do 
artigo 2.0 , do Ato Institucional n. 5 (•), de 13 de d.e;rembro de 1968, .decreta: 

Art. 1.• Nos contratos a que se refere o artigo 22 do Decreto-Lei n. 58, de 10 
de dezembro de 1937, ainda que dêles conste cláusula resolutiva expressa_ a cons-: 
tituição em mora do promissátio comprador depende de prévia interpelação, ju
dicial ou por intermédio do cartório de Registro de Títulos e Documentos, com 
quinze (15) dias de a.nteêedêncla. 

Art. 2.• ~te Decreto-Lei entrará em vigor na. data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

A.. Costa e Silva. - Presidente da República. 
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DECRE;TO LEI N. 9il - DE 1.• DE OUTUBRO DE 1969 
Altera a redação do a.rt.lgo 66.da. Lei n. 4.728 (•), de 14 de julho de 1965,. 

estabelece normas de processo sôbre alienação C"lduciária., 
e dá. outras providências 

....................................................................................................... 

DEéRETO-LEl N. 58- DE lO DE DEZEMBRO DE l937 
Dispõe sobre o loteamento e a renda de terrenos para pagamento em prestações 

.................................................................................................................... 

.DJ;.üJlbTO X .:l·:!.62ô - l.>E 7 DI! ~nlL DE 1933 ( ") 

O Cilc~c úo I.J;,\'Í:rnu P .. ·~.wi~ó~·io da ltúiH.iLlic.a r.h1~ B:stat..iti-s 
Cnidn; do Bra~il; 

Cor.~iderando q&~ toda:,: e.:i l~islacões :ljod.:::rua; aãota1n 
t!D!.'lnas 3e'\•eras para 1·egcla:-. impedir e reprin1ir o!! excess.os 
l"ratieadtl:a: peJa usur~ j 

Conslâarando que c uc iutere,~ superic•r da eciln<>mia 
ao paC; não :.enha a e;>pilal remune~:~:.ç.ão exagerada impe
dir.do " deseu~·ol\·in:anio das classes proàuto:oa.s: 

Decreta: 
Ar!.. i .. _ :r.~ Vt!dada.: e. s~rá punidtJ nos i.ermus desta !i!:~ 

esli.-ut&.~· c.:n çuaisquer co:l~""atos taxas âe juros scperiores ao 
c.!Dbro da ~axr. lego.! {Cod. Civil, art. n. LOô2}. 

g i. • ~S&s La.xas não e.Eede!'âG de i n $r, ao an{) si os 
.contratos forem ga..'"'antido~ r.n~n }\;!:ln'!.ecas urbanas~ nem de 
8 s:'ê. ao u.no :se as garantias formn óe hijloter:.as rurais ou da 
penbore3 agrieolas. 

S 2 .. • !\fio excet.le:-fu• igmtlmcnt12 J~ ç; % ao ano os jc.ros 
das obriga._~ e:rpre35a e declaradamelil.~ eontrefdas para 
finanda:nentn de ú:'ai>alha; asneolas, cu para oompra de ma
qu!ni&mn~ e d~ u~eru;!lios de~tinados â agricultura, qualquer 
<;ne seJa a :r.odalidade da divida, Jêsde que tenham ga~aatia 
real. 

§ 3. • A ta:u:. de juros <le,•e ser estipulada e:n escritura 
püblh:-.n ou e!Cr~to pa-~icular .. e não o s ... ..o.ao., ente:lder-!.e-á qoe 
as partes ~ nos Juros de ~ 91. ai) a.no, a con.tar da 
,lata da propositut'll da re:~~.-:>i\'3. a~ão ou do protesto eam
biaJ. 

( •) llc:ret<> 11. lló:!G, de 7 d~ •!>til de 1933 - Retiíicocão pu-
bl:C.óa ;:.a D~o O fi:ún' de 17 ó~ abril t!e 193.3: · 

1 
"'X a ~ruc:r:da de. :-cid(!o <kaeto, ot':.d.::: ~s':.,; ..... D=..spõc sobre u, 

jt.:r-.mt d.:r.; cont:-~to:;~. le~~e.: -D~ sobre •H juroE nos o:>::tr=ltos: 
X o § 3'" d('l art. 1•,. o:!de ~~:i .:. juros .de 6 t;1= ao r.c.,. e o:m.tar C.a 

G.a.ta dt vrcposÍõi:.:"'.t c:!a respt.~in a~", h~j:a-::~: ·~uros de 6 % ao 
nno, :i. tentar da C::..c da ,:-cpositur~ da rt."S{!.;-C6'1.':.l 4Ç~'"; 

N.:> a:t. 10. o,;de ~$:á •~ podc!i.o ser pagas em (lO) .dez pre~t2:ç&:: 
attua:S igua;s c continuadas,.., ld~-se; ·~poderão ser ?&g-ds e.n ( 1\1} 
dez p:es1ações am.:ai3 iguais c c:ontinuada.s .. ; . 

Leia-se a::.-srm o &rt. 16 óo m~smn. d~~eto ~ Jo Crmtin:.:Em c":"::: '\o'Í;:n.:· 
C\i nrt.s. 24. pê.l"ã~ra!o t.mico, n. 4. e 27 êo decret('} n. 5.745. de! 9 cle é·.· 
:zembro cle 192~. c it::"t. 44. r.. 11 d" d~rt::<"l n. 2.M.~. d~ .S/ de dezcr::.b:-., 
de 19:18 c éS dj~siçóe:s dv Cod.Íglõl Comercial~ n<l que não conr;;avier.::.::J 
~ e~ta lei11 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Coutinho Jorge. 

São lidos os seguintes: 

OF. N2 251/97- LPL 

Brasília, 4 de novembro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a hora de indicar a V. Exª os Deputados 

Luiz Buaiz, como titular, e Moisés Lipnik, como su
plente, em substituição aos anteriormente designa
dos, para integrarem a Comissão referente à Medida 
Provisória n2 1.543-28 ("Número de Cargos de Natu
reza Especial"). 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª os 
meus protestos de elevado apreço e distinta consi
deração. - Deputado Pedro Canedo, Vice-Líder do 
Partido Liberal em Exercício. 

OF. N2 252197-LPL 

Brasília, 4 de novembro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a V. Exª os Deputa

dos Pedro Canedo, como titular, e Remi Trinta, 
como suplente, em substituição aos anteriormente 
designados, para integrarem a Comissão referente à 
Medida Provisória n• 1.574-6 ("Financiamento vincu
lado à Exportação de Bens ou Serviços Nacionais"). 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª os 
meus protestos de elevado apreço e distinta consi
deração. - Deputado Pedro Canedo, Vice-Líder do 
Partido Liberal em Exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Serão 
feitas as substituições solicitadas nos termos regi-
mentais. .___-" 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 º 
Secretário em exercício, Senador Coutinho Jorge. 

É lido o' seguinte: 

OF JCAE/72197 

Brasília, 6 de Novembro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 22 do artigo 91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Exa que esta Comissão apro
vou o Projeto de Lei do Senado nº 31, de 1997, que 
•autoriza a inclusão do Banco Meridional do Brasil 
S/ A como participação brasileira na estrutura organi
zacional do Banco do Mercosul", em reunião realiza
da na presente data. 

Atenciosamente, Senador José Serra - Presi
-dente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O ofício 
lido vai à publicação. 

Com referência ao expediente que acaba de 
ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que, 
nos termos do art. 91, parágrafos 32 a 52 , do Regi
mento lnterrio do Senado Federal, abrir-se-á o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, por 
um décimo da composição da Casa, para que o Pro
jeto de Lei do Senado n2 31, de 1997, seja apreciado 
pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os Pro
jetes de Lei da Câmara nº 21 de 1997 e de nº 36, de 
1997, cujos pareceres foram lidos anteriormente, fi
carão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, d, 
do Regimento Interno, combinado com o art. 42 da 
Resolução n2 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício n2 S/98, de 1997 (n2 208/97, na ori
gem), de 5 do corrente, encaminhando, para os fins 
previstos no art 52, inciso X, da Constituição Fede
ral, cópias do parecer da Procuradoria-Geral da Re
pública e do acórdão proferido por aquela Corte, nos 
autos do Recurso Extraordinário nº 202261, que decla
rou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 4.759, 
de 22 de novembro de 1990, do Município de São 
José do Rio Preto/SP. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se, sexta-feira última, o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n2 45, de 1997 
(n2 4.259/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a segu
rança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição 
nacional e dá outras providências; 

- Projeto de Resolução nº 143, de 1997, que 
autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a transferir 
para a Caixa Econõmica Federal - CEF seus débitos 
junto às instituições financeiras que especifiCa, com o 
aval da União, no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no va
lor total de cento e trinta e nove milhões, cento e ses
senta e sete mil, oitocentos e seis reais e sessenta e 
um centavos, apurado em 28 de fevereiro de 1997; e 

- Projeto de Resolução nº 144, de 1997, que 
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo junto ao consórcio for-
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mado pelo Banque Paribas e o Barclays Bank PLC, 
no valor equivalente a até oito milhões, oitocentos e 
setenta e cinco mil e trinta dólares norte-americanos 
e nove centavos, de principal, cujos recursos serão 
destinados a financiar, parcialmente, o Programa de 
Reaparelhamento da Marinha Brasileira. 

O Projeto de Lei da Câmara n2 45, de 1997, re
cebeu oito emendas, que vão ao exame da Comis
são de Serviços de ln!l"a-Estrutura; e os Projetes de 
Resolução n2s 143 e 144, de 1997, não tendo rece
bido emendas, serão incluídos em Ordem do Dia, 
oportunamente. 

São as seguintes as emendas oferecidas: 

Emendas (de plenário) (N2 4.259/93, na Casa 
de origem) oferecidas arr Projeto de Lei da Câmara 
n• 45, de 1997, que dispõe sobre a segurança do 
Tráfego Aquaviário em águas sob jurisdição nacional 
e dá outras providências. 

EMENDA Nº 1-PLEN 

Dê-se ao § 42 do art. 13 a seguinte redação: 

Art. 13 ................................................. .. 

§ 42 A autoridade Marítima pode habili
tar Comandantes brasileiros de navegação 
de longo curso e de cabotagem a conduzir a 
embarcação no interior de zona de pratica
gem específica ou em parte dela, os quais 
serão" con.~iderados como práticos nesta si
tuação exch.isiva: 

''· 
JustificaÇão.. 

A alteração proposta tem co.illo. objetivo am
pliar o conjunto de embarcações a serem'eor:rtempla
das pelo exercício da praticagem efetuada porco
mandantes brasileiros habilitados pela Autoridade 
Marítima. A redação atual restringe a medida aos 
navios de bandeira brasileria, que representam, 
atualmente, cerca de 10% do tráfego marítimo brasi
leiro. Com a redação proposta, as empresas brasilei
ras e estrangeiras de navegação poderiam contratar 
comandantes brasileiros para efetuar os serviços de 
praticagem. Desta forma, seria quebrado, de fato, o 
nomopólio das Associações de Práticos. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1997.
Senador Fernando Bezerra. 

EMENDA Nª 2-PLEN 

O § 42 do Art. 13 do Projeto, passa a ter a se
guinte redação: 

"Art. 13. 

§ 42 A autoridade marítima habilitará 
Comandantes ou Oficiais de Náutica brasi
leiros e os de embarcações brasileiras, em 
razão da freqüência nos portos, sendo os re
feridos profissionais considerados como prá
ticos nessa situação". 

Justificação 

Os Comandantes e Oficiais de Náutica que ha
bitual e freqüentemente entram e saem de determi
nacio porto ou naveguem em determinadas regiões, 

_ possuem conhecimento e habilidade que permitem 
aos mesmos a conduç~o ela ~embarcação, dispen
sando o prático. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1997.
Senador Ernandes Amorim. 

EMENDA N2 3-PLEN 

Dê-se ao artigo 13, § 42 a seguinte redação: 

"Art. 13 ................................................ . 
§ 4º A autoridade marítima habilitará 

Comandantes e Oficiais de Náutica brasilei
ros e os de embarcações brasileiras, em ra
zão da freqüência nos portos, sendo referi
dos profissionais considerados como práti
cos nessa situação.• 

Justificação 

A marinha mercante Nacional em número redu
zido de navios propiciou um grande desemprego dos 
Corllandimtes e Oficiais de Náutica formados pelos 
centros de instrução (CIAGA- Centro de Instrução Al
mirante Graça Aranha e CIABA- Centro de Instrução 
Braz Aguiar), centros estes de referência mundial reco
nhecidos pela excelência em formação através da IMO 
- lntemational Maritime Organization, órgão da ONU 
que controla a navegação mundial. Os trabalhadores 
marítimos são habilitados internacionalmente e tais 
centros encontram-se sob tutela da Marinha do Brasil, 
através da Diretoria de Portos e Costas. 

Como dito, os marítimos brasileiros são reconhe
cidos internacionalmente pela qualidade de sua fonma
ção, mas encontram-se em situação de pleno desem
prego pela falência da navegação mercante brasileira. 

Mas o mercado de trabalho existe não somente 
no aspecto que hoje se apresenta. Ele também está 
no serviço de praticagem, que pode ser realizado 
pelos Comandantes e Oficiais de Náutica brasileiros, 
devidamente habilitados pela Marinha. 

Esse mercado hoje é desenvolvido por não 
mais de 300 profissionais, que aferem ganhos distor
cidos da realidade nacional. 
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O serviço de praticager.1 é um grande mercado 
de trabalho para marítimos brasileiros, não se justifi
cando que a Marinha não os habilite também como 
práticos. 

Sala das Sessões, 1 o de novembro de 1997. 
Senador Roberto Freire. 

EMENDA tlº 4-PLEtl 

Acrescente-se § 52 ao art. 13 

"Art. 13. .. ................................. _ .. ____ .... . 
§ 5º As instalações ou terminais portuá

rios de uso exclusivo, misto ou público pode
rão contratar práticos com vínculo empregatí
cio, desde que habilitados na forma desta lei.' 

Justificação 

A sociedade brasileira vem fazendo notável es
forço para reduzir o chamado Custo Brasil, principal
mente óbice à criação de novos empregos- e-o-au
mento de nossa participação no comércio internacio
nal. Dentre os principais fatores que formam esse 
custo, encontra-se, inquestiona"elmente, o custo 
portuário. E integrando este último, de forma ·expres
siva, estão os preços dos serviços de praticagem, os 
quais chegam a ser superiores a 25% do total dos 
custos portuários nas embarcações, e chegam a va
riar entre R$2.500,00 a R$60.000,00 por operação, 
por sentido (entrada ou saída do porto). 

Mesmo ao se levar em consideraçã_o que -º 
texto aprovado pela Cãrnara dos Deputados ex
pressa um avanço no sentido da desregulamenta
ção da atividade de praticagem, a qual se manifes
ta, no dia-a-dia, através de um verdadeiro mono
pólio e com a prática de preços abusivas, entende
mos ser necessário e pertinente apresentar a pre
sente emenda para fortalecer a liberdade de con
tratar e a livre competição entre todas as ativida
des e profissões, e ajudar a que se elimine qual
quer risco futuro de cartelização na prestação dos 
serviços de praticagem. 

A emenda busca consolidar a modernização 
dos portos nacionais implantada pela Lei nº 8.630, de 
1993, na medida em que propicia às instalações e ter
minais portuários a oferta de preço global aos seus 
usuários, em cuja composição de custo passem a 
constar todos os itens que envolvem a operação por
tuária, de carga e descarga e do transporte marítimo, 
conforme prática adotada pelos portos dos países de
senvolvidos, assim, oferecendo melhores condições de 
competitividade ao comércio exterior brasileiro. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1997.
Senador Fernando Bezerra. 

EMENDA Nº 5-PLEN 

Acrescenta ao art. 13, do projeto, o seguir,!: 
parágrafo: 

"Art. 13 ................................................ . 
§ 5º A autoridade marítima realizará 

exames de habilitação individual quando so
licitados pelos interessados e, regularmente, 
duas vezes ao ano." 

Justificação 

Os exames freqüentes asseguram o_ livre exe;
cício da profissão (arL 52, XIII, CF), e a continuidadG 
do serviço de praticagem. 

Sala das Sessões, 1 O de novembro de 1991 . -
Senador Ernandes Amorim. 

EMENDA Nº 6-PLEN 

Acrescenta-se ao art. 13 do PLC nº 45, de 
1997, o seguinte novo parágrafo: 

"Art. 13 ............................................... .. 

_ __§ 5º É assegurado aos operadores pc~
tuários qualificados pela Autoridade Portuá
ria para armazenagem e/ou movimentação 
de cargas em instalações portuárias de uso 
público e aos titulares de terminais portuár!cs 
de uso exclusivo ou misto a contratação de 
práticos com vínculo empregatício, desde que 
devidamente habilitados na fom1a desta Lei." 

Justificação 

A sociedade brasileira vem fazendo notável es
forço para reduzir o chamado "Custo Brasil", um dos 
grande óbices à criação de novos empregos e ao 
aumento da nossa participação no comércio interna
cional. Dentre os fatores que formam este "cus~
encontra-se, inquestionavelmente, o custo portua~ . 
É integrando este último, de forma expressiva, estão 
os preços dos serviços de praticagem, os quais che
gam a ser superiores a 25% do total dos custos de 
movimentação portuária das embarcações, variando 
entre R$2.500,00 a R$60.000,00 por operação de 
entrada ou saída do porto. 

Embora reconhecendo que o texto aprovado 
pela Cãmara dos Deputados e ora em tramitação do 
Senado expressa um avanço no sentido da desregu
lamentação da atividade de praticagem e na luta 
contra os preços abusivas e o verdadeiro monopólio 
que se manifesta no dia-a-dia dessa atividade, en
tendemo.s ser pertinente _a apresentação desta 
Emenda Aditiva, para fortalecer a liberdade de con
tratação e a livre competição entre todas as ativida-
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des e profissões, ajudando, ainda, a eliminação de 
qualquer risco futuro de cartelização na prestação 
dos serviços de praticagem. 

Ademais, esta Emenda busca consolidar a 
modernização dos portos nacionais implantada pela 
Lei nº 5.630/93, na -medida em que propicia aos ope
radores portuários de movimentação de cargas em 
instalações portuárias de uso público e aos titulares 
de terminais portuários de uso exclusivo ou misto a 
possibilidade de incluir os custos dos serviços de 
praticagem no preço global dos serviços que pres
tam aos ·usuários. Assim, na composição de custos 
desses serviços poderão constar todos os itens que 
envolvem a operação portuária de carga e descarga 
das mercadorias movimentadas no transporte maríti
mo, conforme prática adotada pelos portos dos paí
ses desenvolvidos, aumentando a competitividade 
do comércio exterior brasileiro. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1997.
Senador José Fogaça. 

EMENDA Nº 7-PLEN 

Dê-se nova redação ao inciso I, do parágrafo 
único do art. 14. 

Art. 14 ....•.....................•......•.........•....... 
Parágrafo único ................................... . 
I - estabelecer o número mínimo de 

práticos necessários para cada zona de pra
ticagem. 

Justificação 

A fixação do número mínimo de práticos para 
cada zona de praticagem está mais em acordo com 
a nova política de flexibilização de preços dos servi
ços portuários. A determinação do número mínimo 
garante à autoridade marítima a segurança necessá
ria requerida para a operação do porto, ao tempo 
que favorece a habilitação de maior número de práti
cos que por certo incentivará a concorrência e a re
dução daqueles preços. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1997.
Senador Fernando Bezerra. 

EMENDA Nº 8-PLEN 

Suprima-se o parágrafo único e seus incisos do 
art. 14 do projeto. 

Justificação 

Fixar número é sinônimo de monopólio legal 
dos serviços de praticagem, e contraria a ordem 
econômica do País, inseria nos artigos 170 e seguin
tes da Constituição Federa!. Como estão, são in
constitucionais os incisos I e 11 do parágrafo em rele-

rência. A negociação do preço do serviço de pratica
gem deve seguir as regras de mercado. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1997.
Senador Ernandes Amorim. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa
se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Ro
cha, por vinte minutos. 

O SR. JOÃO ROCHA ( PFL- TO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr., Presidente. Srªs. e Srs. Se
nadores, as bolsas de valores brasileiras, no rastro 
das bolsas de valores de todo o mundo, foram palco, 
nos dias que correm, de grandes quedas de cotaçõ
es. Configurou-se um forte movimento especulativ? 
de baixa, com grave prejuízo para os investidores. E 
de se lamentar, principalmente, o prejuízo do peque
no investidor dos fundos de investimento em ações. 
Um movimento especulativo caracterizou, também, o 
primeiro semestre deste ano, só que em sentido 
contrário: o de alta. As ações, que passaram meses, 
exibindo cotações exageradas, sem base sólida fun
dada em razões econômicas ligadas à vida das em
presas, despencaram subitamente, como no rompi
mento de uma bolha de sabão que houvesse sido in
flada excessivamente. 

Um mercado acionário saudável é utilíssimo 
para a economia, pelo acesso ao capital que abre às 
empresas. É especialmente útil e construtivo que a 
pequena poupança· -seja, em parte, encaminhada 
aos fundos investimentos em ações, pois isso amplia 
a base de capitalização das empresas e estabelece 
um verdadeiro capitalismo popular. Considerando 
esses pressupostos do mercado acionário, é profun
damente lamentável que uma onda especulativa al
tista, como a que tivemos no primeiro semestre, e, 
agora, seu inverso, uma onda especulativa baixista 
prejudiquem o pequeno investidor e solapem sua 
confiança no investimento em ações. 

Os fundos de investimentos em ações registraram 
perdas pesadas na recente turbulência das bolsas brasi
leiras: entre 22 de outubro e 27 de outubro, o patrimônio 
dos fundos de ações empobreceu-se em R$2 bilhões: 
era um patrimônio de R$18 bilhões e reduziu-se a R$16 
bilhões, em poucos dias, no furacão especulativo, na cri
se de medo, nas vendas apavoradas que acometeram 
as bolsas: as nossas e as de todo o mundo. 

Os primeiros tremores nas bolsas brasileiras 
foram sentidas há poucos meses, quando da crise 
que envolveu os chamados tigres asiáticos, paises 
da orl<3. çlo pa_cíf[ço_ que vinham de muitos anos de 
crescimento econômico acelerado. Tudo indica que, 
em países como Tailândia, Indonésia, Malásia e Cin-
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gapura, a economia próspera havia ingressado, no 
anos mais recentes, numa faixa de crescimento pou
co saudável, com especulações imobiliárias e fraqueza 
dos créditos bancários. Esses países, desde meados 
deste ano e nos meses recentes, tiveram que desvalo
rizar suas moedas e enfrentar forte quebradeira de 
bancos e empresas. Isso causou um nervosismo inicial 
em outros países, já que os movimentos de capitais 
estão, hoje, muito interligados de país a país. 

O prejuízo financeiro dos tigres asiáticos lembrou 
aos investidores em bolsa que outros mercados, como 
as bolsas de valores de todo o mundo, que estavam 
passando por fase de excessivo e continuado otimis
mo, também poderiam falhar. Com relação à Bolsa de 
Nova Iorque, já havia alertado o presidente do banco 
central americano, Sr. Alan Greenspan, contra os peri
gos de sua "exuberância irracional". 

O nervosismo dos últimos meses, finalmente, 
eclodiu em onda de pavor, agredindo inicialmente a 
Bolsa de Hong Kong, apesar da pujança da econo
mia desse território. A Bolsa de Hong Kong caiu 
10,41%, uma enormidade, em um só dia: dia 23 de 
outubro. O medo contaminou as bolsas ao redor do 
mundo, que começaram a cair uma após outra, como 
pedras de dominó. No período de 23 a 27 de outubro, 
registraram-se as seguintes quedas: Hong Kong, 
9,79%; Tóquio, 3,65; Frankfurt, 7,18%; Londres, 
5,98%; Nova Iorque, 10,87%; São Paulo, 24,235! 

Sim, as bolsas brasileiras foram as que apre
sentaram as maiores quedas: 25%! A consciência 
de que as cotações estavam altas, fruto da especu
lação do primeiro semestre, e o efeito "cópia", que 
correu o planeta, de bolsa em bolsa, foram as cau
sas básicas. Mas também contou com a sombra lan
çada sobre nossa economia pelo déficit fiscal, que 
ainda não superamos. 

A Bolsa de Nova Iorque sofreu grande baque: 
11% num só dia Para uma bolsa tão poderosa e está
vel, que raramente chega a variar 1% por dia, é uma 
queda terrível. No entanto, a economia ameriéana pas
Sa por uma fase excepcionalmente boa, e os investido
res lá puderam ser convencidos de que não cabia uma 
correção para baixo tão drástica nas cotações. Nova 
Iorque se estabilizou, iniciando um movimento de tran
qüilização nas bolsas de todo o mundo. 

O Sr. Alan Greenspan foi uma voz que apelou 
convincentemente, no sentido de restabelecer a cal
ma na Bolsa americana. Em pronunciamento peran
te o Senado americano, em 27 de outubro, além de 
afirmar a saúde da economia de seu país, teceu al
guns importantes comentários sobre a crise das bol
sas e das moedas dos países emergentes, principal-

mente os da Ásia, mas também com 'rn;:;'::?~· · 
bre o Brasil. 

Sobre a economia americana, aquela autor: "" · 
de afirmou que, com cotações mais baixas, realistas, 
haverá um ritmo mais lento, porém mais confiável. 
Quanto à especulação dos investidores nos merca
dos emergentes, como Ásia e América Latina, 
Greenspan observou que, nos últimos anos, aumen
tou a eficiência-dos-fluxos de capitaf, mas aumentou 
também a capacidade do sistema financeiro interna
cional de transmitir, yeJozmente, problemas de uma 
parte do mundo para outra. Disse ele ainda: "é o 
boom do mercado acionário mundial dos anos 90. 
( ... ) mais dinheiro entrou nessas economias do que 
poderia ser empregado rentavelmente, com baixo 
risco; especialmente problemático é o contágio da 
fraqueza de uma economia, que se espalha para ou
tras à medida que os investidores pressentem nelas 
-com ou sem razão- vulnerabilidade semelhante". 
A seguir Greenspan citou, como economias atingi
das por esse efeito de contaminação, Hong Kong e 
a América Latina, que sofreram quedas nas bolsas e 
ataques especulativos contra suas moedas. No caso 
da América Latina, acrescentou ele, contribuíram 
também fraquezas internas - e podemos, aí, pensar 
no déficit público do Brasil. 

Greenspan concluiu que a saída positiva da cri
se deve-se dar com os agentes privados absorvendo 
os prejuízos, e os governos cuidando da saúde dos 
fundamentos macroeconõmicos e estruturais, para 
que possa voltar a haver crescimento económico. 

Das palavras da respeitada autoridade ameri
cana, depreende-se a certeza de que, nas Bolsas de 
Valores de todo o mundo, os preços eram fictícios, es
tavam inflados pela especulação. As Bolsas brasileiras 
também estavam supervalorizadas e prejudicaram pe
quenos investidores, atraídos por preços enganosos. 
Ora, as valorizações dos fundos de ações não devem 
ser de natureza exclusivamente especulativa, mas 
acompanhar o crescimento real das empresas cujas 
ações são negociadas em Bolsas. A atratividade dos 
fundos não se deve basear na gula especulativa dos 
lucros fáceis, mas na evolução do valor real e concreto 
das empresas, por meio de índices tais como seus ati
vos líquidos, suas receitas anuais brutas, o lucro líqui
do e o percentual do lucro sobre o capital. 

O Índice Bovespa, em julho de 1996, estava 
cotado 40% acima do seu valor em julho de 1995, 
conquanto em ambiente de baixa inflação. Pode-se 
argumentar que 1995 foi um ano de cotações baixas 
nas Bolsas brasilei~s. e que era normal uma forte 
recuperação. Mas o movimento de recuperação, de 
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alta das cotações, continuou em marcha acelerada. 
Em julho de 1997, oínâice Bovespa estava 80% aci
ma do valor nominal de julho de 1996, uma alta for
tíssima, que encerrava certamente muita dose de 
especulação. Receio que, nesses meses de altas 
exageradas, muitos pequenos investidores tenham 
sido atraídos para fundos de ações, fundos que tam
bém estavam participando imprudentemente desse 
festival especulativo. 

Um indicador interessante desses movimentos 
especulativos é o percentual de participação de capi
tais do exterior na movimentação das bolsas brasilei
ras. Em dezembro de 1993 e 1994, essa participa
ção estava em tomo de 18%. Em dezembro de 
1995, tinha subido para 29%. Um ano depois, de
zembro de 1996, a participação era altíssima: 38%! 
Recentemente, em julho deste ano, esse percentual 
havia caído para 26%. Isso parece indicar dois movi
mentos simultâneos: o investidor de fora (especula
dor estrangeiro), frente às cotações infladas, retirou
se parcialmente, auferindo prudentemente, altos lu
cros. E o investidor nacional correu imprudentemen
te e juntou-se à festa especulativa irresponsável. Re
ceio, Sr. Presidente, que grande parte desse afluxo 
de dinheiro que entrou nas bolsas em uma situação 
de alto risco tenha sido dinheiro posto, pelos peque
nos poupadores, em fundos de ações. 

Sr. Presidente, essa é uma situação que não 
devemos tolerar, que não podemos deixar que volte a 
se repetir em nosso País! É preciso que haja um contro
le maior, por parte das autoridades, a favor da defesa do 
patrimônio dos pequenos investidores. A Comissão de 
Valores Imobiliários - CVM deve exigir dos fundos de 
ações que eles sejam mais transparentes, publicando, 
mensalmente, por meio de boletim da CVM, as razões 
que ocasionaram quedas ou altas nas carteiras de açõ
es. Devem ser publicados, também mensalmente, rela
tórios sobre a rentabilidade de empresas cujas ações 
são negociadas em bolsa, com a retrospectiva dos últi
mos doze meses. A autoridade pública, através da 
CVM, deve impor controles que assegurem uma admi
nistração técnica dos fundos de ações, baseada em rea
lidades económicas, e não especulativas, como está 
evidente que tem sido nos últimos tempos. 

E hoje vemos que nossa preocupação também 
é preocupação do Presidente da CVM, quando de
clarou aos veículos de comunicação que o Governo, 
que a CVM deve buscar, rapidamente, novos instru
mentos para orientar o sistema acionário e os fundos 
de pensão em nosso País. O Presidente do Banco 
Central, Dr. Gustavo Franco, em entrevista ontem, 
no jornal O Globo, demonstrou a mesma preocupa
ção, ou seja, a de que os bancos de investimentos li-

gados a bancos comerciais tenham controle mais rí
·gido na aquisição de ações. Ele . .utilizam, talvez, 
como chegou a citar, 650 vezes o património líqüido 
dessas instituições de crédito, desses bancos de in
vestimento. 

É uma irresponsabilidade, porque estão usan
do dinheiro do poupador mal orientado, mal informa
do e, muitas vezes, usando recursos de depósitos à 
vista. O Governo começa a pensar na defesa e na 
proteÇão de um mercado acionário saudável. 

O Sr. Coutinho Jorge (PSDB - PA) - V.Exª 
me permite um aparte? 

O SR. JOÃÓ ROCHA (PFL - TO)-- Ouço 
V.Exª com prazer. 

O Sr. Coutinho Jorge (PSDB- PA)- Senador 
João Rocha, V.Ex", de forma bem clara, expõe um pro
blema gravíssimo que ocorre na nossa economia globa
lizada: o conflito entre a economia real, a economia que 
produz bens e serviços, e o lado financeiro, especulativo 
dessa economia. Eles nada têm em comum. 

Portanto, no mundo da globalização, nós te
mos de tomar decisões, porque os modelos téoricos 
económicos sempre mostraram que o lado·financeiro 
corresponde ao lado real. No mundo global, isso não 
é verdade. No mundo isolado, era possível essa 
convivência. Mas, hoje, com a globalização, um mer-

-cado como o de Hõiig Kong -pode gerar um impacto 
negativo em países como o Brasil. 

Então, esses movimentos especulativos, que 
nada têm a ver com a produção de renda, geração 
de bens e serviços, têm que ser controlados, policia
dos. Isso que está acontecendo é um alerta para 
que os países do mundo tomem medidas duras e ri
gorosas, sob pena de haver conflitos seríssimos em 
vários países do mundo. V. Exª está de parabéns 
porque trouxe à luz essa contradição implícita do 
modelo económico global. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Senador 
Coutinho Jorge, agradeço-lhe o aparte, qye será in
tegrado ao meu pronunciamento. 

Vejo que a minha preocupação, a preocupação 
de V. Exª é, também, a preocupação do Governo. O 
Ministro Malan, em entrevista hoje, às 9 horas e 30 
minutos, declarou que economia nenhuma do mun
do tem condição de se sustentar - e é uma econo
mia estável pagando juros de 42% ao ano numa in
flação de 7 ou 8%. S. Exª afirmou que fizeram o 
mesmo as economias do Primeiro Mundo. Só há 
uma sustentação duradoura, permanente, quando 
ela é baseada na poupança interna. 

Para provar essa tese, podemos citar o modelo 
do Japão. 
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No Japão, hoje, poupança enfrenta qualquer cri
se, pois ela gira em tomo de US$10 trilhões. E é ba
seada em poupança interna do pequeno poupador, 
com rentabilidade e remuneração de, praticamente, 
zero. Essa é a verdadeira poupança, a poupança que 
serve para alavancar a economia de qualquer país e 
capacitá-la a enfrentar qualquer crise - como essa que 
o Japão enfrentou e dela já saiu. Percebemos que as 
bolsas japoneses hoje começam a ter um comporta
mento normal, como têm as dos Estados Unidos. 

Nobre Senador Coutinho Jorge, nós temos em 
cadernetas de poupança simplesmente U$80 bilhõ
es. Isso não chega a 1 O% do nosso PIB, enquanto 
no Japão os U$10 trilhões chegam a quase 90% do 
PIB. O dinheiro da nossa poupança não serve para 
fomentar, para alavancar o desenvolvimento e ga
rantir a estabilidade da economia interna. No Japão, 
apesar das crise por que atravessa o País - de de
semprego, por exemplo - há uma base sustentável. 

Gostei hoje quando o Governo falou que tem 
que começar a se preocupar a partir de agora com a 
sustentação mais sólida, que é a da poupança inter
na. E como vamos fazer poupança interna? Incenti
vando não o capital especulativo, de 40% a 50% ao 
ano, mas incentivando a nossa poupança. 

Temos R$110 bilhões hoje aqui no País só em 
fundos de investimento e em bolsa de valores. O ci
dadão vem para cá com aquele anseio, aquela sede 
alimentada pelo sistema financeiro nacional e que 
sacrifica a economia do País. Como pode crescer 
uma economia, nobres Senadores, que remunera 
capital, com inflação de 7%, repito, a 42% ao ano? 
Não há possibilidade em economia nenhuma no 
mundo, não há receita nenhuma que tenha condiçõ
es de ser gerada para manter um custo tão alto ao 
valor nominal sobre o capital. 

Quero registrar que, vendo a entrevista do Mi
nistro Malan e do Ministro Kandir, percebi que real
mente o Brasil começa a se direcionar para o mundo 
real, na sua realidade de presente e de futuro, e co
meça a criar as bases fundamentais para um desen
volvimento calcado em taxas de juros compatíveis 
com o regime de estabilidade e com o regime sem 
inflação que todos defendemos. 

O Sr. Júlio Campos (PFL- MT) - V. Exª me 
permite um aparte, nobre Senador João Rocha? 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Pois não, 
nobre Senador Júlio Campos. 

O Sr. Júlio Campos (PFL - MT) - Nobre Se
nador, é uma honra imensa, como Vice-Líder em 
exercício do PFL, ouvir as palavras certas do nobre 
correligionário Senador João Rocha, que ocupa a tri-

buna do Senado Federal na tarde de hoje para fazer 
uma análise sucinta e primorosa da situação econô
mica do País, principalmente do momento que vive 
hoje a Nação brasileira. 

Realmente, pelo que representa o País, nossa 
poupança interna é muito baixa. Mas pergunto: como 
nós brasileiros faremos uma poupança forte, se não há 
uma redistribuição de renda no Brasil? O nosso é um 
País que tem, concentrado nas mãos de poucos, bilhõ
es de reais, enquanto o povão ainda recebe um salário 
muito baixo para que possa fazer poupança. 

A grande maioria do povo brasileiro não tem 
como poupar. Lamentavelmente, dependemos de 
poupadores internacionais, que hoje preferem sugar 
nossa economia a-investir no Pais. Tanto é verdade 
que, a qualquer movimentação, alguns bilhões de 
dólares saem do Brasil em questão de horas, talvez 
em questão de minutos, pelas bolsas de valores. 

Aproveito o ensejo do seu grande pronuncia
mento, da sua advertência e da análise que V. Exª 
faz sobre a situação econõmica do País, para dizer 
que não podemos permitir que a Bolsa de Valores 
do· Brasil seja inflada, rieste instante: aquém da reali
dade. Veja a matéria que o jornal Folha de S. Paulo 
fez sobre a privatização da CPFL: Governo Usa 
BNDES Para Garantir Leilão. 

Isso não deveria ocorrer. Neste momento de 
crise, o leilão deveria ser real e não um leilão inflado, 
inflacionado, mentiroso, como foi o da Companhia 
Paulista de Força e Luz. Muitos estão vangloriando
se de que, naquele dia 25, a Companhia de Força e 
Luz Paulista foi arrematada por um grupo privado, 
VBC Energia, por cerca de três milhões e poucos 
reais. Só que, desses três milhões e poucos reais, 
uma grande parte foi dinheiro público, foi dinheiro do 
BNDES. Isso é muito grave. 

V. Ex", como Presidente da Comissão de Fis
calização Financeira do Senado, poderia convocar o 
Presidente do BNDES para ouvir dele a explicação. 
Se o BNDES for o financiador da compra das esta
tais em todos os leilões que forem feitos a partir de 
agora, será dinheiro público a financiar a iniciativa 
privada para comprar empresas estatais por um pre
ço aquém da realidade, apenas para demonstrar que 
a Bolsa de Valores do Brasil vai bem, que o leilão foi 
muito bem. Isso é um assunto sério. Veja o que diz: 

"Para liquidar seus compromissos nas 
compras da CPFL e da CEEE, o consórcio 
vai precisar de US$2 bilhões, e já teria rece
bido ofertas de US$6 bilhões - do total 
US$1 bilhão seria do BNDES." 
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O BNDES está inflacionando o leilão, com falsi
ficações. Neste instante, a própria Comissão de Va
lores Mobiliários deveria investigar essa mentira que 
está ocorrendo nos leilõ<as das empresas estatais 
brasileiras, que está passando do povo para a inicia
tiva privada, isto é, para o bolso de pouca gente, de 
um consórcio de milionários deste País. Esse é o 
caso do consórcio composto pela VBC - Camargo 
Corrêa, Bradesco e Votorantim -, que, com subsí
dio, dinheiro do Governo, está adquirindo empresas 
estatais e, daqui a um dia, então, vamos financiar. 
Também vou querer entrar no leilão agora e pedir di
nheiro ao BNDES para comprar estatais neste País. 
Não é justo o que está fazendo o nosso BNDES: t=m 
vez de investir no crescimento do País, na geração 
de empregos, hoje qualquer empresário privado, pe
queno ou médio, para tirar um dinheiro do BNDES tem 
uma dificuldade muito grande, tem de fazer uma ver
dadeira maratona, é uma luta até mesmo política. E, 
no entanto, ficamos tristes ao ver que os grandes gru- _ 
pos estão sendo subsidiados para comprar estatais. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Senador 
Júlio Campos, agradeço o aparte de V. Ex'!, com o 
qual concordo parcialmente. Penso que o BNDES, 
como fui um dos primeiros aqui a citar a importância 
do papel que ele tem na alavancagem do desenvol
vimento do nosso País, é um dos maiores bancos de 
fomento do mundo. Como o BNDES circula hoje re
cursos superiores aos do Banco Mundial, do BIRD, 
do BID, tem um papel de grande importância na eco
nomia de nosso País. Creio que hoje, realmente, o 
Governo se preocupa com sua política de desestati
zação, de privatizações. Tenho certeza de que pode 
estar havendo, inclusive, um erro de avaliação, pois 
a Companhia Paulista de Força e Luz não foi o pri
meiro exemplo que tivemos de superavaliação da
quilo que estava previsto pelos consultores. A su
gestão de V. Ex'! deve também ser levada em consi
deração pelo Governo porque temos outros exem
plos. Todos os leilões que ocorreram até agora tive
ram uma valorização superior a 50% daquilo que es
tava previsto pelos técnicos, pelos responsáveis do 
BNDES pela venda do patrimônio da União. 

Com muita satisfação, concedo um aparte ao 
Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL - ES) - Senador 
João Rocha, V. Ex'! já é considerado e respeitado 
nesta Casa como um Senador profundamente preo
cupado com a economia do País. Desde o primeiro 
momento em que chegamos ao Congresso Nacio
nal, ficou clara de maneira insofismável sua preocu
pação com os números. Creio que V. Ex' seja o Se
nador mais atento a toda movimentação de rubricas 

orçamentárias. V. Exª acompanha o orçamento com 
toda dedicação e é a razão pela qual todos os cole
gas entenderam que V. Exª seria o Presidente da 
Comissão de Controle. Na verdade, essa Comissão 
tem uma responsabilidade muito grande.nesta Casa 
e dá a dimensão exala da sua preocupação que, afi
nal de contas, é a de todos nós. Senador João Ro-

- cha, em face de seu pronunciamento, feito com a 
maior seriedade, num momento solene para todo o 
Brasil, gostaria de dizer que o Governo, o Executivo 
tomou providências duras e graves, amargas até, 
mas com a consciência de que estamos vivendo um 
momento de crise ímpar, em virtude exatamente do 
que aconteceu na Bolsa de Hong Kong com reflexos 
em todo o País. A primeira crise do sudeste asiático 
não chegou· a "fios atihgít;-mãs ·essa; ·sim. E agora, 
quando vemos o Governo adotando 50 providências, 
todas elas do mais alto alcance, algumas amargas, 
nós, do Congresso, temos que participar dessa refle
xão. Queria apenas dizer ao Senador Júlio Campos, 
com o maior respeito, que, na questão do BNDES, 
desde que o Brasil entrou nessa globalização, acre
dito, sinceramente, que é uma preocupação do Go
verno com o empresário brasileiro. No momento em· 
que estamos buscando empresários que têm tradi
ção na vida industrial, empresarial do Brasil e esta
mos ajudando-os é porque há interesse desse novo 
capitalismo que irã formar-se no Brasil, e ninguém 
pode negar que a privatização, principalmente no se
tor de comunicações, terá uma alocação de recursos 
superior a R$1 00 milhões, e não pode o empresário 
brasileiro ficar enfraquecido. E se o Governo exercita 
por meio do BNDES uma política de fortalecimento 
~o empresariado brasileiro, penso que é uma política 
saudável, evidentemente, obedecendo a regras que 
diria até certo ponto rígidas na alocação desses re
cursos em favor daqueles que sustentam realmente 
o nome do capital nacional. Senador João Rocha, 
hoje temos no plenário Senadores muito repre
sentativos das várias correntes e dos vários pensa
mentos que exomam esta Casa. Vamos ter uma res
ponsabilidade muito grande. É interessante o debate 
de V. Ex' e, logicamente, os debates daqueles que 
apóiam o Governo, assim como os que formam o 
Bloco da Oposição que se vão suceder, pois vamos 
ter uma contrapartida que nos vai ser cobrada. Tive 
oportunidade de acompanhar, após o anúncio das 
medidas, a mídia brasileira, que já começa a tomar 
uma posição, evidentemente fazendo um comentário 
crítico das medidas tomadas, sem deixar de esclare
cer que essas são absolutamente necessárias. Que
ro ressaltar que, falava há pouco com o eminente 
Presidente Geraldo Melo, não só na visão de Líder 
dó Governo, mas na de um Senador que se integra 
ao niovímento-ae-fodosnós aqui, que é sempre um 
movimento sóliâãrioennavor-do País, que agora as 
reformas não são apenas um discurso pro forma 
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para compor um elenco de gravidades. E a Câmara, 
que está com as reformas da Previdência e Adminis
trativa, que breve virão para nossas mãos, tem de 
votá-las imediatamente. O País não vai aceitar de 
maneira nenhuma, no momento em que o Executivo 
toma essas providências, que o Legislativo também 
não dê a velocidade necessária aos fatos, pois esfá' · 
mos vivendo uma crise célere, emergente e de grande 
alcance em relação ao País, e nós, Senadores e De
putados, representando o Congresso, temos de- ocu
par as nossas posições. Portanto o discurso de V. 8(.! 
reitera aquilo que falei no início: V. 8(.! é, evidentemen
te, um Senador altamente preocupado com a econo
mia brasileira, tem prática e exercício no âmbito do Or
ça-nento louváveis e até invejáveis, eu diria. Invejo V. 
8(.! pelo cuidado, pela atenção e pela pertinência e 
pela pertinácia que sempre demonstra ao examinar 
isso com o espírito mais elevado no sentido de termos 
um País que queremos forte. Por isso, congratulo-me 
com V. 8(.!, almejando que ainda outros discursos 
avaliem com inteira isenção, com muita propriedade o 
tema, visto que não basta fazermos as reformas; o 
Congresso tem que fazer a crítica do momento econó
mico que estamos vivendo. Portanto, sinto-me feliz, 
não só come Senador da República, mas come Líder 
do Governo em ver que o seu discurso já é uma contri
buição altamente valiosa para esse debate rico que fa
remos neste momento, que, embora de crise, é um 
momento em que estamos conscientes da responsabi
lidade do Congresso para a· solução desses proble
mas. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor João Rocha, perdoe-me por interromper V. Ex•. 
A Mesa tem consciência da importância e da oportu
nidade do seu pronunciamento neste momento; en
tretanto, tenho o dever de informar-lhe que já ultra
passou em quatorze minutos o tempo destinado ao 
seu pronunciamento. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL -TO) - Dividindo
o com os nobres colegas, Sr. Presidente. 

Nobre Senador Elcio Alvares, agradeço o apar
te de V. 8(.!, o qual coincide também com o pensa
mento, a meu ver, de todos os colegas aqui presen
tes, qual seja, o de que a nossa maior preocupação 
neste momento é levar o nosso País a encontrar o 
seu caminho, a sua realidade, com toda a franqueza, 
como a que se viu hoje na entrevista dos membros 
da área económica do Governo. Talvez V. Exª não 
<õ>~ti,•o;>sse ainda presente, mas já eu estava a el6giar 
o comportamento do Sr. Ministro Pedro Malan, que 
deixou bem claro que uma economia estável que 
pretende continuar estável tem que contar com a 
base, com a âncora da poupança interna. 

Sr. Presidente, o verdadeiro papel das bolsas 
de valores. vale lembrar. é o de fornecer capitais de 

risco às empresas, alavancando seu crescimento. 
As bolsas não se devem transformar em arena de jo
gos cruéis _em que a espec.!Jiação com preços fictí
cios devore as poupanças do pequeno investidor. 
Devemo-nos opor a esse desvirtuamento das bol

.sas. Cabe-nos protestar e alertar contra essas dis-
torções e apontar caminhos construtivos para a sua 
correção. Às autoridades da área económica cabe 
implementar os necessários aperfeiçoamentos de 
controle que garantam os interesses dos pequenos 
investidores em fundos de ações. Citei como exem
plo a preocupação da Diretoria da CVM. A defesa 
desses interesses, em última análise, permitirá o de
senvolvimento sadio destas instituições indispensá

_ye_is nui}1F econqmia_mgdema; as bols_as de valores. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Coutinho Jorge. 
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB- PA. Pro

nuncia o seguinte diseurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr: Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não tecerei 
comentários a respeito das decisões do Governo Fe
deral em relação ao impacto negativo que capitais 
especulativos, dentro da economia globalizada,. tra
zem à economia real, sobretudo dos países em de
senvolvimento, porque farei um discurso específico 
sobre o assunto em outra oportunidade. 

Numa reunião realizada na sexta-feira passa
da, na qual representei o Senado Federal, o Presi
dente do Incra, Dr. Milton Seligman, apresentou as 
metas do Programa de Reforma Agrária cumpridas 
no País e, particularmente, na Região Amazónica. 

No meu Estado, as metas previstas para serem 
cumpridas até dezembro de 1997 já o foram até ou
tubro deste ano. É importante festejar este fato, por
que no sul do Pará ocorrem os maiores conflitos 
agrários do Brasil e está registrada a história emble
mática de Eldorado. Por isso, foi significativo aquele 
encontro e a informação que o Presidente do Incra 
prestou a todo o País. 

Eu, que tenho acompanhado pessoalmente a 
implantação dessa política na minha região, tenho a 
tranqüilidade de mostrar os seus resultados com nú
meros efetivos. 

Todos sabem que, no sul do Pará, a partir da 
-década de 7o, nc>uve-uma granâeproCuracfe terras 
em face da extração da castanha e do ouro de Serra 
Pelada. Essa procura aumentou em função da im
plantação de grandes rodovias, como a PA-150 e a 
prôpna Trcinsamazoníca, qüe atr~liii brasileiros de to~
das as plagas. Além disso, a Sudam instituiu uma 
política de incentivos fiscais para estimular projetas 



504 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

~gropecuários, o que fez com que a vastíssima flo
resta de mogno fosse destruída e transformada em 
!lma grande área destinada à pecuária. 

Com a queda do ouro e sobretudo da casta
nha, a luta pela terra cresceu de tal forma, que a re
gião passou a ser um grande celeiro de conflitos e 
de mortes. Com esse quadro preliminar, já conheci
do por todos, o Governo Federal, após o evento de 
Eldorado, decidiu implantar não só o Ministério Ex
traordinário da Reforma Agrária, sob o comando do 
l',Jinistro Raul Jungmann, como também uma superin
lendência especial do Incra que aluaria em 40 Municí
pios, numa área cuja extensão é superior à do Estado 
:Je Rondônia. Com isso, ele passou a desenhar uma 
política de reforma agrária realista, que desse resulta
do. Acompanhei, desde o início, essa decisão. 

O mais importante é que as Prefeituras se uni
ram, conscientes de que a pacificação no sul do 
?ará era precondição para qualquer processo de de
senvolvimento. Ora, com o envolvimento de Prefeitu
ras,.dos Governos de Estado, do Governo Federal e 
de entidades da sociedade civil, como o Movimento 
dos Sem-Terra e outros, tornou-se fundamental criar 
um processo de parceria que ainda está em plena 
implementação. As Prefeituras criaram, conforme já 
disse em outra oportunidade, Conselhos Municipais 
de Reforma Agrária, para que, junto com a comuni
dade organizada, pudessem definir aqueles que são 
P.fetivamente sem-terra e as terras susceptíveis de 
desapropriação. Isso tudo foi feito de forma equili
brada e racional, num trabalho de parceria importan
te, sem que as decisões fossem tomadas aleatoria
mente em Brasília. 

Havia conflitos: dezenas de acampamentos for
mados e várias fazendas invadidas. Passou-se prati
camente um ano e meio, e pudemos avaliar os resul
tados. Em dez meses deste ano, após criada a su
perintendência, já conseguimos atingir 10% da meta 
prevista, que eram 10 mil assentados. Em outubro, 
assentamos 11 mil. É importante trazer estes dados 
concretos, reais, que mostram o trabalho do Gover
no naquela área; não se trata de discurso estéril. 

Quero mostrar que, de 1964 a 1984, em 252 
meses, foram assentadas no Brasil 77 mil famílias; 
de 1985 a 1989, em 60 meses, 83 mil famílias; de 
1990 a 1992, em 31 meses, 42 mil famílias; de 1993 
a 1994, em 17 meses, 14 mil famílias. E o Governo 
atual, só em 1995, assentou 42 mil famílias e, em 
1996, 62 mil famílias. Portanto, acelerou~se o pro
cesso de assentamento. A média mensal, que, de 
1964 a 1984, era de 307 famílias, hoje passou a ser 
de 5.170 famílias. 

E o que houve no sul do Pará, aquela região 
conflituosa? Em 1996, em três meses, quando se im
plantou a superintendêroeia, ::!pós o Eldorado dos Cara

_jás, já se assentaram 6.85Qtamilias, média mensal de 
571; e, em 1 997, até outubro, já assentamos pratica
mente 11 mil famílias, uma média mensal de quase 
900 famílias, e desapropriamos uma área de 336 mil 
hectares, uma média mensal de 33.600 hectares. 
São dados contundentes e realistas. 

Se fizermos L! ma análise da média mensal de 
assentamentos, veremos que. de 64 a 85, o Gover
no Federal assentou mensalmente 307 famílias em 
todo o País. O Incra assent0u no sul do Pará, de ja
neiro a outubro deste ano, 1.000 famílias por mês, 
que, comparada à média brasileira de 307 famflias em 
praticarnElf1te _15 __ anQs, _ signifi~. .sern _dúvida, uma 
grande mudança. Se analisam1os os últimos 30 anos, 
de 64 a 94, a média rnensai de famílias assentadas em 
todo o País foi de 606, enquanto que a Superintendên
cia Regional "do JDC@ DO syl do Pará assentou quase 
1.000 famílias por mês, de janeiro a outubro deste ano. 
Esses dados realmente significam uma mudança mui
to séria na área da reforma agrária. 

Se analisarmos os recursos aplicados na área, 
veremos que só com indenizações de 37 móveis e 3 
adquiridos, 40 ao todo, envolvendo inclusive grandes 
fazendas de 1 O mil hectares a 60 mil hectares, o Go
verno Federal gastou praticamente R$7b milhões. 

É importante ressaltar que houve uma redução 
do intervalo médio entre o processo de ajuizamento 
da ação e a imissão de posse, que antigamente de
morava anos. Hoje, a média é de 53 dias, um avan
ço também importante no processo de reforma agrá
ria. O Incra do sul do Pará levou apenas quatro dias 
do ajuizamento à imissão de posse do maior imóvel 
já desapropriado, a conhecida fazenda Bradesco, 
com 60 mil hectares. Penso que aquela desapropria
ção deve servir de exemplo para o Brasil, pois, na
quele caso, o Movimento dos Sem-Terra jamais in
vadiu a fazenda. Houve um entendimento entre o 
Governo federal e o Movimento. E os sem-terra só 
adentraram a fazenda quando o Ministro desceu de 
helicóptero, juntamente com o Presidente do Incra. 
Nós da equipe do Governo do Pará estivemos lá 
presentes. E abriu-se a porteira para que todos os 
presentes participassem do maior processo desapro
priatório daquela região, que vai abarcar 2.500 famí
lias, numa área fantástica, que tem inclusive áreas 
específicas de pre§ervação ambiental. Dessa forma, _ 
mostramos que na região mais conflituosa do Brasil, 
em termos de reforma agrária; já há uma séria convi
vência entre as partes interessadas na mudança da-

- ql:lela realidade. 
A concessão de créditos de implementação be

neficiou projeios de assentamento, tendo sido prati
camente assentadas 6.000 famílias. Foram alocados 
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R$11 milhões em 29 projetes de assentamento;--r~~ 
cursos esses destinados a alimentação, fomento à 
habitação, enfim, projetes importantes para cada as
sentamento. Para o Procera - Programa Especial de 
Crédito para a Reforma Agrária, foram destinados 
mais de R$3 milhões e 200 mil. 

Em obras de infra-estrutura, se somarmos os 
totais destinados a- amrazem; eletricidade, estradas 
construídas, estradas recuperadas, postos de saú
de, centros comunitários, o valor ultrapassa R$12 
milhões. Todos esses projetes de infra-estrutura dos 
assentamentos são implementados na prática pelas Pre
fetturas, porque são elas que vão mantê-los. Dessa for
ma, o custo diminui, a responsabilidade passa a ser da 
Prefettura e dos conselhos de cada Município e, assim, o 
assentamento toma-se viável, contando também com o 
apoiamento de crédito e da área técnica que orienta o 
colono em relação ao que plantar e como fazê-lo. 

Com todas essas medidas, dos quase 12 
acampamentos sem-terra que tínhamos no sul do 
Pará, hoje há somente um. É o projeto ligado à Pas
toríza, com 300 famílias; entretanto, para esse proje
to, o Incra e o Governo já estão encaminhando uma 
solução definitiva. É claro que ainda temos conflito 
naquela região, mas somente, em 1997, gastou-se 
R$94 milhões entre indenizações, atendimento de 
crédito e a infra-estrutura necessária para fortalecer 
os assentamentos. 

Esses dados são claros, não se trata de discur
so oco e, sim, de realização efetiva, mostrando que 
a situação na minha região mudou, servindo de 
exemplo para todo o Brasil. Tudo isso demonstra 
que o Governo Federal quando quer pode fazer. 

O programa Brasil em Ação sintetiza os proje
tes prioritários do- Brasil. Mostra que a integração, 
que as parcerias são fundamentais para resolver 
problemas sobretudo na área do desenvolvimento 
social, onde temos mais carências. Nesse programa, 
os Governos Federal, Estaduais e Municipais estão 
integrados com a comunidade organizada, com a 
Igreja e com todos aqueles que têm real influência 
na sociedade. 

No Orçamento de 98, já estão contemplados 
para aquela região mais de R$60 milhões; as emen
das coletivas da nossa Bancada estadual agregaram 
mais recursos, mostrando que é prioritário o progra
ma. O Governo Federal não cortou recursos da re
forma agrária nem mesmo nesse pacote de medidas 
econõmicas divulgado hoje. Isso mostra a sensibili
dade governamental em favor dos problemas mais 
graves do Pais, no momento em que procura enfren
tar influências da-economia global especulativa, que 

exige dos países de todo o mundo, de todos os ban
cos centrais, providências para preservação das 
moedas. 

Muitas decisões deverão ser tomadas, e a de
cisão que internamente o Brasil toma é correta, ne
cessária, indispensável. Podemos criticar, dizendo 
que essas medidas deveriam ser implementadas de 
outra forma, mas não importa, elas são fundamen
tais, é o mínimo que se pode fazer em favor do inte
resses do Brasil, da preservação da moeda, impor
tante para qualquer país. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil 
ainda tem muito o que fazer em termos de desenvolvi
mento social. Nossos indicadores não são muito alvis
sareiros nesse campe, apesar de estarmos entre os 
dez países com maior PIB do mundo. Mas o programa 
de reforma agrária quê o Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso implementa, particularmente 
na área mais conflituosa, que é o sul do Pará, mostra 
que começamos a acertar o passo. Claro que nem to
dos os problemas foram resolvidos nesse campo, mas, 
lá, já se começa a encontrar uma solução definitiva 
para os graves problemas agrários no Brasil. 

Estamos festejando, porque há uma mania neste 
Brasa de apenas se divulgar as catástrofes, os proble
mas, as coisas negativas; ninguém procura lembrar, 
festejar, enaltecer um trabalho positivo, constru1ivo. E é 
isso que estou fazendo neste instante, relembrando 
que a meta prevista foi cumprida, ultrapassada. 

Isso significa que o nosso passo está certo, 
que a ação do Governo Federal está correta. Todo 
esse pacote de medidas é necessário, indispensável 
- não tenhamos dúvidas -, mas a reforma agrária 
continua sendo algo basilar, fundamental para as 
mudanças na área social deste País. 

Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, na tarde de hoje, eu queria trazer esses dados, 
que são contundentes, claros, precisos e mostram 
que o Brasil, apesar das dificuldades, está no cami
nho certo para superar o grave problema dos dese
quilíbrios regionais e, particularmente, dos proble
mas-do campo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra, pelo prazo de 20 minutos, ao Senador 
Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCfO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro
nunei~fo seguimediscwso:-sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, todos esta
mos, ainda, examinando e amadurecendo as graves 
medidas na área económica que o Governo do Pre
sidente Fernando Henrique vem de anunciar com a 
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finalidade de conter e evitar a desestabilização da -~e bom padrão, e rejeitando o que lhe parecer coo-
nossa economia a partir de investidas do exterior. tfãriõ-ao lnteressei'püblico ou, pelo menos, naquela 
Confesso que ainda não tenho elementos para fazer determinada circunstância que estamos vivendo. 
uma análise sobre a qualidade, as repercussões, a --por 1ssd, nesta-crise, vejo mais uma vez, a !en-
importância dessas medidas. Pretendo fazê-la de- tativa, o desejo de se atribuir ao Congresso uma 
pois de ler sobre elas. Nos noticiários da televisão, · grande parcela de responsabilidade pelo que esta-
as informações trazidas pelos Ministros ou por seus mos vivendo. ---
Secretários Executivos não nos permitem fazer um . • . E, mesmo q~ando se trata de examinar gastos, 
exame mais profundo do seu teor para avaliarmos, pubhcos, Sr. Pres1dente, considero que não estamos 
realmente, a importância das providências adotadas, levando na devida conta um dado muito importante: 
suas repercussões e desdobramentos. o padrão, o modelo do Parlamentar brasileiro. Todos 

Mas não é sobre esse assunto gue vou falar, 'nós que temos alguma experiência, que conhece-
ainda que o que vá discorrer tenha alguma relação - - mos um pouco do passado não tão longínquo da 
com a crise que estamos vivendo, particularmente -vida política nacional, sabemos que está havendo 
nas relações entre o Legislativo e 0 Executivo. uma grande transformação na forma de atuação do 

Alguns me indagam sobre a impoputàridade Parlamentar brasileiro, na forma de desempenhar o 
das medidas. Não é isso 0 que me preocupa, sr. seu mandato. Por que digo isso? Quem conhece o 
Pres1dente. o que todos queremos, creio, é conven- interior deste Brasil - no meu Estado é assim e não 
cer-nos da sua necessidade, da sua importância e, creio que seja muito diferente nos demais -, vai a 
sobretudo, da coerência que elas tenham entre si. um Município qualquer, lá encontra sempre alguém 
Sejam ou não impopulares, elas devem ser adota- que diz: •o que o senhor trouxe para cá? Aqui temos 
das, porque o interesse nacional assim 0 exige. E 0 um colégio q~e o Senador fulano de tal trouxe; te-
Congresso, evidentemente, ao examiná-las, terá de mos um hospital que o Deputado fulano de tal que 
lhes dar o necessário e indispensável apoio, até por- trouxe; temos um orfanato que foi o Deputado sicra-
que todos temos assistido, ao longo dos meses, por no que trouxe.· Acontece que a modernização da 
me~o do noticiário na imprensa, a um debate _ que, administração pública brasileira não permite mais -
muitas vezes, não é nada produtivo _ sobre as rela- pelo menos não na mesma intensidade - esse tipo 
ções entre o Executivo e o Legislativo, entre 0 Con- de atuação parlamentar. A desconcentração está 
gresso e o Presidente da República. transferindo muitas dessas responsabilidades para 

Sempre pensei - e disse ·isso nas vezes que os Municípios e para os Estados. Além disso, bem 
tive oportunidade de conversar com 0 Presidente ou mal, há um planejamento, há programas que o 
Fernando Henrique Cardoso_ que a um homem da Poder Executivo desenvol·:e, e, conseqüentemente 
qualidade e do nível intelectual do atual Presidente não podemos pensar em restaurar, revigorar ess~ 
da República estava reservada uma função muito modelo de atuação parlamentar, mesmo que isso te-
importante no amadurecimento político das nossas nha um ânus, um custo. Quem está participando 
instituições: dar um caráter civilizado às relações en- desta sessão sabe disso. 
tre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Não se pode também acusar os Parlamentares 

Não creio que tenhamos progredido muito nes- que usam a pequena faixa de atuação nesse campo 
sa matéria, porque, de um lado, há o mau costume que ainda lhes resta: a chamada emenda individual. 
do Poder Executivo atribuir todas as mazelas todas Muitas vezes essas emendas são pintadas como um 
as dificuldades, todos os problemas que há n~ Brasil apocalipse da administração pública, o que também 
ao Congresso Nacional. São apontadas, então, a não é razoável, não é justo. Considero que o Parla-
sua inoperância, a sua falta de vontade política de mentar, tendo essa faculdade, deve exercitá-la. A 
votar, de deliberar, de equacionar os graves proble- d · 
mas naci_onais. De outro lado, temos um Congresso estinação do recurso e a sua -respectiva utilização 
que func1ona por espasmos, pois há aqui correntes no Município ou no Estado é outro assunto. Cabe ao 
antagónicas que pensam que seu único papel é di- Poder Público, com seus instrumentos de fiscaliza-
zer amém a tudo que o Poder Executivo faz e as- ção, acompanhar esses gastos, saber o que está 
sim, sem examinar detidamente uma matéria, 'mas acontecendo lá. Por que malsinar, por que conside-
sendo ela da lavra do Presidente da República, de rar isso um anátema do Parlamentar que destina 
antemão, a julgam desnecessária ou inconveniente essa migalha de R$1 milhão ou R$1 ,5 milhão para 
e logo desejam rejeitá-la. Desse modo, o Congresso ratear entre os Municípios que constituem sua base 
perde a oportunidade de exercitar sua própria fun- eleitoral? Não vejo o ·porquê-. E ninguém pode me 
ção, que é metabolizar essas matérias, examiná-las garantir, em sã consciência, que recursos federais 
e diger;-las, melhorando o que puder ser melhorado, administrados pelo Governo Federal, ou delegados a 
aproveitando o que já é considerado de bom nível, Estados e Municípios, possam ser seguramente e 
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sempre mais bem aplicados do que esses que são 
destinados diretamente aos Municípios. Creio que 
esse julgamento é injusto. 

Os maiores teóricos da reforma politica brasi
leira se a pudessem fazer com lápis, compasso e 
papel, dentro de um gabinete, iriam implantar o voto 
distrital, que a mim não agrada, não tenho nenhuma 
simpatia pelo voto distrital puro. E o voto distrital se
ria a consagração desse modelo. Os Deputados dis
tritais destinarão recursos para a ponte, para fazer 
drenagem do córrego, construir escola, estrada vici
nal, assim por diante, porque isso é da essência do 
mandato do De~utado eleito pelo voto distrital. 

Portanto, vejam bem, de um lado se critica o 
atual procedimento; de outro, esses mesmos críticos, a 
grande imprensa, os teóricos das reformas políticas 
desejáveis para o Brasil - no entendimento deles, não 
no meu- pregam o voto distrital, que é justamente a 
consolidação desse modelo que tanto se condena, que 
tanto merece a manifestação negativa da imprensa e 
de largos setores da opinião pública. 

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB - DF) -
V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex", 
com prazer. 

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB - DF) -
Muito obrigado, Senador Lúcio Alcântara. Gostaria 
de aproveitar o pronunciamento de V. Ex" para fazer 
um registro que me parece importante. Há uma reali
dade, independentemente dos aprimoramentos que 
se possa fazer na atuação parlamentar e na relação 
do Congresso com o Executivo: uma crise interna
cional de dimensões ainda não totalmente conheci
das que afeta particularmente os chamados países 
emergentes no plano económico. Já afetou a Coréia, 
provavelmente os reflexos no Japão também são 
grandes e começa a afetar a Rússia. É claro que o 
Brasil, por suas dimensões económicas, não passa 
ao largo dessa crise, que é exógena, não é nossa, é 
internacional. Pagamos o preço de estarmos inseri
dos em uma economia gloiJalizada, também inde
pendentemente de nossa vontade. Ocorre que, em 
um primeiro momento, o Plano Real ganhou a queda 
de braço contra os especuladores. O plano de esta
bilização económica, provavelmente o mais bem
sucedido da era modema, resistiu bem em um pri
meiro momento. Essa crise dá-nos o ensinamento 
de que nós já fizemos muito - o Congresso Nacional 
fe>z muito ao aprovar as cinco reformas da ordem 
económica, responsáveis por uma injeção, este ano, 
de mais de 15 bilhões na economia produtiva. Está
vamos andando a passos largos em direção à per-

manência da estabilidade económica e ao n'lvo mo
delo de desenvoMmento, ao novo papel do Estado na 
economia; criamos agências reguladoras, privatizamos 
o setor de telecomunicações e várias áreas do setor 
de energia elétrica. O País caminhava, não estávamos 
parados, mas fomos pegos antes do final desse pro
cesso· demuda:nças. E aí só há dois caminhos, e os 
manuais não inâicam outros. O primeiro, um aperto fis
cal, aqui para nós, de graves conseqüências: de um 
lado, juros altos, que comprimem a demanda, e, por 
outro lado, uma diminuição num orçamento já tremen
damente enxuto e medidas duras para evitar um mal 
maior. Esse é o primeiro remédio. O segundo remédio 
é a aceleração das reformas estruturais, que possam 
sinalizar ao mercado internacional uma diminuição do 
déficit público, que está na casa de 4,5% do PIB. É 
momento de refletirmos, Senador Lúcio Alcântara, e 
me parece oportuno o pronunciamento de V. Ex", que 
quanto mais demorarmos nas reformas estruturais, 
maior será o aperto fiscal e menor a possibilidade de 
queda de juros. Daí por que o Congresso Nacional, 
que já fez muito, provavelmente será chamado, pela 
sua consciência, pela sua responsabilid<:de, a uma re
flexão urgente sobre o seu papel nas reformas estrutu
rais. Apenas para citar um exemplo, o servidor público, 
que, teoricamente, seria o maior. prejudicado com as 
reformas estruturais, é quem está pagando o preço por 
elas não terem sido feitas. E é muito pior não fazê-las 
de forma planejada a ter que fazer um arrocho fiscal, 
como o que está sendo feito. Acredito que as medidas 
são duras e necessárias; agora, principalmente, sinali
zam para a nossa responsabilidade no sentido de ace
lerar as reformas estruturais. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Senador José Roberto Arruda, ouvi com atenção o 
aparte de V. Exl'. Vamos examinar a consistência e 
o teor de todas essas propostas, sem nos preocu
parmos com a impopularidade. Vamos dar, se for o 
caso, e creio que seja, o nosso apoio para que o Go
verno tome as providências e as medidas necessárias. 

Desejo assinalar, neste meu pronunciamento -
e V. Ex", em determinado momento do seu aparte, 
falou em sinalizar -, que não podemos viver perma
nentemente num mundo de expectativas, que o des
dobrar dos acontecimentos e o passar do tempo 
mostram que dificilmente vão se concretizar. Por 
exemplo, o déficit público, de que V. ExA falou, tem 
como principal causa os juros da dívida. Então, com 
esses juros altos, vamos vender nosso património, 
vamos realizar essas reformas, cortar a nossa carne; 
infelizmente, vamos nos debater diante dessas difi
culdades. V. Exl' tem razão: são causas exógenas, 
que não temos condições de controlar; não podemos 
manobrar com todos os dados do problema. 
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Acredito que devemos, Senado Federal e Câma
ra dos Deputados, ter a noção exata, a compreensão 
total da gravidade do problema, das possíveis soluçõ
es e de até onde podemos ir para buscá-las. 

Do ponto de vista da relação do Congresso 
com o Executivo, acabamos de constatar que houve 
uma evolução na forma de o parlamentar desempe
nhar o seu mandato. O que nos restaria, então, já 
que não há mais cabimento na ação de levar direta
mente benefícios para que aquelas comunidades 
possam sentir o nosso trabalho aqui no Congresso? 
Resta-nos o reconhecimento do apoio que o Con
gresso Nacional dá a essas propostas do Poder 
Executivo. Contudo, nenhum de nós- e não falo iso
ladamente, o Congresso Nacional - não capitalizou 
nada, coisíssima alguma de todo esse processo de 
modernização da economia brasileira, de mudanças, 
de transformação, nada, apesar do apoio dado às 
propostas do Poder Executivo. V. Ex", na sua mani
festação, recapitulou aqui algumas das mais impor
tantes medidas que aprovamos, dando instrumentos 
de políticas públicas ao Governo. Entretanto, como 
disse, não capitalizamos nada disso; ao contrário, ao 
menor sinal de dificuldade, ao menor problema que 
surja no horizonte, os olhos sempre se voltam para o 
Congresso para imputar-lhe as responsabilidades, 
seja pela sua passividade, seja pela sua incúria, pela 
sua lentidão em deliberar. 

O que nos resta é pedir, em um julgamento isen
to, que o Congresso, que já não tem mais aquela mar
gem de manobra que tinha no passado, para, através 
da ação, da diligência do parlamentar, conseguir me
lhoramentos materiais, justos, corretos, para os seus 
municípios, para as regiões que representa, que ao 
Congresso ao menos seja dada essa condição de par
ceiro na construção de um Brasil novo, de uma socie
dade nova, modema, desenvolvida, justa; enfim, que o 
Congresso Nacional - e aqui não falo de partidos polí
ticos que dão sustentação ao Governo, pois, evidente
mente, esses teriam que auferir mais desses resulta
dos e também pagar por possíveis insucessos. Falo do 
Congresso como instituição. Que ao menos lhe seja 
dado esse crédito de trabalhar, oferecer instrumentos, 
propostas, apoio, para que o Poder Executivo concreti
ze seus projetes e iniciativas, e possamos construir 
junto um futuro novo para o nosso País. 

Essa é a relação que pode existir e que pode 
conduzir, principalmente num momento de crise 
como este, a uma ação produtiva, que realmente re
sulte em medidas eficazes e corretas na compreen= 
são da gravidade da situação que estamos vivendo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Til !)l:O~BIW DE 1997 

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 

_ - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comuni
cação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a 
palavra V. Ex" por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB - DF. 
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, desculpem-me os 
·oradores inscritos. Não gastarei mais do que um minuto. 

Faleceu hoje;-em Brasílkt~ aos 9.2~,.;;~. o D-r~ 
Hosannah Campos Guimarães, médico, ex-Gover
nador de Goiás, quando Bra.sília ainda não existia. 
Ele viveu toda su-a vida- em Planaltina, que depois se 
integrou ao Distrito Federal. __ É conhecido por sua 
vida púOiíca, pela- réldão-de caráter, pela sua forma 
sempre muito séria com que conduziu os cargos que 
exerceu. O Dr. Hosannah Campos Guimarães foi 
Secretário de Economia do Estado de Goiás, Vice
Govemador e Governador do Estado de Goiás e 
Prefeito de Planaltina, incorporada, posteriormente, 
ao Distrito Federal. Ele sempre foi um defensor da 
mudança da Capital da República para o Planalto 
Central. Recebeu o título de Cidadão Honorário de 
Brasília, título que recebeu em 1995. Lúcido até agora, 
o Dr. Hosannah talvez fosse a testemunha ocular mais 
importante de todos os procedimentos que antecede
ram a mudança da capital para Brasília. Defendia 
ideais mudancistas e, em 1948 e 1949, hospedou na 
sua fazenda a Comissão Poli Coelho, que foi respon
sável pela demarcação da área do futuro do Distrito 
Federal. Uma coisa importante é que o Dr. Hosannah 
acabou cedendo parte de suas terras para o Governo 
Federal implantar, aqui, a futura capital do País. 

Gostaria de registrar essa homenagem ao Dr. 
Hosannah Campos Guimarães, falecido hoje, e tam
bém o reconhecimento a todos os seus familiares 
pela importância política que teve, notadamente nes
ta região do País. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres, por 
vinte minutos. 

O SR. JEFERSON PÉRES (PSDB - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, eu não po
deria fugir ao tema: o conjunto de graves medidas 

_ que_o Governo_ acaba de anunciar. Não as conheço 
ª[lçta n<LSUJ!. tOJiJ.lidade. _ 

Ouvi a exposição dos Ministros Pedro Malan e 
António Kandir. No essencial, o Governo fez o que ti
nha que se r feito. 
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Depois de~sa brusca elevação da taxa de ju
ros, aplicada em boa hora pelo Banco Central, medi
da monetária tão dura não conseguiu conter a crise, 
o Governo teria que adotar medidas na área fiscal. A 
redução do déficit, somando-se corte de gastos e au
mento de tributos, alcançará cerca de R$20 bilhões. 

O Governo fez isso, em primeiro lugar, porque 
o ajuste fiscal precisa ser feito. Esse ainda é meio 
ajuste fiscal. O verdadeiro ajuste fiscal, um dos fun
damentos da economia, infelizmente, por várias ra
zões, ainda não pôde ser feito. 

Agora, todavia, havia um motivo imediato, ur
gente, dramático: o Governo tinha de sinalizar para o 
mercado interno e internacional que estava disposto 
a defender o Real, e as dúvidas do mercado eram 
tanto maiores quanto estamos às vésperas de um 
ano eleitoral. O Governo precisava mostrar a sua de
terminação de que interesses eleitorais não o impe
dirão de tomar medidas impopulares e até amargas, 
como já foi dito tantas vezes. 

As pessoas comuns e até aquelas com algum 
nível cultural, porém não iniciadas em economia, 
sentem grande dificuldade em entender a gravidade 
da crise e as razões das medidas. O melhor símile 
que me ocorre, Sr. Presidente, para caracterizar a si
tuação brasileira, é comparar o Brasil a um navio de 
bom porte, boa construção e máquinas possantes, 
mas, em contrapartida, com dois enormes rombos 
no casco: o das contas externas e das contas públi
cas, o rombo fiscal. Ora, esses dois enormes rom
bos, tapados precariamente com buchas, cuja água 
é retirada de seus tanques com enorme dificuldade 
por sua tripulação, têm dois grandes inconvenientes: 
impede que o navio desenvolva marcha total, pois 
um país que deveria crescer a 6% terá que ficar a 
4%, ou 3%, ou, quem sabe, 1% ao ano. Se a veloci
dade for aumentada, os rombos aumentarão e o na
vio não resistirá. É certo, contudo, que esses dois 
rombos não resistirão às turbulências das águas pro
venientes de qualquer furacão que venha do Oriente 
ou do Ocidente, os chamados ataques especulativos. 

Sr. Presidente, quando um país tem bons fun
damentos econômicos, uma crise bursátil se limita 
. às bolsas. Como, no momento, os Estados Unidos 
os possui, qualquer queda brusca da Bolsa de Nova 
Iorque preocupa, mas não abala a economia, como 
ocorreu em 1929, porque os fundamentos eram frá
geis. Se o Brasil já tivesse feito o seu ajuste macroe
conômico, de forma a tapar esses dois rombos, esta
ríamos preparados para enfrentar os furacões e so
breviver. Mas, com esses dois rombos, não esta
mos, corremos o sério risco de um naufrágio. Na 
melhor das hipóteses, vamos continuar navegando 
em marcha lenta. Isso é ruim para todos. 

O Governo - tenho de reconhecer - fez o que 
deveria ser feito. Não importa se estas ou aquelas 
medidas seriam desnecessárias, se há uma medida 

_que poderia ter sido evitada; são detalhes. No conjun
to, a redução do déficit público tinha de ser feito já. 

Em entrevista concedida semana passada, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso não anun
ciou medidas e desapontou os investidores. Isso foi 
suficiente para fazer as nossas bolsas desabarem, 
porqueo merca.âo estava na expecta,tiva de medidas 
de fundo, e essas foram tomadas. E claro que isso 
vai jogaro País em uma recessão, ninguém se iluda. 
A conjugação de uma taxa de juros estratosférica 
com a redução de investimentos, evidentemente, vai 
desacelerar a atividade econômica e talvez até gerar 
um efeito recessivo. Ninguém sabe até quando, vai 
depender da duração dessa crise lá fora. Vamos nos 
preparar para dias não muito alegres. 

Neste momento, Sr. Presidente, eu gostaria de 
ver toda a Nação comprometida com a política eco
nômica, embora divergindo do Governo em muitas 
pontos, como eu próprio divi~o. Gostaria muito de 
ver a Oposição brasileira com o mesmo compromis
so brasileiro assumido pela oposição argentina em 
torno da política macroeconômica de Carlos Menem. 

·sr. Presidente, li nesse fim de semana um arti
go de Rodolfo Tejaneo, Presidente da União Cívica 
Radical, e uma longa entrevista da ex-Senadora, 
agora Deputada, Graciela Fernandez Meijide uma 
estrela em ascensão no cenário político argentino, 
que me surpreenderam pela lucidez. A Deputada 
Graciela foi clara, muito explícita. S. Exi afirmou que 
quatro pontos não serão modificados, quais sejam, a 
abertura da economia, as privatizações, o ajuste fis
cal e um quarto, que no momento não me ocorre. 
Basicamente, a política macroeconômica de Carlos 
Menem será mantida. Já disse aqui, e todos os ob
servadores políticos sabem, que foi por gerar con
fiança no eleitorado argentino que ganharam a elei
ção, e agora se preparam para governar. 

Muito me preocupei quando li o esboço de polí
tica econômica divulgado pelo Partido dos Trabalha
dores na semana passada. O programa anuncia, se
não claramente deixa entrever, que, no poder, farão 
uma desvalorização cambial e interromperão o pro
cesso de privatização . 

É impressionante como economistas qualifica
dos e experientes, como tem o PT, não percebam 
que eles estão com isso inviabilizando o próprio Go
verno do PT se ganharem a eleição. Imaginem o que 
vai acontecer entre a eleição e a posse, Srs. Sena
dores, se com esse programa, prometendo desvalo
rização cambial, o PT ganhar as eleições em outu
bro. Desvalorização cambial não se anuncia previa
mente. Nenhum país faz isso. O que acontecerá en
tre a eleição, a vitória e a posse? 

Evidentemente, sabendo que em janeiro have
rá uma desvalorização cambial, os importadores 
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apressarão suas importações, porque não vão que
rer importar suas mercadorias oneradas a partir de 
janeiro. Os exportadores que puderem passarão a 
conter suas exportações, para exportar apenas de
pois da desvalorização, quando aumentarão seus lu
cros. E muito pior do que isso; como reagirão os 
agentes económicos? Como reagirá o mercado in
ternacional e os especuladores do mundo todo, ao 
saberem, ou melhor, ao verificarem que ganhou e 
vai tomar posse daí a dois meses um Governo que 
vai proceder a uma desvalorização cambial? 

O País vai sofrer um ataque especulativo que 
ninguém vai conseguir conter, Sr. Presidente! O Pi 
assumiria o Governo numa crise em decorrência da 
qual ele levaria quatro anos de Governo para admi
nistrar e para recuperar o País. É impressionante 
como economistas desse porte não percebam isso. 
Desvalorização cambial não se anuncia. Citei, em 
reunião da Comissão de Assuntos Económicos, um 
episódio histórico acontecido na Inglaterra- apos--a.
Segunda Guerra Mundial, quando o Partido Traba
lhista ganhou as eleições e o recém-nomeado Minis
tro do Tesouro,. indagado pela imprensa ante os ru
mores de que a libra seria desvalorizada. disse: "pe
remptória e definitivamente, não". Vinte e quatro ho
ras, ela foi desvalorizada. Interpelado, respondeu, 
"menti porque às vezes temos que mentir para evitar 
um des<>.stre. Não poderia, evidentemente, dizer que 
no dia seguinte ia desvalorizar a libra esterlina". 

De forma que, Sr. Presidente, espero que as 
oposições brasileiras reflitam. Não a união nacional 
em tomo do Governo. Oposição é oposição e existe 
para criticar. Não deve poupar o Governo nem em um 
momento de crise, mas deve refletir sobre sua política 
eoonômica. A situação é muito séria Eles sabem disso 
e o ataque especulativo não se pode evitar. O País só 
resiste se tiver fundamentos econômicos. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -
Permite V. Ex" um aparte? 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP) - Per
mite V. Ex' um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Parece que vou ser honrado com o aparte de dois 
eminentes Senadores do PT, e concedo a palavra 
ao Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco!PT - SE) -
Senador Jefferson Péres, também pretendo falar so
bre o pacote do Governo, mas quero aproveitar a 
provocação feita por V. Ex". Em primeiro lugar, ago
ra é que o Governo parece se dar conta de que aler
tas que lhe eram feitos por analistas económicos dos 
mais diversos matizes, não eram simplesmente ma· 
nifestações de falta de patriotismo. Foi o Governo 
que, durante muito tempo, quando alertado para pro-

blemas que aconteciam em outros países dizia: •o 
Brasil não é o México";"O Brasil não é a Tailândia', 
"O Brasil não é Tigre Asiático', "Existe uma couraça 
em tomo do Plano Real'. Quer dizer, o Governo 
sempre adotou uma postura arrogante e imperial de 
não aceitar qualquer crítica em relação à condução 
de sua política económica. É lógico que quando se 
chega a uma situação em que o barco está em alto
mar, ameaça uma tempestade, o rádio está quebra
do e o casco furado, enchendode água, não tem 
-muitas alternativas; a úníca alternativa é pegar um 
balde e retirar a água de dentro do barco. Mas não 
se pode deixar de registrar que outros marinheiros 
experientes alertãi"ám- o cómanâãnte -qiJe ó navio 
precisava de uma revisão no motor, no casco, que a 
situação não era tão confortável como ele pensava. 
Com relação à questão do câmbio, concordo com V. 
Ex" que ninguém anunciará antecipadamente qual
quer mudança. Quando o Dr. Gustavo Franco foi sa
batinado no Senado, questionaram-nos se iríamos 

__ perguntar a ele se haveria mudança no câmbio e eu 
disse que não perguntaria, porque, mesmo que ele 
tivesse intenção de mudar o câmbio, não diria. 
Isso é óbvio. É óbvio também que vários analistas 
vinham e vêm alertando sobre uma sobrevaloriza
ção do Real perante o dólar. Neste momento, ima
ginar que o Governo mudará o câmbio ou propor 
isso é absurdo. Inclusive, um eminente economista 
de nosso Partido, Aloízio Mercadante, disse publica
mente que não tinha sentido propor mudança no 
câmbio agora. Mas é verdade que uma política de 
revisão, pelo menos, não de mudanças abruptas, 
mas revisão do estágio de sobrevalorização do Real 
perante o dólar, foi levantado por vários economistas 
tanto de esquerda quanto de direita, tanto de oposi
ção quanto de partidos da base governista. E o Go
verno, durante muito tempo - embora hoje o Ministro 
Antônio Kandir tenha dito literalmente que o Governo 
não poderia adotar a política da avestruz - adotou, 
sim, a política da avestruz. Muito obrigado. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Senador José Eduardo Outra, houve um erro de ori
gem, sim, no Plano Real, que foi a supervalorização 
da moeda no lançamento do Plano. Creio que, àque
la altura, deveria ter sido a taxa de paridade de um 
por um e hoje não teríamos uma defasagem cambial 
que é evidente. Mas o erro foi cometido e agora não 
se pode corrigir isso com uma maxidesvalorização. 
V.Ex' concorda que não se deve anunciar uma mu
dança cambial, mas está no programa anunciado do 
PT, claramente, que haverá mudança na política 
cambial. Ora, qual é a mudança de política cambial? 
Ou se fará uma maxidesvalorização, é uma hipóte
se, ou se fará uma mididesvalorização na forma de 
elevação do teto da banda cambial. De qualquer for
ma, criará expectativa no mercado de que o Real 
será desvalorizado. 
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Concedo o aparte ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP) - Pre
zado Senador Jefferson Péres, os economistas que 
têm mencionado, diagnosticado a supervalorização do 
real em relação ao dólar vão desde os economistas da 
Oposição, corno Maria da Conceição Tavares, Paulo 
Nogueira Batista Júnior, Aloízio Mercadante, aos eco
nomistas que estão na base do suporte governamen
tal, como o Deputado Delfim Netto, e, segundo volta e 
meia diz a imprensa, também economistas de dentro 
do PSDB, a começar pelo Senador José Serra, que 
não se pronuncia tanto a respeito, mas a imprensa, 
continuamente, diz que ele, dentro do Palácio do Pla
nalto, ou do Alvorada, costuma fazer uma avaliação 
crítica a respeito, obviamente que com a prudência de 
quem é membro da base de Governo - portanto, com 
uma forma d'lferente -, mas também passando por 
economistas de renome internacional, como Jeffrey 
Sachs, que, muitas vezes, é recebido pelas autorida
des do Governo brasileiro, que tem mencionado a ne
cessidade de desvalorização da moeda brasileira, até 

· êomõ uma medida de bom-senso, uma medida que, 
se não for tomada, poderá levar a economia brasileira 
a uma situação crítica cada vez pior. 

As medidas hoje anunciadas são, em boa par
te, decorrentes do fato de o Brasil ter insistido em 
manter a política de sobrevalorização cambial. Ten
do as exportações crescido menos do que ocorreria 
se tivesse havido uma aceleração das desvaloriza
ções - ainda que usando o sistema que o Governo 
está usando, que me parece até adequado, das ban
das cambiais -. poderia perfeitamente o Governo ter 
acelerado o processo de desvalorização, que se ini
ciou com timidez. Foi iniciado, não há dúvida, o reco
nhecimento da sobredesvalorização. Tanto é assim 
que, neste ano em que a inflação está sendo da or
dem de 4%, o ritmo de desvalorização está um pou
co acima disso. Só que nã9 está sendo ainda sufi
ciente para corrigir a sobrevalorização. Como há ou
tro setor importante na economia internacional a 
agravar essa sobrevalorização, as autoridades estão 
sendo obrigadas a tomar medidas tão drásticas 
como as hoje anunciadas, ainda sem mexer na taxa 
de câmbio. Mas os outros fatores, que são aqueles 
referentes às desvalorizações das moedas, por 
exemplo, dos países asiáticos, ainda que esses paí
ses não tenham uma relação de comércio intensa 
com a nossa economia, acabam de alguma forma in
fluenciando o nosso comércio exterior, seja porque, 
digamos, tais países como a Coréia e outros expor
tam, por exemplo, o aço como nós exportamos: 

Como consequência, nos mercados em que com~a
timos ocorre certamente um efeito junto à econorri2. 
japonesa. E o efeito é direto, porque temos urna re!a
ção de comércio importante com o Japão, seja relacã;; 
de importações, seja de exportações. V. Exª tem r2..Í:2.o 
ao dizer que não é fácil para as autoridades estarem 
preanunciando o que farão com a política camb;.a1. 
Mas os economistas -e não apenas os da Oposição -
têm ressaltado e reafirmado que, se não houver c 
ajuste da política cambial, o Governo, mais e mais. 
terá que tomar medidas que nem sempre são consi
deradas de bom senso, -haja vista que tais medidas. 
em boa parte, poderão levar à recessão e ao desem
prego. Preocupa-me, Senador Jefferson Péres. 0 

que fazer com os que mais sofrerão com o conjunto 
de medidas, ou seja, aqueles que perderão seus 
empregos e que não terão alternativas para a sua 
sobrevivência. Não foram anunciadas medidas que, 
no meu entender, pudessem fazer frente a essa si
tuação. Isso, aliás, será objeto da análise que espe
ro fazer hoje à tarde ainda. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. V. Ex• dá muita 
ênfase, portanto, ao ajuste cambial. Todos concor
dam que há uma defasagem cambial. O que se dis
cute é se cabe uma maxidesvalorização ou se a poli
tica de elevação da banda cambial, como vem ía
zendo o Governo, para corrigir, a longo prazo. ;;ssa 
defasagem, é a melhor. 

Mas V.Exª dá pouca ênfase ao ajuste !isca'. E 
V.Exª sabe que o ajuste fiscal é indispensável tam
bém. São dois rombos e não apenas um. E ajuste 
fiscal passa por medidas impopulares, Senador Su
plicy. Ainda não se descobriu a cura indolor de défi
cit fiscal. Sempre as medidas são dolorosas. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT- SP) - Vou 
tratar do ajuste fiscal também, Senador Jefferson 
Péres. Mas eu não podia abusar do tempo de apar
te. De outra maneira, eu o teria feito. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - /\M) -
V.Ex• vai ocupar a tribuna? 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) -
Vou, mais tarde. V.Exª agora tocou na política cam
bial. Na política de ajuste fiscal, eu gostaria de ver o 
Governo, por exemplo - e vou tratar desse assunto 
- anunciando o Imposto sobre Grandes Fortu~as. 
Seria ótima oportunidade. Mas vou tratar do assunto 
logo mais. 

O SR. PRESIDEf{TE (Antonio C:.nos Mag3!r·:~es) 
- Senador Jefferson -Péres, sem pretender pri\'<' r 3 

Casa e o País de,- pro-nunCiamento de V.Exª. enn~uG
cido pelos apartes que P',tá recebendo. ljueria êcí-Je· 
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nas que V.Ex" soubesse que seu tempo já está es
gotado há mais de três minutos. E como o Senador 
Suplicy vai ocupar a tribuna, provavelmente S.Ex • 
poderá prosseguir esse debate ao falar. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) - S. 
Exª é o seguinte? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Não, não é o seguinte. Mas seguramente falará 
depois de outros importantes pronunciamentos que 
também teremos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) - É 
pena que eu não esteja aqui para ap<,>rtear, como 
gostaria, o Senador Eduardo Suplicy. 

Mas, Sr. Presidente, crise é oportunidade, se
gundo os ideogramas chineses. O ideograma para 
crise é o mesmo para oportunidade em chinês. Creio 
que as crises servem também para amadurecer, ser
vem de ensinamento. Oxalá desta crise saia o mais 
rápido amadurecimento da classe política brasileira! 

Compreendo que o ajuste fiscal está sendo 
adiado de forma leviana, irresponsável, eu diria - já 
deveria ter sido feito há muito tempo - e que isso 
passa pelo sacrifício de todos sem exceção. Se ti
vermos, dessa crise, uma compreensão nítida, por 
todos os políticos, tanto os do Governo quanto os da 
Oposição, tanto os do Executivo quanto os do Con
gresso, de que a situação do País é dramática e que 
precisa algo de muito profundo ser feito, teremos 
saído vitoriosos desta conjuntura adversa. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. Gerado Melo, 1º Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Gerado Melo, 1º Vice
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao eminente Senador Guilherme Pal
meiras. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio 
Coelho. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Sr"s e Srs. 
Senadores, o acontecimento nas Bolsas de Valores 
do mundo está detendo a atenção da humanidade 
toda. Todo o mundo está atento ao que aconteceu 
nas Bolsas. 

Com o sistema de comunicações moderno, to
das as Bolsas estão interligadas. Então, quando dis
seram no País que as Bolsas da Ásia nada tinham a 
ver com as do Brasil, fiquei esperando. 

Esses acontecimentos atacaram as Bolsas 
mundiais como uma epidemia. Deu febre nos merca
dos de capitais. As Bolsas mais fortes, consolidadas, 
reagiram bem; as mais fracas tiveram que adotar tra-

- tamentos.ma.ls enêrgicos. Algumas fizeram uma pro-
- fl.Jr\da desvalorização da moeda; outras aumentaram 

extremamente os juros. 
Em nosso País, o Presidente da República e 

sua equipe econõmica tomaram medidas mais am
plas. E quero dizer a V. Ex•, Sr. Presidente, e aos 
Srs. Senadores dá- República que a maioria delas já 
deveria ter sido tomada, independentemente do avi
so da Bolsa de Valores. 

Procedemos a uma estabilização da moeda 
sem tomar duas providências básicas: redução de 
despesas e aumento de receita. Não sei como se 
combate a inflação por medidas contábeis. Há muito 
tempo afirmo no plenário minhas preocupações com 
essa situação. Estabilizamos nossa moeda; não re
duzimos os gastos públicos nem melhoramos as re
ceitas públicas de maneira substancial. 

O Presidente da República está certíssimo ao 
tomar tais medidas e tenho impressão de que não fi
carão nisso. São 50 itens, alguns deles evidente
mente serão suspensos, outros serão modificados, 
como é natural, mas a Nação brasileira precisa estar 
bem consciente de que deseja efetivamente a esta
bilidade da economia brasileira e deve tomar as me
didas necessárias para tanto. 

Tentamos estabilizar o real, e o Poder Público 
- os Municípios, os Estados e a Nação - continuou 
gastando quase da mesma maneira. Por conseguinte, 
esse aviso das bolsas mundiais atingiram as bolsas 
com menos consistência, e a nossa era uma dessas, 
porque as nossas reservas não eram oriundas de ex
cesso de exportações sobre importações, mas de al
guns investimentos de longq prazo, sobretudo 'oriun
das das elevadíssimas taxas de juros que a Nação es
tava pagando. É necessário que agora a Nação toda, 
todos os Poderes enveredem pelo mesmo caminho: o 
de consolidar a economia do nosso País. 

Nós, no Senado; desde que cheguei, não ne
gamos uma autorização de empréstimo, seja por um 
motivo ou por outro. Há pouco tempo, combinamos 
que as rolagens das dívidas seriam feitas com amor
tização simbólica, se não me engano de 0,5%. No 
primeiro pedido de rolagem que veio em seguida, ro
lamos integralmente porque todos os Estados o_ha
viam feito, e a Bancada daquele Estado argumentou 
que não seria justo que;! se fizesse amortização sim
bólica, numa demonstração aos credores de que 
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aquele Estado tinha alguma liquidez. A União conti
nua assumindo todas as dificuldades dos Estados e 
Municípios. Quero ver como isso vai terminar.-

Hoje, o Ministro Malan disse o que há muitos 
anos venho dizendo: ninguém pode gastar perma
nentemente mais do que ganha. Nem Municípios, 
nem Estados, nem pessoas, nem famílias. Esta ge
ração está pagando pelo resultado de mais de qua
renta anos de gastos excessivos do Poder Público. 
Durante um longo período de tempo, governar neste 
País era gastar dinheiro público; político forte era 
aquele que fazia obras, independente de pagá-las 
ou não. Chegou a um ponto em que se dizia: "Rou
be, m~ faça'. Estamos pagando por isso. 

E necessário que a família brasileira deseje a 
estabilidade económica. Isso precisa começar nos 
Municípios, nos Estados e vir para a União. O Poder 
Legislativo também precisa dar o exemplo, bem 
como o Poder Judiciário, porque, se todos nós não 
cortarmos despesas, não consolidaremos o Plano 
Real. Há muito tempo venho falando isso. Pelo me
nos metade dessas medidas que a área económica 
tomou já deveriam ter sido tomadas há mais tempo. 

Economia deve ser um princípio: quem não 
economiza o pouco não economiza o muito. Precisa
mos economizar permanentemente, nas pequenas 
coisas também para formar um estado de espírito. O 
Presidente da República deixou alguns setores fora 
das providências que tomou. Hoje, um colega per
guntou-me se Sua Excelência havia deixado de fora 
a agricultura. Respondi-lhe que a agricultura já não 
precisaria ser deixada de fora porque esta já entregara 
a rapadura mesmo. A nossa agricultura já deu uma 
contribuição enorme; não tem mais nada para dar. 

T<>?avia, quero dizer aos meus companheiros, 
ao Presidente, Senador Geraldo Melo, que apóio in
tegralmente o Presidente da República. A meu juízo, 
o caminho é este, não há outro; é preciso apenas 
alargá-lo. 

O Sr. Júlio Campos (PFL - MT) - V. Ex" me 
permite um aparte? 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB - MS) - Com 
muito prazer. Aprendo muito quando ouço V. Ex". 
- O Sr. Júlio Campos (PFL - MT) - Ouço com 
muita atenção, nobre Senador Lúdio Martins Coelho 
do nosso querido Mato Grosso do Sul, o pronuncia: 
mento em que V. Ex" analisa as medidas económi
cas tomadas pelo Presidente da República e por sua 
equipe e anunciadas no dia de hoje, compondo um 
total de cinqüenta itens de ajuste fiscal e de competi
tividade, as quais o Presidente Fernando Henrique 
assume a partir desta data. É bem verdade que, 
como V. Ex' bem disse, já se deveriam ter lançado 
algumas dessas medidas há mais tempo. Esperou
se haver a crise de Hong Kong, a crise de Nova Ior
que, das bolsas internacionais até chegarmos à crise 

da Bolsa de São Paulo para entrar em estado de 
alerta a área económica do Governo com vistas a to
mar essas medidas. Mesmo assim, a meu ver, e.·. 
sas medidas de economia, de contenção, de reajus
te têm de ser enfrentadas não só pelo Governo Fe
deral, mas pelos três Poderes, como V. Ex" bem dis
se, Executivo, Legislativo e Judiciário e, em especial, 
pela colaboração também imprescindível dos gover
nos estaduais e das prefeituras municipais, em que 
as gastanças continuam dia e noite, como se nada 
estivesse ocorrendo neste País. Há um projeto de 
resolução, de autoria do Senador Vilson Kleinübing, 
apresentado há poucos dias na Comissão de Assun
tos Económicos do Senado, que obriga que 75% 
das receitas arrecadadas pelos Estados com a priva
tização das estatais sejam abatidas da dívida interna 
dos Estados brasileiros. Uma medida moralizadora, 
que, mais do que nunca, com essas anunciadas 
hoje, torna-se justa. Ontem, para surpresa minha, li, 
em uma coluna do jornal O Estado de S. Paulo, 
que, antes de o Senado sequer votar - este projeto 
ainda está sendo debatido pela Comissão de Assun
tos Económicos desta Casa, para, depois, vir a este 
Plenário - já existem governadores gastadores, ir
responsáveis com a situação nacional, que já que
rem recorrer ao Supremo Trit:?unal Federal, alegando 
que essa decisão que o Senado vai tomar é inc-onsti
tucional. Para que eles querem isso? Para fazer"'" 
gastança! Não se justifica um Estado endi\ 
como o Rio Grande do Sul, que vendeu suas e,_,_ 
tais por R$3 bilhões ou R$4 bilhões, não abater pelo 
menos parte desse dinheiro na diminuição da sua dí
vida interna, quando os juros dos títulos, que custa
vam 20% ao ano, passaram a 41, 42% ao ano. O 
próprio Estado de Mato Grosso está prestes a priva
tizar as suas centrais elétricas. Aquele Estado deve 
hoje R$2,5 bilhões e deverá privatizar suas centrais 
elétricas, arrecadando cerca de R$500 milhões. O 
Governador Dante de Oliveira já está fazendo um 
escarcéu, realizando obras por todo o Mato Grosso 
como se nada houvesse, ao invés de abater a dívi
da. Portanto, nesta oportunidade, em que V. Ex• ad
verte que a economia tem que ser feita não só pelo 
Governo Federal com medidas duras, custosas e 
tristes como esta, que vão provocar mais de trinta e 
seis mil demissões no serviço público federal, sabe
mos que não há emprego em lugar nenhum do País; 
outros trabalhadores também serão prejudicados. Já 
ouvi dizer que várias empresas produtoras indus
triais, neste País, em vez de conceder as férias cole
tivas em janeiro, vão demitir o trabalhador. No ins
tante em que estamos cortando na carne o salário 
do servidor público e do empregado da iniciativa pri
vada, não se justifica os Governos Estaduais não co
laborarem com a política de economia e de ajuste 
neste País. Portanto, temos que advertir quanto à 
seriedade do pronunciamento de V. Ex" quando diz 
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que não só o Governo Federal, o Executivo, mas, 
nós, do Legislativo e do Judiciário, devemos colabo
rar para o sucesso deste Plano Real, que é a grande 
esperança do povo brasileiro. Que essa advertência 
de V. Ex" seja estendida aos Governadores de Esta
do para deixarem de ser irresponsáveis e se cons
cientizarem da situação difícil por que passa a Na
ção. Os próprios prefeitos municipais viajam perma
nentemente de avião, para Brasília, hospedando-se 
em hotéis, gastando fortunas. Em um município do 
meu Estado, na verba do orçamento para 1998, está 
previsto gastar mais com viagens aéreas e hospeda
gens, de Cuiabá para Brasília, do que com a Secre
taria da Saúde da Prefeitura. 

Isso tem de acabar. Temos de tomar medidas 
correlatas nos níveis federal, estadual e municipal. 
Muito obrigado, Senador Lúdio Coelho. 

O SR •. LÚDIO COELHO {PSDB - MS) -Sena
dor Júfio Campos, muito obrigado. V. Ex" abordou 
pontos muito sensíveis. 

A imprensa nacional tem anunciado, todos os 
dias, que determinado Governador está lançando 
obras. Dentro de poucos dias, rolaremos cerca de 
R$50 bilhões do Estado de São Paulo, e o Governador 
Mário Covas, meu companheiro, está inaugurando 
obras pelo interior do Estado. Ora, todo o dinheiro das 
privatiZaçõeS deveria ser destinado à amortização de 
dívidas; estamos rolando essas dívidas integralmente. 
Estados que estão com folhas de pagamento atrasa
das deveriam tirar algum dinheiro para colocá-las em 
dia e reservar o restante para amortizar dívidas. 

Não há outra saída: ou fazemos isso por bem, 
ou teremos de fazer por mal. Tenho dito que nin
guém pagará as contas dos Municípios, a não ser a 
mãe Nação, que está rolando tudo. Nós, aqui, rola
mos tudo; não há problema: consolidamos; depois 
rolamos outra vez. Faz-se ARO, o fato se consuma, 
vem pressão, e rola-se novamente. 

É preciso que a família brasileira queira acom
panhar as Prefeituras, as Câmaras de Vereadores, as 
Assembléias Legislativas, o Congresso Nacional, para 
que coloquemos tudo isso em ordem. Temos de de
senvolver a nossa agricultura, que, embora em declí
nio, ainda poderá. concorrer no mercado intemaci6iiat. 

. O Sr. Francelina Pereira (PFL- MG)- Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB - MS) - Ouço 
o aparte de V. Ex', Senador Francelina Pereira. 

O Sr. Francelina Pereira {PFL - MG) - Sena
dor Lúdio Coelho, a decisão tomada ontem pelo Go
verno e que está sendo anunciada em detalhes no 
dia de hoje vem sendo recebida em todo o País com 
certo alívio. Hoje, em Belo Horizonte, a população 

me recomendava que viajasse urgentemente a Bra
sília para· participar das decisões e votar os projetas 
que forem apresentados ao Congresso Nacional, 
com a maior urgência possível. A expectativa é a de 
que as medidas possam salvar o Plano Real. Existe 
também a convicção sobre a necessidade de os Es
tados e Municípios também participarem dessas pro
vidências penosas e fundamentais do Governo para 
salvar a economia. Acredito que as decisões refe
rentes aos Estados ainda serão complementadas, 
até porque delas deverão participar os próprios Go
vernadores. No entanto, no pacote das medidas to
madas, há alguns itens referentes aos Estados e 
Municípios, tais como: "assinatura dos contratos de 
refinanciamento sem nenhuma concessão adicional e 
sem exceções; proibição da concessão de financia
mento por parte de instituição financeira federal para 
Estado que não tenha contrato assinado com a União 
e que necessite de programa de ajuste fiscal; não fi
nanciar, a partir de agora, a reestruturação de bancos 
estaduais que não seja para privatização, liquidação 
ou transformação em agência de fomento; redefinição 
dos limites de concessão de crédito ao setor público 
pelo sistema bancário, ARO e dívida fundada" São 
quatro pontos importantes que se relacionam direta
mente e são dirigidos aos Estados e Municípios. Com 
certeza, essas medidas serão implementad'3.s median
te entendimento entre o Governo Federal e os Gover
nadores de Estado, sobretudo aqueles que estão terri
velmente endividados. Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB - MS) -Agrade
ço a V. Ex" pelo aparte, Senador Francelina Pereira. 

Penso como a população de Belo Horizonte. Con
-sid:=ro que, desses so itens propostos pela área econb

mica, alguns serão modifiCados e outros incrementados. 
· Estou de pleno acordo com as medidas toma-

. das !'elo Governo brasileiro, que ainda sofrerão ajus
tes. Apenas lamento que elas não tenham sido to
madas anteriormente. Foi preciso que essa febre 
nas Bolsas do mundo inteiro atingisse as mais fracas 
e gerasse conseqüências maiorias, para que fossem 
tomadas decisões mais amplas. 

Afirmo, Senador Francelina Pereira, a necessi
dade de que a Nação deseje a estabilidade econó
mica. Em uma situação difícil, toda a família deve 
unir-se para recuperar a economia; todos precisam 
trabalhar e gastar menos para ganhar mats. 

No início do Plano Real, atingimos a iniciativa 
particular, e o poder público não tomou as medidas 
necessárias para a contenção de gastos; sacrifica
mos os pagadores de impostos, os geradores de ri
queza, a livre empresa de uma maneira generaliza-
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da; atingimos bastante a agricultura brasileira, o que 
gerou um êxodo rural enorme. Agora, estão tentando 
fazer com que essas pessoas voltem para o campo. 

Precisamos desejar, efetivamente, a estabilida
de da moeda brasileira. Trata-se de tarefa para to
dos os Poderes da República, para todas as áreas, 
para a Nação inteira, sem a qual não consolidare
mos a economia. 

Estou satisfeito com as medidas do Presidente 
da República. O Governo está aprendendo bastante; 
no começo, pensava que sabia tudo e agora viu que 
náo é bem assim. Estou seguro de que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso será reeleito, porque é 
um cidadão da mais alta qualidade, que também está 
aprendendo. Quando Sua Excelência recebeu a Presi
dência da República, era sociólogo e professor; não 
havia tomado parte da execução de nenhuma adminis
tração. Sempre falo que administrar e nadar são ativi
dades semelhantes. Para nadar, não basta conhecer 
toda a teoria da natação; é preciso cair na água. Para 
administrar, não é suficiente conhecer toda a literatura 
da administração; é necessário praticar. 

A nossa Nação é nova; temos muita terra e 
muita gente boa. Estou confiante. Quero dizer aos 
amigos do meu Estado que toda a Nação pagará por 
essa situação, por essa dificuldade. 

Brincando com urna sobrinha, perguntei-lhe se 
havia perdido dinheiro na Bolsa. Ela respondeu: 
"Não tenho dinheiro nem na bolsa que está aqui ao 
meu lado, nem na Bolsa de São Paulo". Eu também 
disse que não. 

Então, mesmo aqueles que não têm recursos 
na Bolsa ajudarão a pagar a conta dos gastos de
senfreados que a Administração Pública brasileira 
fez durante mais de 40 anos. Como falei há pouco, 
chegou-se a um ponto em que se dizia: "Rouba, mas 
faz". Era para fazer e não pagar; era para construir. 
Por isso estou de acordo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao eminente Senador Júlio Campos. 
(Pausa.) 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, deveria hoje estar em 
Nova Iorque, participando de uma palestra na ONU, 
mas fui convocado pela Liderança do nosso partido 
para permanecer no Brasil. Aqui estamos cumprindo 
o nosso dever. Vejo que este é um momento impor
tante, em que o Presidente Fernando Henrique Car
doso e sua equipe da área econômica lançam medi
das de ajustes ao Plano Real. 

5!5 

Não vou analisar na tarde de hoje essas medi
das, mas quero trazer a minha solidariedade ao Pre
sidente e à sua equipe econômica, ao mesmo tempo 
em que convido o Congresso Nacional para, num 
prazo mais rápido, analisar e votar as medidas pen
dentes de nossa decisão. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Pre
sidente do Congresso Nacional, Senador Antonio 
Carlos Magalhães, concedeu ao jornal Folha de S. 
Paulo, de 27 de julho de 1997, uma importante en
trevista em que S. Ex" trata de diversos e importan
tes temas da política e da economia nacional. 

Trata-se de uma matéria que merece atenção, a 
análise e a meditação de todos os políticos brasileiros 
e de todos que se preocupam com os problemas eco
nômicos, políticos e administrativos do Brasil. 

Nessa entrevista, o Presidente do Senado, Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, numa demonstração. 
inequívoca de sua vasta experiência política e adminis
trativa, capacidade de detectar e diagnosticar os princi
pais problemas brasileiros, com sua coragem e senso 
crítico e grande objetividade, afirma que daria nota oito 
ao Governo Fernando Henrique Cardoso. 

"Por que o senhor tira dois pontos?", pergunta 
o repórter. Responde o Presidente Antonio Carlos 
Magalhães respondeu: "Tiro porque acho que muitas 
decisões poderiam ter sido tomadas antes. Isso tam
bém é do feitio do Presidente. E acho que sua equi
pe, que é boa, é menor do que ele. Acho que a eco
nomia vai bem, mas tem de haver algumas medidas 
fortes, sobretudo na linha de diminuição do tamanho 
do Estado. É preciso ter outros setores em desen
volvimento para acabar com o fantasma, esse sim 
sério, do desemprego". 

Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
dia 27 de julho de 97, portanto, há mais de três me
ses, o Presidente do Senado já advertia, numa en
trevista à imprensa de São Paulo, que a economia ia 
bem mas que se fazia necessária a implementação 
de algumas medidas mais fortes. 

Somente agora foram tomadas decisões em 
relação à advertência feita pelo Senador Antonio 
Carlos Magalhães em julho deste ano. O Presidente 
da República, Fernando Henrique Cardoso, e sua 
equipe econômica, um pouco tardiamente, tomou 
medidas, anunciadas hoje à. Nação brasileira, que 
abrangem vários setores da nossa economia. Espe
ro que Sua Excelência o Presidente da República 
possa contar com a colaboração do Congresso Na
cional na aprovação urgente de matérias que aju
dem na solução dessa crise. 

Nesta oportunidade, quero dizer que vou anali
sar o final da entrevista do Presidente Antonio Car
los Magalhães, concedida ao mencionado jornal, so-
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bre o problema do desemprego; um problema real
mente grave e sério, este fantasma, esta praga do 
século XX. Como este se constitui numa das maio
res preocupações de todas as famílias brasileiras, 
sua importância e enormes repercussões negativas 
não apenas sobre as gerações atuais, mas principal
mente sobre as gerações futuras, obriga-nos a ele -
dedicar uma atenção e uma prioridade toda especial. 

Assim, meu objetivo não é apenas analisar pro
blemas, apontar e discutir dificuldades e impossibili
dades decorrentes do desemprego. O objetivo princi
pal do meu pronunciamento é apresentar alternati
vas e propor soluções viáveis para esse tão grave 
assunto que hoje preocupa o Brasil e o mundo e que 
já ultrapassou os limites da literatura econômica e 
penetrou em todos os ramos das ciências sociais. 

Recentemente, uma romancista francesa publi
cou um livro sobre o assunto, cujo título já é suficien
te para nos dar uma idéia da gravidade desse pro
blema: O Horror Econômico. 

Sr. Presidente, Sc«s e Srs. Senadores, há cer
ca de um bilhão de pessoas desempregadas em 
todo o mundo atualmente, o que significa uma ver
dadeira tragédia em termos planetários, pois jamais 
se viu algo semelhante na história da humanidade. 

Pior que isso é a perspectiva negativa de que 
não existe solução no atual estágio da economia 
mundial; ao contrário, o problema vem se agravando 
nos últimos tempos. 

O fato de estarmos caminhando para uma eco
nomia globalizada tem contribuído para reforçar as 
vantagens comparativas das grandes potências em 
suas relações hegemónicas com os países de me
nor expressão económica. 

O ingresso da China no comércio mundial é 
outro fator que desequilibra todas as antigas relaçõ
es comerciais em praticamente todos os pontos do 
Planeta em decorrência das novas armas utilizadas: 
salários mensais de US$40, mais de um bilhão de 
habitantes, crescente domínio de tecnologias moder
nas e preços de mercadorias muito baixos em rela
ção aos padrões vigentes no comércio internacional. 

Evidentemente, tudo isso terá enormes conse
qüências sociais e económicas na pnxlução, no consu
mo e na distribuição de renda em diversos países, sen
do praticamente impossível traçar um cenário correto 
desse futuro que se avizinha em grande velocidade. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, muitas 
empresas sofrerão fortemente os efeitos dessa pe
sada concorrência, muitas desaparecerão ou quase 
encerrarão suas atividades, sem terem tido uma 
idéia clara desse complexo fenômeno e de todas as 

suas relações, pois a concorrência em nível planetá
rio, operando em uma velocidade quase instantânea, 
trará fatalmente conseqüências inimagináveis para 
muitas economias e para muitas empresas. 

Nesse quadro complexo, o trabalhador é geral
mente a parte mais fraca e mais prejudicada, pois o 
desemprego chega inexoravelmente com o ingresso 
de novas tecnologias nas áreas de informática, ad
ministração e engenharia. 

Há poucos dias fizemos uma pesquisa político
económica em Mato Grosso, constatamos que a 
maior preocupação do cidadão matogrossense é com 
relação também ao desemprego. Trinta e um por cento 
dos eleitores matogrossenses responderam nessa 
pesquisa da Vox Populi que o que mais os preocupa 
é o desemprego. E esse é também o maior desafio do 
novo governante tem do nosso Estado. Ainda mais: a 
pesquisa aponta que a preocupação maior do cidadão 
brasileiro hoje é com o desemprego, que a cada dia 
cresce mais em nosso País. 

Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, o Sena
do é a Casa que reúne maior experiência política e 
administrativa, pelo conjunto de seus membros: aqui 
se encontram homens que já exerceram as mais al
tas funções do Brasil e que, portanto, não podem 
permitir que essa situação continue a se agravar. 

É preciso agir de modo enérgico, rápido e efi
caz, adotando-se as medidas necessárias para evi
tar o agravamento dessa situação, conforme afir
mou, com muita propriedade e discernimento, o Pre
sidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães, em 
sua entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) - V. 
Ex' me permite um aparte, nobre Senador Júlio 
Campos? 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT) - Pois 
não, nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP)- Se
nador Júlio Campos, V Ex- fez observações sobre a 
entrevista que o Presidente Antonio Carlos Magalhã
es concedeu. Na oportunidade, S. Ex' concedeu 
nota 8 ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
mas agora creio que irá abaixar a nota. Explico o 
porquê. Na entrevista, S. Ex' explicou que sua gran
de preocupação era com medidas que pudessem le
var em conta o desemprego. E, sinceramente, den
tre as 50 medidas anunciadas na manhã de hoje, 
não notei uma preocupação preponderante, prioritá
ria, com a economia brasileira, que já está passando 
por uma situação de crescimento aquém de sua po
tencialidade, com reflexos sobre o desemprego. De 
acordo com dados estatísticos, na grande São Pau
lo, 16% da população- quase 1 milhão e 400 mil 
pessoas- está desempregada. V. Ex' conhece de 
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perto a realidade no Mato Grosso. Obviamente. essa 
é uma preocupação importante expressa pelo Sena
dor Antonio Carlos Magalhães; mas, sinceramente, 
parece-me que o conjunto de medidas não tem 
como finalidade reverter esse quadro, o que, prolla
velmente, pela lógica, faria com que o Senador Anto
nio Carlos Magalhães, então, consistentemente com 
aquela análise citada por V. Ex.ª, viesse a dar uma 
nota menor do que 8 ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso. Não sei qual a nota que V. Ex.ª daria ao 
Presidente da República, mas pareceu-me que V. Ex.ª 
estaria de acordo com aquela nota que foi atribuída a 
Sua Excelência pelo Presidente Antonio Carlos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT) - Agrade
ço o aparte de V. Exª. Acredito que o Presidente 
Fernando Henrique e a sua equipe têm feito o possí
vel para bem conduzir a Nação brasileira no rumo 
certo. Não vejo, neste instante, no quadro politico 
atual, uma pessoa mais preparada, mais equilibrada, 
mais bem-intencionada do que o Presidente Fernan
do Henrique. Indiscutivelmente, Sua Excelência ain
da menece toda a confiança não só minha, mas tam
bém do nosso partido, o PFL, e da bancada majori
tária nessa Casa. 

Tenho certeza de que podemos -nós, a ban
cada do Governo, e os Srs. Senadores da bancada 
da oposição- dar uma grande colaboração ao Brasil 
votando com urgência as medidas que iremos rece
ber nas próximas horas; medidas que devem ser dis
cutidas e votadas, para reajustarmos o plano econó
mico, o Plano Real, um plano que todos nós brasilei
ros queremos que tenha sucesso e que melhore a 
qualidade de vida da gente brasileira e até mesmo, 
se for possível, que diminua o número de desempre
gados neste País. Acabar com o desemprego é im
possível, tanto que a Espanha hoje tem um número 
de desempregados também elevado e é uma nação 
que pertence ao Mercado Comum Europeu e possui 
um programa de desenvolvimento. Espero que es
ses ajustes económicos contenham alguns itens que 
melhorem a situação de desemprego do País. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que o de
semprego é possivelmente o tema atualmente mais 
discutido por economistas, políticos, sociólogos e 
demais cientistas sociais: é o mais importante tema 
da atualidade, em todos os países do mundo. 

Podemos afirmar, com certeza, que, por trás 
de cada vitória ou derrota eleitoral, por trás de cada 
pesquisa de opinião sobre a aceitação ou rejeição 
dos governantes, encontra-se, de maneira ostensiva 
ou subjacente, o assunto desemprego. 

O tema desemprego é, sem dúvida alguma, 
mais importante do que inflação, do que balanço de 
pagamentos, do que globalização, do que integração 
regional, do que qualquer crise: crise da saúde, crise 
da Previdência, crise da educação. crise política ou 

crise cambial, pois dele depende a sobrevivência 
dos habitantes da Nação. 

-- Evidentemente, a gravidade do problema não 
pe-rmite qUê raçamos expenências ou testes, em que 
a· população, já sofrida pela praga do desemprego, 
ainda tivesse de se submeter a falsas soluções, a re
médios enganosos. 

O desemprego exige soluções corretas e ade
quadas não apenas do ponto de vista técnico, mas 
principalmente do ponto de vista político. 

Analisei cuidadosa e criteriosamente esse gra
ve problema, pesando e analisando todos os seus 
a-sp·ec1os, conside-rando -o tamanho de nosso País, 
sua população jovem, com enorme potencial e ne
cessidade premente de ingressar imediatamente no 
mercado de trabalho. Considerei ainda a inserção da 
economia brasileira na economia internacional e to
das as demais circunstâncias daí derivadas, e tomei 
a iniciativa de propor uma solução para tão grave as
sunto. Assim, apresentei a Proposta de Emenda Cons
titucional, a PEC n.g 1 de 1997, que, se acolhida pelos 
eminentes membros do Congresso Nacional, certa
mente contribuirá decisivamente para a redução dos 
alarmantes níveis de desemprego em nosso País. __, 

Não se trata de proposta complexa, nem de difícil 
aplicação: trata-se de medida já testada e aprovada 
em outros países de maior nível de desenvolvimento 
do que o nosso; medida coerente com a situação de 
nossa economia e de nossas condições sociais. 

Estou propondo; com a PEC, que a duração da 
jornada de trabalho seja reduzida para 36 horas se
manais e fixada em 72 horas semanais, no mínimo, 
a duração da atividade económica no País, com o 
que teríamos o aumento da oferta de emprego, a 
elevação da quantidade de horas trabalhadas nas di
versas atividades económicas, a melhor distribuição 
de renda, o aumento dos níveis de consumo, pou
pança e investimento. 

O projeto ainda teria como benefício adicional o 
aumento das horas de lazer dos trabalhadores, contri
buindo decisivamente para a melhoria educacional, 
para atividades de lazer e para o aumento das horas 
que o trabalhador poderia passar com sua família. 

Assim, cultura e_ turismo poderiam_ ser benefi
ciados com_ a rec:JI.J_çã_g_da jQrna_d_ad~ traball}o, o qu~ _ 
já vem ocorrendo nos países mais desenvolvidos, 
em que o turismo já representa um direito do cida
dão e não um privilégio das classes mais ricas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos sabemos 
que nas ecOnomias ·modernas existe uma grande di
ferença entre a gernção de emprego e a demanda por 
novos postos de trabalho, principalmente em decorrên
cia das novas tecnologias e métodos, dos processos 

·-de-redução de-pessoal permanentemente ocupado 
nas empresas; trata-sé de tendência mundial para a 
qual não existe atualmente perspectiva de reversão. 
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Tudo isso implica a insuficiência ou mesmo a 
inexistência de trabalho para todos numa escala 
mundial; infelizmente o atual modelo económico 
mundial pressupõe um enorme contingente de ex
cluídos deste processo em todas as nações. 

O Brasil como país jovem, com uma população 
em pleno crescimento e grandes espaços geográficós 
por ocupar, não pode aplicar aqui métodos que talvez 
sejam adequados para países do velho mundo, com 
crescimento populacional zero ou negativo, com uma 
população predominantemente idosa e geralmente 
realizada em termos econômicos e educacionais. 

O Brasil precisa ousar, inovar, criar condições 
que não retirem a esperança de seus jovens, o Bra
sil precisa pensar, planejar e trabalhar como verda
deiro país do futuro, um futuro palpável, realizável e 
não apenas um futuro remoto e inatingível. 

Sr. Presidente, há poucos dias fui paraninfo na 
Universidade Federal de Mato Grosso, quando fo
ram diplomados mais de mil universitários. 

No instante em que estava presidindo aquela 
solenidade, o meu coração doía, porque via naque
les mil jovens a angústia por um mercado de traba
lho. Eu pensava em tantos jovens, prestando jura
mento nas mais diversas profissões - médicos, en
genheiros, advogados, professores, agrônomos, ve
terinários, químicos - e dizia: Meu Deus, como va
mos oferecer trabalho a todos eles? Realmente, 
quando alguém conclui um curso superior, após vá
rios anos de labuta diária no banco escolar, e não 
consegue uma vaga no mercado de trabalho, é um 
jovem desesperançado. E isso nos entristece. 

Por isso, Sr. Presidente, minha proposta de re
dução ou de solução do problema do desemprego, 
olhando o Brasil dos nossos filhos e dos filhos dos 
nossos filhos, vendo a esperança no amanhã, pois 
temos a obrigação de legarmos aos pósteros uma 
pátria melhor que aquela que recebemos dos nossos 
antepassados. O emprego, a oportunidade de traba
lho para todos, constitui mais que uma forma de 
atendimento das necessidades humanas e biológi
cas essenciais. O emprego representa um importan
te componente do equilíbrio social e psicológico e a 
realização da própria dignidade da pessoa humana. 

Tenho a convicção de que todos os eminentes Se
nadores darão o seu decidido apoio a esta minha pro
posta de emenda à Constituição que reduz as horas de 
trabalho e gerará mais empregos, colocando o Brasil na 
direção correta, rumo ao desenvolvimento econômico e 
social, ao lado dos principais países do mundo. 

Esse é o meu pensamento. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Júlio Cam
pos, o Sr. Geraldo Melo, 1g Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) -
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, pelo pra
zo de vinte minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bio.co - PT-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr.PJm;jdgnte, Senador Francelina Pereira, o 
conjunto de medidas anunciadas hoje pelos minis
tros da equipe econômica, Antonio Kandir e Pedro 
Malan, mostram apreocupação do Governo com o 

_ajuste fiscal e o déficit nas contas correntes. Essa si
tuação de desequilíbrio decorre, em grande parte, do 
desajuste na política cambial. Há tempos, temos 
apontado a necessidade de um ajuste do real em re
lação às demais moedas no exterior, e o Governo in
siste que ainda não é necessário se fazer esse ajus
te. Nós aqui expressamos a nossa discordância a 
respeito. Preocupa-nos, sobremaneira, os efeitos do 
conjunto de medidas, especialmente o aumento das 
taxas de juros, anunciado na semana passada, e 
agora as medidas de natureza fiscal, com vistas à 
questão do_ emprego. 

As medidas hoje anunciadas, _ao diminuírem o 
déficit público em cerca de R$20 bilhões, segundo a 
estimativa formulada pelo Governo, contém, de um 
lado, aumentq derJ1çeité\, em virtiJde do é\Urnento de 
fmpostos e tarifas, e, de outro, corte de gastos. Se 
houvesse aumento de impostos e conseqüente au
mento de gastos, a medida teria um impacto, segun
do a análise econômica, de expansão da atividade. 
Mas, havendo expansão de receita de impostos e di
minuição de gastos, é mais provável que haja um im-

. pacto de diminuição da atividade econômica. Como 
também houve aumento das taxas de juros, o que se 
pode prever ê uma diminuiÇão -da aÍividade econômica, 
com efeito, obviamente, sobre o emprego. 

Com razão, a Central Única dos Trabalhadores 
iniciou, neste final de semana, uma grande caminha
da em direção a Brasma. Trabalhadores dos mais di
versos pontos do Brasil resolveram expressar seu 
sentimento, sua preocupação com o desemprego e 
devem chegar, em caravana - alguns de ônibus, ou
tros de automóvel e das mais diversas formas de lo
comoção, em Brasília para, no dia 12, mostrarem 
essa preocupação justa com respeito ao que fazer 
se houver um agravamento da situação econômica, 
sobretudo da condição de emprego. 

Das cinqüenta medidas anunciadas, ressalta
mos que pouco houve de preocupação com os futu
ros desempregados e as conseqüências no mercado 
de trabalho, sobretudo para aqueles que têm baixos 
rendimentos e passarão a ter rendimento zero. 

Lembro que há muitas pessoas desemprega
das, inclusive no mercado infonmal. Os que estão 
efetivamente trabalhando no mercado infonmal não 
têm direito ao sistema de seguro-desemprego vigen
te no Brasil. Esse._ seguro atende apenas aqueles 
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que estão no setor formal da economia, empregados 
há algum tempo, por um de cinco a sete meses. 

Passemos a analisar algumas das med_idas_de 
ajuste fiscal e de competitividade. 

Considero importante o anúncio dos Ministros 
Antonio Kandir e Pedro Malan de que não haverá 
cortes nas áreas de educação, assistência social e 
reforma agrária. Contudo, não sabemos ainda como 
se dará a redução de 15% nos gastos com outras 
atividades em 1998. Temos que analisar o conteúdo. 
Se o Ministro Kandir mencionou que o corte, inclusive 
o de 6% no valor dos projetes, levará em conta seletivi
dade, precisamos conhecer melhor o seu conteúdo. 

No que diz respeito à redução de gastos com 
pessoal no ano de 1998, inclusive com a suspensão 
de reajustes salariais, fico pensando como estão se 
sentindo os servidores públicos, na medida em que 
estão há mais de mil dias sem reajuste. 

Voltarei a esse assunto nesta semana. 
A demissão não incentivada e seletiva de 33 

mil servidores não-estáveis da administração pública 
federal vai precisar levar em conta que a administra
ção federal não está com excesso de funcionários. Há 
muitos setores da administração federal com falta de 
servidores. Os 70 mil cargos efetivos vagos no Poder 
Executivo Federal decorrem, em grande parte, de apo
sentadorias estimuladas. Refiro-me a esse fato porque 
estamos aqui a examinar a Lei da Previdência e, inclu
sive, porque muitas pessoas passaram a se aposen
tar. A partir disso, abriram-se cargos. Se o Governo 
não as substituir, por intermédio de concursos públi
cos, em muitos lugares poderá haver falta considerável 
de pessoal até mesmo para a realização de tarefas. 
Suponhamos que, na Secretaria da Receita Federal, o 
Governo queira tomar mais eficaz a arrecadação de 
recursos para que não haja evasão fiscaL Se retirar
mos funcionários de lá, poderá haver a frustração dos 
objetivos de obter melhor arrecadação. 

No que diz respeito à redução da estrutura 
de Ministérios, objetivando a racionalização das 
atividades administrativas, no início do Governo 
Fernando Henrique Cardoso foi editada uma medi
da provisória que reestruturava todo o Executivo 
FederaL Criou-se uma série de Ministérios, como o 
Extraordinário para Assuntos Políticos e o Extraor
dinário de Esportes. Em outubro de 1996, o Gover
no baixou decreto sobre a demissão dos servido
res não estáveis. Portanto, esse item significa que, 
tanto a medida provisória de 1995, que continua a 
ser reeditada, quanto o decreto do ano passado 
não foram cumpridos até hoje. Assim, como acre
ditar que agora o serão? 

Ern alguns setores, haverá necessidade even
tual de fortalecer e não de enxugar o serviço público, 
se for limitado o provimento de novos cargos públi-

cos civis, no Poder Executivo Federal, a 1/3 do total 
das aposentadorias concedidas e demais vacâncias 
no exercício anterior.--

0 Governo quer retirar da folha de pagamento 
os não recadastrados. Ora, o recadastrarnento dos 
servidores !nativos tEÚminou em-agosto. Como expli
car que até hoje, três meses a-pós o encerramento 
do prazo, o Governo continue pagando os inativos 
que não se recadastraram? Essa é uma questão 
que merece esclarecimento. 

O recadastramento dos beneficiários da Lei Orgâ
nica da Assistência Social, com definição de prazo de 
três meses para realização de auditoria, período durante 
o qual estará suspensa a concessão de novos benefí
cios, começou neste Governo. Essa medida dá a enten
der que as fraudes, apesar de o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso alardear que não existem mais, conti
nuam a existir. Como explicar para uma pesSoa pobre 
que tenha na sua família um defiCiente ou um idoso de 
70 anos ou mais que, apesar de a Constituição lhe ga
rarrtir um benefício mínimo da ordem de R$120, terá de 
esperar três meses, pois o Governo está auditando os 
benefícios que ele próprio concedeu? 

Sr. Presidente, vou também analisar alguns 
itens de receita. 

Não tenho objeções quanto ao aumento da 
taxa de embarque para US$90 e transferência ao 
Tesouro Nacional do aumento de arrecadação, à re
dução linear de todos os incentivos setoriais e regio
nais em 50%, e revisão com redução dos incentivos 
em informática. 

É interessante observar com respeito aos Itens 
n2s 3 e 4 - restrição à bagagem acompanhada com 
penalidades para o excesso e redução da isenção 
das compras realizadas em lojas de duty free de 
U$500.00 para US$300 em 1998/1999 - desde 1995 
o ex-Ministro Mário Henrique Simonsen alertava que 
essas medidas deveriam ter sido tomadas e que es
távamos como que estimulando pessoas a vende
rem o carro para pagar o jantar em Miami. 

Então, há que se registrar que o Governo tar
dou a adotar tais medidas. 

Várias denúncias têm surgido sobre a elimina
ção da isenção de entidades educacionais e institui
ções de saúde, entidades de prática desportiva des
de o Governo José Sarney. Houve o caso da Golden 
Cross, da Blue Life e de inúmeras faculdades pelo 
Brasil afora. Como explicar que, apenas agora, o 
Governo resolveu rever essa situação? Essa medida 
será para valer? Essa é uma pergunta que fica. 

No que diz respeito à elevação temporária dos 
preços de derivados de petróleo, como gasolina, die
sel, GLP e álcool, com a apropriação integral dos_ ga-

- hlios-para as contas· FUP e FUPA, quero aqui fazer 
a seguinte constaeraçao: um aumento-de 5% no va
lor dos combustíveis terá um impacto bastante dano
so, pois não podemos nos esquecer de que 90% de 
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todas as cargas no País trafegam sobre rodas. En
tão, haverá um impacto sobre os preços, sobre a in
flação. Um aumento de 5% sobre o valor dos com
bustíveis significa que quase tudo sofrerá um certo 
aumento, se bem que modesto. Desde as passa
gens urbanas até ao pão, tudo vai ser, de alguma 
forma, afetado por esse aumento dos combustíveis. 

Sr. Presidente, no imaginário das pessoas, o 
Real significa preços estáveis. O aumento dos pre
ços dos combustíveis, de alguma maneira, quebra 
essa lógica, dando margem a outros aumentos que 
não teriam justificação. Obviamente, isso dependerá 
muito do esclarecimento que se der e do acompa
nhamento que houver. 

O Governo anda anunciando que, apesar de 
nossa vocação para energia elétrica de origem hidráu
lica, a partir de agora a expansão terá como priOridade 
a geração térmica, ou seja, aquela energia que, para 
ser gerada, na maioria das vezes utiliza óleo combustí
vel, como é o caso das usinas termoelétricas no norte 
do Pais, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, ai 
haverá algum efeito importante. 

No que diz respeito à revisão da legislação das 
contribuições sociais de modo a estabelecer trata
mento isonõmico, alcançando em especial as insti
tuições financeiras e as empresas de ramo imobiliá
rio, pergunto: qual a explicação para que até hoje, as 
instituições financeiras e as empresas imobiliárias 
tenham tratamento privilegiado no que diz respeito 
às contribuições sociais? 

Quanto à contratação de consultoría no âmbito 
do Conselho Nacional de Desestatizaçâo para apre
sentar proposta para alienação ou alocação de imó
veis da União e da Rede Ferroviária Federal, se fez 
necessário um verdadeiro E/ Nifío, um verdadeiro fu
ração vindo da Ásia, de Hong Kong e do Japão para 
que o Governo pensasse nisso? 

Em verdade, seria até interessante pensarmos 
em uma melhor destinação dos recursos provenien
tes da venda ou da receita âe imóveis, bem como de 
todos os ativos brasileiros, para que isso possa vir 
em benefício da população. 

Tenho considerado, Sr. Presidente, a formula
ção de um projeto de lei criando um fundo Brasil de 
cidadania, que poderia, em uma ocasião como essa, 
financiar uma renda de cidadania a todos os brasilei
ros e, em especial, àqueles que mais poderão ser 
objeto das conseqüências dolorosas que poderão 
advir de um conjunto de medidas de ajuste fiscal 
como o que se está anunciando. 

Mas, Sr. Presidente, no momento em que o 
Governo se propõe a formular um ajuste fiscal, por 
que não resolveu adotar uma medida de maior justi
ça nessa área, sobretudo? 

Com respeito à arrecadação de impostos, o 
Governo, por exemplo, propôs o aumento do impos
to de renda da pessoa física, estabelecendo o limite 

global de 20% para deduções e benefícios do impos
to devido e criando um adicional sobre o imposto de
vido de 10%, vigorando para 98 e 99. Aquelas pes
soas que estão na- faixa relativa ao pagamento de 
imposto de renda da ordem de 15% passarão a pa
gar 16,5%, e as que estão na faixa de 25% passarão 
a pagar 27,5%. Trata-se de medidas na direção de 
se cobrar mais daqueles que ganham rnais. Mas, po
der-se-ia, num momento como este, intensificar o 
princípio da progressividade e, em especial, até para 

. colaborar corri rria1()r eficáCia na arrecadação de im
posto sobre a renda, seria o momento de o Governo 
pedir ao Congresso Nacional que vote rapidamente 
o projeto de lei apresentado f)elo Prl:)si<:l~ll_!e _ferr@}-_ __ 

- do Henrique Cardoso eiiiqui-aperfeiçoado pelo Se
nador Roberto Campos, hoje Deputado Federal. Re
firo-me ao projeto de lei que dispõe sobre a tramita
ção de grandes fortunas, nos termos do art. 153, VIl, 
da Constituição Federal. 

Em que J)é_está_~ss_e projeto? Recebeu o pare-
-cer favorável da Deputada Maria da Conceição Ta
vares, que apresentou um projeto ainda mais mode
rado do que o do próprio Senador Fernando Henri~ 
que Cardoso, hoje Presidente, e do Senador Rober-
to Campos, hoje Deputado Federal. -
- -É um projeto extremamente moderado em que 

a Deputada define que o impostosobre grandes for
tunas tem por fato gerador a titularidade, em 31 de 
dezembro, de fortuna superior a R$4 milhões; define 
quais ás pessoas que tenárif a obrigação desse im
posto; que serão excluídos do patrimõnio, para 
efeito de determinada fortuna, o imóvel de residên
cia do contribuinte até o valor correspondente à sex
ta parte do limite de isenção estabelecido naquele 
art. 12 , os instrumentos utilizados pelo contribuinte 
em atividades que decorram rendimentos do traba
lho assalarfado autôriom() até () valor corresponden
te à sexta parte daquele limite, e outros bens cuja 
posse ou utilização seja considerada de alta relevân
cia social ou ecológ_ica. _ 

_Gomo_seria cobrado esse imposto? Com ali
quotas de 0,1% para aqueles que tenham um patri
mónio entre 4 e 8 milhões; de 0,2% ao ano para 
aqueles com património entre 8 e 12 milhões ao ano; 
0,4% para aqueles com património entre 12 e 16 mi
lhões e, para aqueles com património superior a 16 
milhões, O, 7%. Trata-se, portanto, de uma tributação 
apenas moderada, mas que poderia ter um efeito 
bastante significativo, eSpecialmente com o objetivo 
de procurar fiscalizar melhor os próprios rendimen
tos das pessoas. 

O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) - O 
tempo de V. Ex" está encerrado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT - SP) -
Vou cumprir a determinação rigorosa do Presidente 
Francelina Pereira. 
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Agradeço a atenção de V. Ex•s. 
O..SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira)- Con

cedo a palavra ao último orador inscrito, Senador José 
Eduardo Outra, por vinte minutos improrrogáveis. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na medi
da do possível, procurarei dar continuidade ao pro
nunciamento do Senador Eduardo Suplicy, também 
analisando alguns pontos do pacote. 

Primeiro, quero registrar que não vamos aceF 
tar o Governo continuar batendo na mesma tecla -
acho, inclusive, que o Governo deveria ter um pouco 
mais de criatividade quando se refere à Oposição -
do tipo; quem fizer críticas ao pacote é porque quer 
destruir o Plano Real, quer a volta da inflação, ou 
quem é contra o Brasil, e coisas desse gênero. 

Quero reafirmar aqui o que já havia dito em 
aparte ao Senador Jefferson Péres: apesar de o Mi
nistro Kandir, na sua entrevista coletiva de hoje, ter 
dito que o Governo não pode adotar a política do 
avestruz, o fato é que durante dois anos pelo menos, 
quando vários analistas económicos, dos mais diver
sos matizes ideológicos, tanto de direita quanto de 
esquerda, tanto de oposição quanto membros de 
Partidos da base governista, faziam alertas à equipe 
económica do Governo de que não poderiam conti
nuar achando que o Brasil estaria imune a qualquer 
crise que surgisse no mercado financeiro internacio
nal. Quando se citava o caso do México, o caso de 
países do sudeste asiático, o Governo Federal dizia: 
o Brasil não é o México ou o Brasil não é a Tailân
dia. E sempre que surgiam crises dessa natureza 
procuravam dizer que eram as aves de mau agouro, 
que eram aqueles que queriam que o Brasil se afun
dasse, que voltasse a inflação etc.. . 

Aconteceu o que aconteceu, e agora o Gover
no vem com mais um pacote, mas um pacote que, 
no nosso entendimento, reforça a seguinte visão: 
sempre dissemos que, na verdade, esse é um Go
verno que fez uma opção preferencial pelos ricos. 
Temos o exemplo concreto desse pacote, onde 
quem pagará a conta é a classe média. Se fizermos 
o somatório do pacote com o aumento da taxa de ju
ros, g):le é uma medida que t~~ elementos recessi
vos e que, portanto, incide diretamente sobre a gera
ção de empregos - não é à-toa que algumas gran
des empresas de São Paulo já estão anunciando, a 
partir do aumento da taxa de juros, férias coletivas, e 
férias coletivas é a ante-sala da demissão -, o soma
tório desses dois elementos mostra a opção prefe
rencial pelos ricos que o Governo faz. 

Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre 
as medidas. Primeiro, existe muita matéria "requen
tada' no pacote. Algumas das decisões já faziam 
parte de um minipacote baixado em outubro de 1996 
e formado por algumas medidas provisórias e por ai-

guns decretos. Por _ex~mpl(), naquele p;icote havia 
uma medida provisória, a Medida Provisória nº 
1.524, a qual não sei que destino tomou, se foi reedi
tada ou não, que visava extinguir aproximadamente 
100 mil cargos da União, sendo que 73 estavam 
ocupados na ocasião e seriam extintos apenas na 
vacância. Naquele pacote também houve o Decreto 
nº 2.030, que proibia horas extras no serviço público 
federal, com exceção de hospitais públicos. E agora 
está proibindo hora extra de cargo comissionado. No 
pacote-de 1996 o Decreto nº 2.031 alterava a regula
mentação dos contratos de serviço de higiene e vigi
lância, prevendo estabelecimento de teta. Agora fala
se também em revisão de alguns contratos. E, sobre 
revisão de contratos--;-eo- que-ria fazer um parêntese 
para mostrar que há diferença entre problemas do Es
tado brasileiro - e esses, sim, estão relacionados a re
formas: algumas constitucionais, algumas da legisla
ção infraconstitucional - e problemas de ineficiência do 
Governo que o próprio Governo assume aqui. 

Ora, o Governo diz: "revisão dos contratos de 
prestação de serviços visando à redução de 20%". 
Isso significa que esses contratos de prestação de 
serviços - contratos feitC':·. por este Governo - foram, 
na melhor das hipóteses, superdimensionados ou 
supervalorizados. 

Será que o Governo está reconhecendo que 
houve superfaturamento em alguns contratos? Que 
em alguns serviços terceirizados houve favorecimen
to de algumas empresas? 

Se o Governo propõe uma revisão dos contra
tos visando a uma redução de até 20%, esse é um 
problema de ineficiência deste Governo. Não é um 
problema de ineficiência do Estado. 

Um outro exemplo que mostra fraqueza do Go
verno - não do Estado - e que já foi registrado pelo 
Senador Suplicy é o de retirar da folha de pagamen
to os inativos não-recadastrados. Isso tem que ser 
objeto de um pacote de propaganda? Se havia inati
vos não-recadastrados, bastava a sua retirada ime
diata. No entanto, há três meses foi feito o recadas
tramento e não se resolveu o problema. 

'Fortalecimento da perícia médica para con~ 
cessão dos benefícios do auxílio-doença.' 

Nesse caso, fiquei com vergonha. Numa entre
vista coletiva, quando os olhos do mundo estavam 
voltados para o Brasil, pois os investidores interna
cionais estavam preocupados com as medidas que 
seriam tomadas pelo Governo, deu-se destaque 
para o fato de que havia concessão de benefícios do 
auxílio-doença não acompanhados da devida perícia 
médica e de que a correção disso viabilizaria uma 
economia de R$250 milhões. Ora, esse é um proble
ma de ineficiência do Governo. Para isso, não é pre
ciso mudar a Constituição, mudar a legislação. Isso 
poderia ter sido evitado. 
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Mas, fechando o parêntese que fiz para mos
trar que algumas questões dizem respeito à inefi
ciência do Governo e não do Estado brasileiro, que
ro levantar alguns pontos relativos ao pacote que, a 
meu ver, jogam principalmente sobre a classe mé
dia, os assalariados, a conta a ser paga. 

Primeiro: o aumento do Imposto de Renda de 
pessoa física. 

Ora, há duas alíquotas de Imposto de Renda 
de pessoa física no Brasil. É preciso registrar que, 
quando da discussão do projeto de Imposto de Ren
da de pessoa física, nós do PT propúnhamos uma 
maior progressividade, com a instituição da alíquota 
de 35%, que foi extinta. Se há duas alíquotas e vai 
haver aumento do Imposto de Renda, o mais lógico 
é que este aumento não seja linear. Tem de estabe
lecer-se um aumento diferenciado. No entanto, o au
mento é linear para as pessoas físicas: 10%. O as
salariado que ganha R$1.200,00 por mês vai pagar 
o mesmo que qualquer outra pessoa física. Em ou
tras palavras, o aumento no imposto de renda da 
pessoa física vai ser equivalente para aquele que 
ganha milhões e para o assalariado. É lógico que, 
em termos absolutos, 10% de R$1.200,00 são dife
rentes de 1 0% de R$1 00 mil. 

Mas, se estamos falando em aumento, se esta
mos falando em distribuir de forma justa a conta a 
ser paga, é mais correto estabelecer o aumento dife
renciado. 

Há também o ponto levantado pelo Senador 
Eduardo Suplicy. O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso perdeu uma ótima oportunidade de desen
gavetar um projeto de sua autoria quando Senador: 
o projeto do Imposto sobre Grandes Fortunas. Nes
se ponto nem se toca! É bem provável que o projeto 
esteja no rol daqueles que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso mandou esquecer - assim como 
fez com outras de suas obras. 

Há um ponto que, da forma como está colocado 
(pelo Governo, reforça o preconceito que existe. Refiro
me aos chamados incentivos. A renúncia fiscal no Bra

. sil é da ordem de 17 bilhões por ano. Algumas são jus
tas, para diminuir desigualdades; outras nem tanto. 

No que se refere à modificação da renúncia fis
cal, diz: redução linear de todos os incentivos seta
riais e regionais - e cita especificamente Finar, Fi
nam etc - em 50% e revisão com redução dos in
centivos da informática. 

No entanto, o impacto disso é de R$550 milhões. 
Ou seja, numa renúncia fiscal da ordem de R$17 bi
lhões, o Governo se preocupa com R$550 milhões, 
exatamente cortando de forma linear aqueles incen
tivos a algumas regiões, para reforçar um preconcei
to que é senso comum, ou seja, o de que a Região 
Nordeste recebe muitos incentivos e que isso atra
palha o Brasil. E os dados oficiais demonstram que a 
renúncia fiscal no Brasil não está concentrada na 

sua maior parte na Região Nordeste, não. O Secre
tário Everardo Maciel já teve oportunidade de, na 
Comissão do Senado, apresentar dados e mostrar 
que a maior parte das renúncias fiscais estão na Re
gião Sudeste, no chamado país desenvolvido, no 
chamado Sul Maravilha. Não na Região Nordeste! 

Mais uma vez diz que anuncia corte linear sem 
fazer uma análise para verificar que renúncia fiscal 
deverá continuar sendo feita e que outras não deve
rão continuar. Cita aqui, especificamente, os Fundos 
do Nordeste - o Finam, por exemplo - para possivel
mente reforçar a visão preconceituosa que o selar da 
equipe económica tem de uma das regiões do Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, avalio que o 
pacote funcione mais como aceno para investidores 
internacionais. A própria equipe económica sabe que 
o pacote, mesmo implantando arrocho em diversos 
setores, não resolve o problema da excessiva fragili
dade da economia brasileira perante os humores do 
capital internacional. Na verdade, sabemos que isso 
é decorrência exatamente da dependência absoluta 
que a economia brasileira hoje tem do capital inter
nacional e da estabilidade assentada única e exclu
sivamente sobre a chamada âncora cambial. 

Há alguns cortes que devem estar relaciona
dos apenas a ajustes orçamentários, cortes de 
emendas. Confesso que quero ver como o Governo 
resolverá o problema com a sua base, no Congresso 
Nacional, que, como sabemos, estabeleceu a barga
nha, as condições para votar a reforma administrati
va desde que sejam preservadas as emendas indivi
duais ao Orçamento. Sabemos que o é-dando-que
se-recebe está funcionando. Vamos ver como o Go
verno vai equalizar o discurso de corte de despesas 
com a reforma administrativa, que está para ser vo
tada agora e o é-dando-que-se-recebe que já está 
acontecendo lá. Mas esse é um capítulo posterior. 

Esquecendo-se da discussão da reforma da 
economia, da discussão de dependência do Brasil 
perante o capital externo, mesmo optando-se por 
esse ajuste fiscal, queremos demonstrar que seria 
possível fazer cortes de despesas ou conseguir au
mento de receita estabelecendo um tratamento so
cialmente mais justo. 

Apontamos algumas das alternativas, mas pa
rece que mais uma vez o Governo optou por jogar a 
conta apenas em cima da classe média, que é quem 
vai estar pagando a conta diretamente, a partir des
se pacote, e em cima dos setores que serão punidos 
com as demissões decorrentes do aumento da taxa 
de juros e da introdução desses elementos recessi
vos na economia. 

Embora não possamos fazer uma previsão de 
que o Brasil entrará em uma recessão, sem dúvida, 
a soma desses dois pacotes - o aumento da taxa de 
juros e o pacote de hoje - introduz elementos reces-
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sivos na economia. Não é à toa que a própria equipe 
econômica, hoje, na entrevista coletiva, embora não 
quisesse assumir compromissos com números, na 
pessoa do Secretário do Ministério do Planejamento, 
chegou a dizer que estava trabalhando com a hipó
tese de um aumento do PIB em tomo de 2% no ano 
que vem, quando o cálculo preliminar era da ordem 
de 4%. Então, temos uma redução das expectativas 
em 50% - e isso, sem dúvida alguma, acarretará 
efeitos na economia, no emprego e acarretará efeitos 
mais perversos ainda, principalmente em relação 
àqueles setores que já são os excluídos da economia. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta 
sGtia uma análise preliminar que poderíamos fazer, 
sem - volto a dizer - pretender esgotar o assunto. 
Para concluir, devo dizer que, a meu juízo, o Senado 
deve convocar os Srs. Ministros Antonio Kandir e 
Pedro Malan a virem a esta Casa e explicarem as 
medidas. Sei que o ideal seria até um acordo para a 
vinda dos dois Ministros ao plenário do Senado, já 
que um requerimento dessa natureza tem que ser in
cluído na Ordem do Dia para, depois ser votado. En
tão, quando se conseguisse trazer os dois, já have
ria passado o interesse todo na sua vinda. 

Não há aqui, infelizmente, nenhum Líder da 
base governista, porém considero ideal que, median
te um acordo, se viabilizasse a transposição dos pra
zos regimentais e a vinda dos dois ministros ao Plená
rio do Senado para debater conosco essas medidas. 

Infelizmente, o Congresso Nacional não vai fa
zer nada em relação a isso. Uma boa parte das mo
dificações foi feita por medidas provisórias. Já sabe
mos qual o tratamento dado às MPs pelo Congresso 
Nacional: serão editadas, reeditadas, já estarão vi
gorando, e o Congresso Nacional, possivelmente, 
apreciá-las-á no ano de 2002. Outras modificações 
foram feitas via decreto; outras, via ação do Executi
vo. O fato é que, do ponto de vista prático, o Con
gresso Nacional não vai ter muito o que fazer. Nesse 
sentido, o mínimo que pode exigir é a vinda dos dois 
ministros ao Plenário do Senado, para que possa
mos debater este assunto com S. Ex•s. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco!PT- SP)- Per
mita-me V. Ex" um aparte? 
. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT -
SE) - Concedo um aparte ao Senador Eduardo Su
plicy, com muito prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) - Se
nador José Eduardo Outra, apóio a decisão de V. 
Ex". Lembro que já está programada para terça-feira 
da semana próxima a vinda do Presidente do Banco 
Central à CAE para discutir a elevação das taxas de 
juros e os problemas havidos nas Bolsas brasileiras, 
bem como na de outros países. A referida Comissão 
já o havia convidado, diante do requerimento do Se
nador Pedro Simon por nós também assinado.- Nes
ta semana, talvez amanhã, o Ministro Pedro Malan e 

o Presidente do Banco, Central Gustavo Franco, irão 
comparecer à Câmara dos Deputados, na Comissão 
de Fiscalização. Sugeriu S. Ex" vir à CAE, se não 
me engano, no dia 18, terça-feira, da próxima sema
na. Mas V. Ex" bem aponta que, agora, a questão 
vai muito além da política de aumento da taxa de ju
ros e suas repercussões sobre a Bolsa. Estou de pleno 
acordo com a sugestão de V. Ex" de que seja requeri
da a convocação dos Ministros Pedro Malan e Antônio 
Kandir. Tenho a certeza de que a sua sugestão será 
objeto da assinatura de muitos outros Srs. Senadores. 
Também faço um apelo às Uderanças da base gover
namental para que, neste caso, haja um entendimento 
a fim de que seja marcada, o quanto antes, a presença 
dos Ministros no Plenário do Senado para debaterem o 
conjunto das medidas hoje anunciadas. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT -
SE) - Essa questão não é e interesse da Oposição 
ou de um ou outro SE..o:J.dor; é de interesse do Sena
do Federal. Creio que seria conveniente a vinda dos 
Srs. Ministros por meio de acordo, porque deveria 
ocorrer ainda nesta semana. Nesse caso, podería
mos agendar com o Ministro, e S. Ex" logo compare
ceria. Se for por intermédio de requerimento, S. Ex
poderia comparecer à Comissão de Assuntos Eco
nómicos, na melhor das hipóteses, na semana que 
vem. Um requerimento solicitando a vinda de S. Exl 
ao plenário teria que entrar na Ordem do Dia, e demo
raria um mês. Já disse que, infelizmente, o Congresso 
não terá muito o que fazer em relação à implementação 
do pacote, mas a vinda dos dois Ministros daria um cer· 
to prestígio à Casa Legislativa por parte do Executivo. 

Bom seria que esse encontro acontecesse no 
plenário, pois daria oportunidade a todos os Senado
res, independente de membro ou não da Comissão 
de Assuntos Econõmicos debater, porque, sem dúvi· 
da alguma, esse assunto envolve demissões,· ques· 
tões sociais, Imposto de Renda, diversos setores da 
economia brasileira em xeque neste momento. 

Espero que esse apelo seja ouvido pela Ude
rança do Governo nesta Casa e pelos Ministros. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Francelina Pereira deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Eduardo Supficy deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cin
co minutos. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, na 
semana passada, ocorreu um episódio triste, lamentá
vel, no campus da Universidade de São Paulo, quan
do Daniel Pereira de Araújo, 15 anos, e seus amigos 
da Favela São Remo, que, no domingo retrasado, ha
viam nadado na raia olímpica da cidade universitária, 
acabaram perseguidos por um segurança de moto. 
Um dos meninos correu ao longo da raia, enquanto 
outros amigos, segundo o depoimento dessas diversas 
testemunhas, foram espancados por outro membro da 
guarda desarmada dessa inst~uição. 

Daniel havia desaparecido e seu corpo foi en
contrado boiando nas águas daquela piscina. Terá 
sido morto a pancadas? Atropelado pela moto do se
gurança? Será que se atirou na água para fugir e 
afogou-se sem ter sido socorrido pelo perseguidor? 
O que terá havido? Há um inquérito policial em an
damento, e a reitoria da Universidade de São Paulo, 
segundo informou-me hoje o magnífico reitor Flávio 
Fava de Moraes, designou uma comissão composta 
dos professores Fábio Konder Comparato, Paulo 
Sérgio Pinheiro e !vete Senise Ferreira, que apura
rão os fatos e, com toda a isenção possível, farão as 
recomendações necessárias diante desse episódio. 

Hoje, dois artigos foram publicados na Folha 
de S. Paulo: um de Maria Rita Kehl , psicanalista e 
ensaísta, autora de A Última Diferença e ex-aluna da 
Universidade de São Paulo, onde se formou em 
1975; e, outro, de Jair Borin, jornalista e professor 
livre-docente da Universidade de São Paulo e Pre
sidente da Associação dos Docentes da USP. Sob 
os títulos de A Depredação da USP e O Segundo 
Incêndio da USP, ambos, respectivamente, ex
pressam o sentimento de indignação da comunida
de da USP. As associações de alunos, professo
res e trabalhadores divulgaram uma nota, infor
mando que violências e abusos têm sido freqüen
tes por parte de seguranças, desde que a USP foi 
fechada para o público. Claro que nem todas as in
formações, até agora, foram inteiramente revela
das. 

Gostaria de reiterar, da tribuna do Senado, o 
apelo que fiz, hoje à tarde, pelo telefone, ao Reitor 
Flávio Fava de Moraes. Como Senador por São 
Paulo, como cidadão que conhece bem os proble
mas da cidade de São Paulo, sei quanto a popula
ção gosta das áreas de lazer. Costumo andar, prati
car esportes, correr no Parque lbirapuera; muitas ve
zes, vou à Cidade Universitária na USP, ao Parque 
Villa Lobos e a outros parques. Infelizmente, eles 
são escassos para a grande população da cidade, 

que é de quase 11 milhões de habitantes, e costu
mam estar cheios nos fins de semana. 

Obvlamerité, ·a:- p-opulação sente prazer em 
desfrutar o melhor ar existente nos parques e as 
sombras das árvores. E, no campus <;la USP, jun
to aos edifícios dos diversos institutos de pesquisa 
e de ensino, há lugares muito bem arborizados. 
vielas, ruas, avenidas e ambientes próprios para 
passear, empinar papagaios, fazer exercícios. C 
próprio Prefeito Celso Pitta freqüenta o Parque lbi
rapuera e também o campus da USP, onde faz c 
seu exercício matinal. Se o Prefeito Celso Pitta pode 
freqüentar a USP, por que não os moradores da fa
vela São Remo, que fica junto à universidade? Se. 
como Senador, posso entrar a qualquer momento na 
USP, por que não-toda a pop-ulação da cidade, que 
deseja passear em lugar tão agradável? 

O Reitor Flávio Fava de Moraes explicou-me 
que, desde que abriram o Parque Villa Lobos, pertc 
da Universidade de São Paulo, realmente ficou restritr 
o acesso ao campus nos domingos e feriados, sendc 
permitido à população apenas nas realizações de con 
certos e atividades específicas. 

O apelo que faço, Sr. Presidente, é no sentidr 
de que a Universidade de São Paulo faça tJm convê 
nio com a Prefeitura e com o Governo do Estado d( 
São Paulo, para que se construam, por exemplo, ba 
nheiros no campus e se dê a assistência necessári< 
para acolher a população nos domingos e feriados 
O campus da USP esteve aberto por 40 anos indu 
sive à população carente da favela ao lado, ondt 
moram inúmeros trabalhadores da universidade 
Este é o meu apelo ao Reitor da USP, Flávio Faw 
de Moraes•: vamos abrir novamente o campus, qu( 
afinal de contas, foi feito dos impostos pagos pek 
conjunto da populaÇão. -- -
-- -- Têm acesso aO campüs pessoas qllé conse
guiram ingressar naquela universidade, porque ti 
nham melhor poder aquisitivo, que puderam freqüen 
tar boas escolas, muitas vezes as particulares. Tra 
ta-se do melhor campus da maior universidade en 
tre todas as brasileiras, com mais de 40 mil alunos 
Seria próprio que ele estivesse aberto à população 
Esse é o apelo que faço. 

Se houver limitações, que se faça esse convê· 
nio com a Prefeitura e com o Governo de São Pau 
lo, a fim de se prover de assistência e segurançé 
adequada e segurança, para o lazer da populaçãc 
da cidade. 

Solicito, Sr.- Presidente, a transcrição no~ 
Anais dos artigos a que me referi em meu pronun 
ciamento. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE ( 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU DIS 
CURSO: 
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A depredação da USP 
MARIA RITA KEHL 

A USP amanheceu, na últ1ma quin
ta-feira, coberta de vergonha. Um me
nino foi morto dentro da Cidade Uni
versitária, em circunstâncias que só 
com muit<J má-fé poderíamos conside
rar umisteriosas", wna vez. que seis 
outros adolescentes testemunharam (e 
sofreram) boa parte do que aconteceu. 

!Janjel Pereira de Araújo e seus ami:: 
gos da favela São Remo, no domingo 
ret~sado, cometeram a contravêWa:to 
de nadar na rata ollmptca da Ci ade 
u.niy~r~(Lár_ia,!'~íi~~iilõ poi'umsegü:. 
rança de mo_to •. P-&1!!:9.11! correu ao lon
go .da_ rai~, enqu~to.Qs_ WtJgos eram 
esp~_çasi_g_s __ J~Qr outro membro da 
guarda "desarmada" da universidade, I 
·tlaniel desapareceu, e seu corpo foi 

encontrado boiando nas águas da raia. 
Foi morto a pancadas? Atropelado pela 
moto do segurança? Atirou-se na água 
para fugir e se afogou sem ter sido so
corrido por quem o perseguia? 

Qualquer das hipóteses é tenebro.sa o 
suficiente para nos envergonhar e já 
deveria ter feito a reitoria da USP vir a 
público se lamentar, se desculpar e 
promover, juntd com a coletividade, se 
não uma forma de reparar o irrepará· 
vcl, pelo menos um ato simbólico que 
marcasse uma posição de profunda 
condenação diante do que aconteceu. 

Mas não. A resposta oficial da reitoria 
é uma peça de cinismo e má-fé em que 
se reconhece a marca autoritária do pe· 
ríodo dos governos militares, o des· 
compromisso com a verdade e a pressa 
em livrar a cara dos responsáveis dire· 
tos e indiretos pelo crime. 

Depois de lamentar rapidamente "m 
fatos ocorridos", a reitoria apressa-sE 
em culpar, em primeiro lugar, as víti· 
mas, que sabiam dos riscos que co~ 
riam; em seguida apresenta, antes d1 
investigação, a versão pessoal escolhid; 
pelo magnífico reitor: "O menino Da· 
niel, encontrado na madrugada de hoj1 
na raia ollmpica, provavelmente foi ví
tima de afogamento por tentar usar c 

local para prática de natação". 
As associações dos _ai,UI1Q.~,. p.Iciesso

-iesetra1>alliadores·aa USP diVulgaram 
úfua'i1otà informando que Violências e 
abusos têm sido frequentes por parte 

_ dos seguianÇas desde que alJSPiói fe
_chada para o púl:>P,co. E.claro que o as
sessor da prefeitura da univ~~,s,idade 
alega não ter sido iriformado de nada. 

&amos melhores rios tempos do re
gime militar. Quand() __ os Pifeitos]lu
manos eraJI! ~ea~a~()S ~r ll_m_&over
no ilegítimo, a wuversidaae mifulliiha 
um corilprorii.isso· dar~ com i -~mo
cracia, contra o autoritarismo. : 

cieam.- iiS-ho'e fechá-- .ara..a.--. . . P!~----.9P-P~-,-M.PJ!; 
Es~.Q. _vizinha._~ .llOJil.~. ~-~presery;l
ção de seus equip3J11en_!o~, (p,ag i~, 
~asta;va orientar os~ç~_~1,e_!!1_!ª 
de espancar "invasores'~ e ameaçar es
tudantes e mor-.r--·--· 

~
nstram que a criminalidade e a de

quência tendem a diminuir nas re~ 
· ões da cidade em que a população 
~em acesso a bens como áreas esporti
f;ts, parques, obras de arte -um pou
êo âe beleza, de cidadania, de cultura. 

Mas não. A delinquência, para o rei
tor da maior wúversidade pública do 
país, parece ser problema exclusivo da 
polícia; não tem nada a ver com as con
<lis.~~ de c_!clad<!_nia Para ~ <J!lais a uni
versidaae tem o i:fever de contribuir. 

runaãassim-; Dimlel nã<úia um âe· 
Iffiquehre.:::Moranão .. ao-:Jadó~do cam· 
pus, on~p_rovaJ!!_hiiente.jogou bola e 
.P~!!!'!l ~t~!i_o_ f.e9t3.JI!el!~·-cl~a ..!i: -.rer· inconformado, como pós, ·com ~ 
cl_ij"Perdrci(J i p ab_surd()_ daquele espaç~ 
.fechado .nos fins,;c{e-semana. A peque· 
na transgressão -que-come~eii-poaena 

ter sido evitada se ~ 
dores do Crusp), 
.durante-40 11nos foi 
_l!.r:na grandê:. .. área. __ _ 
~.rde e de _lazer 
aberta ao-publico. 
-(}-fechamento da 
Cidade Universitá-

O fechamento da 
Cidade Universitdria 

cainpus · estivesse 
aberto ao públicv 
naquele domingv 
de calor -assim 
como a violência simboliza o atual 

-que o matou, já qm 

na, como lembrou 
· o professor ·e jor
nalista Bernardo 

dêscompromisso da 
USP com a população 

-atos. __ Q~ ____ c;Ç>yardia 
nao costumam se1 
prati~j;tdos ... · diante 

·;ietestemunha5. 
Kucinski em debate sobre direitos hu
manos na Maria AntÔ!lÍ-ª> simboliza o 
at.ll~.!i.~Qmpromi$.~9-º.U!!!iversi<IãQe 
com a popt!l_;tÇã(),, ÇJ:>m.Jl __ defesa aOsm~ 
teresses .~Qlico~~9.!~Lo_c.oliibãl'ELàs 
desigualdades sociaiu:om..as.quais.SQ:: 

-tremos todos os brasileiros. 
o magnífico···rarorFJ.áVíõ.Fàvã .. de 

~_0raes, ao excluir:.do:~~~ü'!=-caiii"pus 
toda a pop~açª'()q~ ~!1 9.~4~ . ..!1~~ 
sofre côiii a falta de áreas verdes e de 
fazer, contnõui com o aumento da de
liliqiiêrida que j:iret~n9.e ~-t~,r.Mli

a«>"de fora doSJID]l'OS da USP. . . 
·;Emao ele não sabe que a exclusão 
Anotiva a criminalidade? Estará tão mal 
informado em relação ao próprio saber 
produzido pela academia? Pesquisas 
recentes em sociologia e urbanismo de-

·Imagino que hoje privadas, jardins, 
orelhões e outros "equipamentos" que 
a reitoria fez por preservar pela via au· 
t~ritária da exclusão estejam todos bo
nitinhos e bem conservados. 

A depredação, porém, existe onde 
ninguém vê. A instituição foi depreda· 
da. Os ideais de justiça social e demo
cracia que caracterizam a USP form 
depredados. A julgar pela nota da reito
ria, até o compromisso com a verdadt 
está sendo depredado. Cabe a alu= 
professores e trabalhadores restaurar o 
património ético da nossa universida· 
de, antes que seja tarde demais. 

Maria Rita K•hL 46, ~ p~lcanallstJI e- enQfstJI.' ilutor~ • 
livro "A Mlnlm• Oiferenç•" (lmilgo). Foi .alon1 da U'J 
(Universidade d~ Slo Pulo) entre 1971 e 1975. 
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OPII'l!ÃO 

O segundo incêndio da USP 
JAIRBORIN 

A USP ardeu duas vezes, am
-~?:?_ci~l~~~ ti~c~ e ~op1ra o au~ _ 
~tar_~.NQ, A primeira em1968, 
na Mari~ . .1\n.tª!li!!.Jl.q_~:[tge dá re:
sistência à ditadura militar. A se
gunda na últiiiia· ·q:wnta-feira, 
quando grupos de garotos excluí
dos socialme.l!.t~lll!~~?:m a de
~pdredar: I:'E~?~~_g_~e~~-~!"i_!~sd_ e 

estrwr o muro ue tres metros e 
ãlfui"a, símbolo de uma adminis2-
traçãõ"àocampus qüêlnSisle em
isolar a universidade da comuni
dadeque a envolve. · 
. "A USP é dos bacanas; nós tam
bém somos gente. Ess~ era o re
frão dos garotos da_ favela Jardim 
São Remo e de outras comunida
des próximas ouvido nas manifes
tações de protesto contra a morte 
do menor Daniel Pereira de Araú
jo, de 15 anos, que pulou o muro 
na tarde de Finados para nadar na 
raia da universidade. 

O muro da USP mostra a insen
sibilidade da reitoria no trato de 
uma questão profundamente ar
raigada na sociedade brasileira: a 
do direito à cidadania. 

A elite universitária, a exemplo 
das demais elites do país, prefere 
fechar os olhos aos graves proble-. 
mas sociais a encará-los e procurar 
soluções. Apenas os que já têm po
der e prestígio são chamados para 
o banquete. Para eles, tudo. Das 
melhores condições de vida às va
gas nos melhores cursos universi
tários das nossas faculdades públi
cas, gratuitas e de qualidade. Para 
os pobres, os negros, os sem-terra, 
a exclusão social, a repressão. 

Apenas 3o/o dos jovens brasilei
ros conseguem ingressar numa fa
culdade. Desses, somente I% nas 
universidades públicas e gratuitas. 

Em contrapartida, cerca de 20% 
dos jovens- ·rrorteoamericanos se 
formam ntimcurso superior. 
\Ysentimentoãeexelusão social 
~profundamente ·o Jõvem 
adolescente, talvez mais do 9!-le Õ. 
adulto, já sofr_i_qo e calejado. Mo: 
rar..ao-lado.da.US.P_,_ ver o seu cen
ttoâ~ratíc~.!!§fu>_rtivas, campos 
ae-fufeból, ·quadras,ptscrrias;· jar
dlili~:~-q-~;c;: ~poqer.:Jr~qu~!:lta··lcis 
m-ªs"Q~~~õ.f\liid~Jn~f.lfe. E, embota 
despolit!~.Qgs, .. muit<?s_-aes·se·s-;o
V.!'!ns sabem que tudo isso é ma,n.ti
do.com ii verba de tdbütõs que in- · 
9<fem.:.m;ürpeSã(laij!ente sobre a 
p-Q[(llação de baix;i. renda: · · 

A mágoa represada explode 
muitas vezes num protesto efême
ro, violento, não raro devastador. 
Infelizmente, a USP ardeu motiva
da pela morte de um menor que se 
banhava nas águas proibidas de 
seu lago reservado, apenas, para a 
prática do remo, esporte inacessí
vel ao povão. 

Na favela São Remo, onde mo
rãm em condições precúias cerca. 
ae 2.000 famlfias, muitas delas de 
·servidores .Q:a P.rópx(i!.:uf!lvers1da-
-a~;a<1rc revolta. .. . .... 

Enquanto a elite ql!!Ui.~Jsa o pafs 
cóntiriii~_úÇJ1a.~do que_ ºª~t~~:üm 
müro.de três metros, com urna se-· . 

guranÇã.mãl-treinada; para-oefen-
-dê: ta do assédio dos excluídos; a 
·oarbárie_ se ~~p}litra ·por todos os· 
·s~gíiiéiltos da socied;atlc,_ ~1~- <:stá 
-;IÇfodosj>S çiji!_S,. n_a .re!?.~JJ-ª.<>... rios 
prcsfdios, Il;LE.cb.e.m,_g<!_s ruas-da 
cidade ~---ag<?_ra:; rio inl~r!or da 
mãior universidade pública do 
país. 
!J~Ir Bori;;, S-1, jornali-.t.l. profr-. .. or 1htrC' do<Pn 
. te dol Universidade de S~o Paulo, é pre\identeo 
da Associação dos Docerllf'.., d,, USP. 
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O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - Con
cedo a palavra ao último orador inscrito, Senador 
Edison Lobão, por 20 minutos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) cc_Sr 
Presidente, Srs. Senadores, este é um momento de 
vital importância para a economia do nosso País. 

Apenas aqueles de má vontade para com o 
Governo poderiam admitir que ele não está gover
nando bem. Ao contrário, ele está administrando 
bem, mas estamos diante de uma emergência de 
natureza económico-financeira de largas repercus
sões para toda a população brasileira. 

O Governo, responsável que é, tomou medidas 
que podem ser consideradas drásticas, para preven
ção de uma possível crise ou, como dizem os pessi
mistas, de uma hecatombe económica provável no 
mundo inteiro., se tais providências fossem tomadas 
e, se tomadas, não fossem suficientes para conter 
essa avalanche que hoje de tal modo avassala a 
economia brasileira. __ 

O meu Partido, o Partido da Frente Liberal, que 
faz par\e do Governo, está uma vez mais solidário 
com as medidas tomadas na manhã de hoje pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. 
Fernando Henrique Cardoso. 

Mas, Sr. Presidente, o que me traz ,de fato, a 
esta tribuna é um problema de natureza social de 
grande envergadura: o desemprego. 

O desemprego é uma das maiores preocupa
ções do atual Congresso. A opinião pública, prova
velmente, ainda não se deu conta das angústias que 
envolvem a nós políticos, em face de um problema 
sobre o qual nada podemos fazer, senão sugerir, em 
discursos, idéias e propostas que nem sempre são 
aceitas pela tecnoburocracia oficial. 

Não obstante as crescentes restrições que as 
Constituições impõem à competência dos legislado
res de legislar, muitas são as proposições aqui no 
Senado que se aproveitam de "frinchas• legais e são 
afinal formalizadas, buscando soluções que reduzam 
o desemprego em nosso País. Tais proposições, en
tre as quais incluo as minhas, haverão um dia de 

. sensibilizar o próprio Congresso que, assim, votá
las-ão com a rapidez exigida pela nossa conjuntura. 

Recordo-me de que, há mais de um ano, preci
samente em 31 de janeiro de 1996, o Senador Hugo 
Napoleão, Líder do PFL, fez um importante discurso 
sobre o problema do desemprego, demonstrando 
que o número considerável de encargos que pesam 
sobre os empregadores era um fator inibidor de ge- _ 
ração de empregos. 

Nessa oportunidade, juntamente com o Sr. Se
nador Jader Barbalho, tive oportunidade de apartear 
tão ilustre orador, dizendo que todos compreendía
mos os esforços do Governo Federal para manter 
sob controle a inflação. E acrescentei que a reces-

são e_sya_s~qüela, o desemprego, eram, infelizmen
t'ª, uma_ decorrência _<:ltlutéi antiinflacionária, mas, a 
meu ver, tal luta não podia ser levadaa-um paroxis
mo desesperador para milhões de nossos patrícios. 
___ Q~ lªll_ara cá, Sr. Presidente, nem foram consi-
deradas as sugestões cfo-senador Hugo Napoleão; 
nem novas idéias surgiram !Jélra um combate sistemá
tico ao desemprego. E veja-se que tais sugestões e 
tantas outras nascem das bancadas que apóiam firme
mente a administração do Governo, cujos assessores 
parecem subestimar nosso desejo de colaboração. 

Repito: as soluções são difíceis e se tomam 
cada dia mais difíceis. Todos sabemos isso, mas 
confiamos no talento dos dirigentes da Nação. 

Sr. Presidente, ainda agora o Brasil foi su
preendido com os acontecimentos que agitaram - e 
ainda agitam - a economia em todo o mundo. As cal
deiras voltaram a ferver, numa evidente demonstração 
de que a globalização já impôs definitivamente a mar
ca univE!rsal de sua presença nos quatro cantos do 
mundo _e ~ll_da_diz~r_que veio_ para ficar. Os efeitos 
imediatos de sua ingerência-no meicadi:i internaOOrial, 
num rastilho cibemetizado, deram, em segundos, repe
tidas voltas ao planeta, levando e trazendo pânico para 
os sismógrafos das bolsas de valores. 

A_gl~liza@o d~enhou, assim, sobre a totali· 
dade dos centros financeiros dos quatrO contiilentes, a 
linearidade de sua dominação. Nova Iorque, Londres. 
Tóquio, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Mé
xico, Paris, Moscou, Frankfurt - e tantas outras pra~ 
quantas nelas existam mercados de bolsas de valores 
- entraram na rota do desespero e do medo traçada a 
céu aberto no mapa-múndi. Nitidamente movimentada 
por impulsos isolados, a globalização ainda não di
mensionou o parâmetro maior de sua força abrangen
te. Não tem regras definidas de comportamento, ex
pondo as relações de troca entre as nações, sejam as 
ctesenvoMdas ou as em desenvolvimento, a impactos 
aleatórios de nítidas motivações especulativas. 

Na cauda da globalização, inafortunadamente, 
parece vir ainda mais desemprego. Não temos, pois, 
um problema nacional, mas mundial. Na Europa, so
mam a dezenas de milhões os desempregados, infe
licidade que a~cJ~.nça várias na~ões da América Lati-
na e de to'da.a Asia. / · 

O fato é qu"Eta-popuJação tertestre, na passagem 
do século, já deverá ter ultrapassado a casa dos cinco 
bilhões de habitantes. Fácil prever o que de angústias e 
tormentos decorrerão de tais multidões se soluções não 
forem encontradas para assegurar, a cada cidadão do 

- mundo, o direito a um trabalho e a uma vida digna 
Esse passivo da globalização mundial da eco

nomia tem uma expressão numérica que inquieta 
pela incorporação de valores de imprevisível extra
polação em seus desdobramentos e interações só
cio-econômicas. 
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Inserido definitivamente nas relações de trocas 
internacionais, o Brasil faz parte desse contexto, sujei
tando-se, portanto, aos erros ou acertos das políticas 
desenvolvidas como estratégia de todas as nações. 

Em meio a tantas preocupações, contudo, nun
ca nos falta a esperança. Um permanente processo 
de avaliação, liderado por entidades de primeira li
nha, vem buscando alternativas que evitem confron
tos abertos entre o capital e o trabalho. E nesse sen
tido há uma mobilização integrada pelas melhores 
inteligências da sociologia_e da econgmiaenvolvidas 
na procura urgente de meios e fins, considerando prin
cipalmente as crescentes angústias de milhões de 
criaturas inconformadas com a dependência humiltian~ 
te da caridade, seja ela oficial ou alheia, para uma so
brevivência de incertezas e constrangimentos. 

Na Alemanha, a Fundação Konrad Adenauer 
mantém uma destacada atuação, voltada para o es
tudo das ciências humanas, com abordagens seleti
vas sobre variados assuntos, notadamente os de na
tureza sócioeconômica. Uma de suas mais recentes 
publicações, sob o título "O trabalho em extinção -
saídas para superar o desemprego", divulga uma sé
rie de análises de consagrados autores alemães e 
estrangeiros. Tal Fundação, como se sabe, desen
volve seus trabalhos inspirada na imagem cristã do 
ser humano e na consolidação de um Estado de Di
reito com democracia, propugnando pela liberdade e 
pela organização da sociedade de acordo com os 
princípios da economia social de mercado. 

Também aqui no Brasil os questionamentos da 
problemática do desemprego mobilizam os segmen
tos ligados às ciências sociais e à economia, e ins
crevem-se entre as preocupações do sociólogo e 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que desen
volve os esforços a seu alcance para criar as oportu
nidades de geração de empregos. 

A nível setorial, entidades de atuação abran
gente - a exemplo da Confederação Nacional da In
dústria, em parceria com o Conselho de Política In
dustrial e Desenvolvimento - vêm se ocupando em 
aprofundar estudos e pesquisas sobre o problema 
do desemprego_ 

Respondendo o setor de transformação por uma 
das maiores taxas de ocupação de mão-de-obra, a 
Confederação Nacional da Indústria e o Conselho de 
Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico -
PIDT - vêm de concluir estudos técnicos, oferecendo, 
ao debate dessa problemática, subsídios que poderão 
contribuir para essa busca de soluções. 

Na verdade, é extremamente grave e complexa 
a questão do desemprego. Não somente para nós 
brasileiros- onde ela é crucial -. mas, também, para 
todo o universo de nações, quer as desenvolvidas, 
quer as em desenvolvimento. 

O diálogo aberto necessariamente deverá per
mear as negociações entre empregados e emprega-

'2 -

dores com vistas à flexibilização e à diferenciação 
das jornadas de trabalho, deferindo-se assim aos 
sindicatos dos trabalhadores uma responsabilidade 
decisiva para defíl1íções conclusivas. As lideranças 
das classes assàlã.riadas estarão sendo mobilizadas 
para compor negociações seletivas em éada tipo de 
empresa A privatização e a desregulamentação, 
como novas formas de estruturação macroeconômi
ca, vão exigir âcfs-sindicafós,- sem dúvida, um de
sempenho objetivo e pragmático. 

As profundas modificações ocorridas no campo 
tecnológico reclamam uma aaeqüaÇão-nas-formas 
de agir dos sindicatos, bem como na condução das 
lidera11Ças-empresanaís. 

Aqui no Brasil, Sr. Presidente, são mais que 
evidentes as incertezas que rondam a questão do 
desemprego: Os contingentes dos- sem terra e dos 
sem teta, por exemplo, compõem um segmento so
cial cujas normas de conduta, até agora, vão desa
fiando a solidez das nossas- instituições jurídicas. 
São imprecisas aifestatísticas que projetem em ver
dadeira grandeza quantos são esses brasileiros ca
rentes, qual o número dos que deles se aproveitam 
para fins políticos condenáveis, onde se encontram, 
como serão assentados, o que farão, quanto custa
rão e de onde-serão recrutados os re<:ursos públicos 
para os gastos de custeio e de capital que viabilizem 
a implantação dos respectivos projetas. 

A todas essas indagações de natureza técnica ou 
politica, porém, sobrepõem-se os clamores de multidões 
- a chamada "voz rouca do povo" -, em cujas mensa
gens o traço marcante é o de queixas e reclamações, 
principalmente viridas da juventUde. As oportunidades 
de emprego esCaSSeiam. A tecnologia em processo de 
ifll)lantação exige a qualificação 'como prioridade para a 
contratação de mão-de-obra Nesse particular, infe6z
mente, os níveis inadequados de educação, no Brasil, 
respondem por grande parte do problema. 

O referido estudo da Confederação Nacional da 
Indústria e o Conselho de Política Industrial e Desen
volvimento Tecnológico, na sua introdução, registra: 

'Gerar empregos é um objetivo consen
sual das sociedades modernas. É basicamente 
através de ef1l)regDS que os indivíduos obtêm 
renda, alcançando padrões aceitáveis de bem
estar. O desemprego custa caro de várias for
mas: para os indivíduos desempregados, repre
senta sofrimento e privação de consumo; para a 
sociedade como um todo, significa perda de pro
dução e de consumo, além de custos sociais 
que dificilmente podem ser medidos; para os go
vernos representa mais despesas e menos re
ceitas, agravando o desequilíbrio fiscal'. 

E mais adiante: 
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"A realidade dos anos 90 é desafiado
ra. As profundas transformações que estão 
se processando na economia brasileira, en
globando a liberalização comercial, privatiza
ção e a estabilização têm provocado mudan
ças na estrutura de emprego da economia e, 
em particular, da indústria. Por se ·constituir 
no setor mais exposto à competição interna
cional, é na indústria que as modificações 
estão se processando com maior rapidez. 
Mudanças tecnológicas, gerenciais, relocali
zação de parques industriais, nova formata
ção setorial, tudo isto tem profundos impac
tos na estrutura de emprego da indústria. A 
face mais visível e negativa deste ajuste é 
que mais de um milhão de postos de traba
lho foram eliminados no setor industrial des
de 1990" - mais de um milhão de empregos! 

Em seguida, aduzem os senhores Fernando Aze
vedo e José de Freitas Mascarenhas, respectivamente 
presidentes da CNI e do Conselho de Política Industrial: 

Mas é um equívoco analisar só por 
este lado. A indústria brasileira está se mod
ernizando e se capacitando para concorrer a 
ser ainda mais produtiva e eficiente. É deste 
dinamismo do setor industrial que se pode 
esperar aumento da atividade econõmica e 
geração de empregos futuros em diversos se
tores do país. Ao contrário do que alguns ima
ginam, progresso tecnológico e crescente pro
dutividade do trabalho não estão associados a 
altos níveis de desemprego, mas sim a econo-

- mi<;ls dil')âmicas, com forte crescimento e ca
pacidade de geração de empregos. 

Volto a insistir, antes de deixar esta tribuna, Sr"s 
e Srs. Senadores, há inquietação e sobressalto em mi
lhões de lares brasileiros, refletindo a realidade do que . 
se passa no resto do mundo. As angústias desse sofri
mento e suas projeções dolorosas no plano social pre
cisam ser limitadas no tempo, e para isso se conta 
com a força das alternativas inteligentes que as lide
ranças políticas estão buscando com determinação. 

Sr. Presidente, reivindicando a continuidade 
dos redobrados esforços do atual Governo, reconhe
ço haver a determinação de COI)struir-se uma socie
dade livre, justa e solidária; de garantir-se o desen
volvimento nacional; de erradicar-se a pobreza e a 
marginalização e de reduzirem-se as desigualdades 
sociais e regionais propugnadas pela Carta de 1988. A 
ação para realizar esse ideal exige mais garra, mais 
desenvoltura e mais resultados, e a Administração Fer
nando Henrique Cardoso sempre contará, nesta Casa, 
com o apoio das bancadas majoritárias, que nunca lhe 
faltaram com a sua patriótica colaboração. 

O desemprego é uma agressão ao trabalhador' 
brasileiro e sua família, exigindo de todos nós a for
mação de uma frente compactá que· reúna, numa 
vontade única, todas as forças vivas da nacionalida
de, efetivamente devotadas às soluções exigidas 
para assegurar tranqüilidade e perspectivas otimis
tas às famílias brasileiras. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) - Se
nador Edison Lobão, conce~e-me V. Exª um aparte? 

O SR. EDISON LOBAO (PFL - MA) - Ouço o 
eminente Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) - Pri
meiramente, Senador Edison Lobão, gostaria de 
cumprimentar V. Ex" por ter trazido a preocupação 
com o desemprego, que é muito grande e um pro
blema não resolvido. Estou temeroso porque, no 
conjunto das cinqüenta medidas hoje anunciadas, 
sinceramente não observei uma preocupação espe
cífica de acordo com a angústia expressa por V. Exª. 
A Central Única dos Trabalhadores, preocupada 
com o agravamento do desemprego, iniciou uma jor
nada em direção a Brasília, composta com pessoas 
de cerca de 60 cidades. São trabalhadores, muitos 
deles desempregados, que resolveram fazer uma 
manifestação na próxima quarta-feira, dia 12, exala
mente para convidar o Congresso Nacional e o Po
der Executivo a se preocuparem mais com. essa 
questão. Os cortes anunciados de certos tipos de 
gastos; a diminuição do déficit fiscal em R$20 bilhõ
es, parte decorrente de aumento de receitas e de im
postos, parte decorrente de corte de gastos; não ne
cessariamente resultarão em melhores possibilida
des de emprego, ao contrário, haverá maior número 
de pessoas, inclusive no setor público, que estarão 
no "olho da rua". E quais são, então, as medidas que 
estaria o Governo implementando para levar em 
consideração a preocupação expressa por V. EJcll? 
V. EJcll falou da experiência de outros países, inclusi
ve da Alemanha, que têm se preocupado com essa 

• questão. Se, de um lado, a maior eficiência e o uso 
. da tecnologia, por vezes, enxuga oportunidades de 
emj:!rego em certos segmentos da economia; por ou
tro fà~nomias como a dos Estados Unidos e 
Japão têm tidQJaxas de desemprego relativamente 
mais baixas dos que.as nossas e inclusive mais bai
xas do que a das eco~ Lá, outros 
instrumentos têm sido colocados em v•go~on
tomar esse problema. Nos Estados Unidos, ~ 
exemplo, um dos principais instrumentos utilizados 
pelo Presidente Bill Clinton, desde 1993, foi a expan
são do crédito fiscal por remuneração recebida como 
complemento Jcs rendimentos daquelas pessoas 
que tenham famílias e cuja ~"nda não atinja determi
nado patamar, em que pese ao fat'J de estarem tra
balhando. Essas pessoas pasSãm a ter o direito de 
receber um complemento de renda que varia de 
acordo com o que consegue obter d!:l salário - se, 
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;mrv"lr.tura. a sua renda não atingir US$29 mil 
'nuais. O rendimento é maior se a renda for de até 
'.'S$12. cnil anuais, situação em que recebe mais 
'!}%. !:'. portanto, uma forma de imposto de renda 
,...egaiivo. Mas, não vejo aqui o Governo suficiente
"';'1ente oreocupadc com essa questão, considerando 
·; a:oeio que V. Exª faz no sentido de que instrumen
~os de política económica seLam utilizados aqui: 

O SR. EDISON LOBAO (PFL - MA) - Vou 
c-oncluir, Sr. Presidente. V. Exª já me chamou a 
~.c2nçao, mas me permita apenas concordar, em boa 
'"'l:1e, com o Senador Suplicy. Tenho preocupações 
-r::;fttndas com esse problema. 

Meu discurso de hoje foi no sentido de apoiar o 
:?overno nas suas medidas, nas suas preocupaçõ
~s. na sua ação, por um lado; mas, por outro, teve o 
·;entido de chamar a atenção do próprio Governo 
;::ara esta crise do desemprego que, com essas me
jidas de hoje, se agrava. 

O Senador Suplicy é possuidor de fortes co
~i'lecimentos de economia, ao contrário deste orador 
-r-r.desto que fala ao Senado Federal, e sabe que as 
~edidas de hoje, senão todas, mas pelo menos mui
·~s delas, eram indispensáveis para conter essa 
~"alanr:he que tanto nos ameaça. Contudo, discordo 
;c;-r.oém. Senador Eduardo Suplicy, tantoquanto V. 
="ª. do item que diz respeito às demissoes. Penso 
-·je o Governo poderia ter enveredado por outras 
--,-,.;tdP.s ou ter se bastado com quarenta e nove, ex-
":inrj::; esta que completa as cinqüenta e que diz 

-,spetio à dispensa de trinta e três mil funcionários. 
t.embro-me de que por volta de 1974/1975, no 

· -:J:centro da crise do petróleo, quando o mundo mer-
:it·.~·u em profunda recessão, gerando com isso o 

~:cs;-nprego em massa por toda a parte -nos Esta
·:::;s 'Jnidos, na Alemanha, na França, na Itália, na 
·gtaterra, no Japão, onde hordas de desemprega

·'rys andavam pelas ruas ao desespero -, o Brasil, que 
c:mbém estava diante daquele quadro e poderia ter 
"~erido à política que o mundo desenvolvido aderiu 
·,sentido de corrigir sua economia, também mergu

'·.·,ndo na recessão, preferiu um outro caminho, que 
·.1 o de valer-se da poupança externa para manter o 

... ena emprego interno, preocupado que estava o 
··•ovemo brasileiro com o desemprego. Portanto, a 
-.is deve alarmar sempre o fantasma do desempre-
o, como a mim me alarma profundamente. 

Sr. P:esidente, espero que o Govemo'brasilei
. -:-ssa estar, definitivamente, bem inspirado no 
· ···,lo ~e conduzir esta Nação tão grande, tão que

. , n::;s todos, a caminhos seguros no que diz 
· ''itauracão da sua economia, com as difi
. ,.,gras e ameaçadoras. que agora se 

· ·'·,., nn honzonte. 
·. •.: ·~,. de nos ajudar para que o Brasil possa, de 
... .-,r estas dificuldades e recolocar o seu trem do 

,•;.,n·· : :ocwmto, esta locomotiva fantástica de um Pais 

de 160 milhões de habitantes, nos trilhos da normali
dade. 

Muito obrigado~~ 

Durante o discurso do Sr. Edíson Lobão, o 
Sr. Coutinho Jorge deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Sup/icy. 

Cn':lR. PRESIDENTE (EauarôOSuplicy) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tra
balhos, lembrando ao Plenário que a sessão deliberativa 
ordinária de amanhã, dia 11, às 14horas e 30minutos, 
terá a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROJETODE RESOLUÇÃO N!! 146, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Re~uerimento n" 947, de 1997- art. 336, b) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso

lução nQ 146, de 1997 (apresentado pela Comissão de 
-Assuntos Económicos corno conclusão de seu Parecer 

nº 708, de 1997, Relator: Senador Roberto Requião), 
que autoriza a elevação temporária dos limites de endi-· 
vidamento do Estado de Santa Catarina para que pos
sa emitir, através de ofertas públicas, Letras Rnancei
ras do Tesouro do Estado de Santa Catarina -(LFTSC), 
destinando-se os recursos ao giro de sua dívida rnobi-

- liária com vencimento no último bimestre de 1997. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 142, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 948, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, de Projeto de Resolução 
- · n"-142, de 1997, de autoria de Senador Jonas Pilheiro, 

que altera a Resolução n" 101, de 1997, q..te autoriza a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasa, no valor de cinqüenta e 
CinCo fTlllhões, quatrocentos e seis mil dólares norte-ameri
-canos eqUi\lãleri!es á CinQUénlti e nove milhões, trezentos 
e sessenta e sete fTlll, quinhentos e vinte e nove reais, a 
preços de 31 de maio de 1997, entre o Governo do Estado 
de Mato Grosso e o lstituto Bancario San Paolo di T orino 
S.pA, destinada ao financiamento da construção de pon
tes de concreto no ârrbito de Programa de Perenização 
déiSTravéSSiáS âo Estado, tende 

Parecer favorável, sob nº 709, de 1997, da Co
missão de Assuntos Econôm.cos, Relator: Senador 
Carlos Bezerra. 

-3-
REQlJEf'HMENTO Nº 904, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
904, de 1997, do Senador José lgnácio Ferreira, so
licitando, nos termos regimentais, tramitação conjun
ta do Projeto de Lei do Senado nº 73, de 1996, com 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SBIADO FEDERAL 531 

o Projeto de Lei da Câmara n2 50, de 1997, por tra
tarem de serviço de telecomunicações. 

-4-
REQUERIMENTO N2 906, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

906, de 1997, do Senador José lgnácio Ferreira, so
licitando, nos termos regimentais, que sobre o Proje
to de Lei do Senado n2 73, de 1996, com o Projeto 
de Lei da Câmara n2 50, de 1997, que tratam sobre 
rádios comunitárias, além da Comissão constante do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam
bém, a de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-5-
REQUERIMENTO N2 905, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 905, 
de 1997, do Senador Romeu Tuma, solicitando, nos ter
mos regimentais, tramitação conjunta das Propostas de 
Emenda à Constituição n2 32, de 1996, e 24, de 1997, 
por1ratarem de prestação de serviço civil obrigatório. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 39, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n2 44, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 39, de 1996 (nº 490195, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafos ao art. 928 da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, tendo 

Parecer sob ri' 573, de 1997, da Corrissão de Consti
tuÇão, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Ramez Te
bet, favorável, nos termos de substitutivo (Emenda nº 1-
CCJ), que oferece; e pela prejudiciaf!Ciade do Projeto de Lei 
do Senado nº 44, de 1996, que tramita em corjt.nto. 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 44, QE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei da Câmara n2 39, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 44, de 1996, de autoria da Senadora 
Marina Silva, que altera os arts. 926, 927 e 928 do 
Código de Processo Civil e dá outras providências. 

-a-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 75, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 75, de 1996 (n2 360195, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
colete à prova de bala por profissionais nas condições 
que especifica e dá outras providências, tendo 

Parecer sob nº 331, de 1997, da Comissão de As
suntos Sociais, Relator: Senador João França. favorável 
ao Projeto, com Emenda nº 1-CAS, que apresenta. 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 48, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 48, de 1997 (n2 2.707197, na Casa de 

, ... ~, ·w ·w' e-· "'?5 ··a d 1 · 

origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a admissão de professores, técni
cos e cientistas estrangeiros pelas universidades e 
pelas instituições de pesquisa científica e tecnológi
ca federais, tendo 

Parecer favorável, sob n2 662, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Ramez T ebet. 

-10-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 127, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 127, de 1997, que autoriza a União a con
tratar operação de crédito externo, no valor equivalente 
a até trezentos e setenta e sete milhões, cinqüenta mil 
e trezentos e trinta e dois dólares norte-americanos, 
junto ao Brasilian American Merchant Bank destinada 
ao financiamento do Programa de Reaparelhamento e 
Modernização da Força Terrestre a ser executado pelo 
Ministério do Exército, tendo 

Pareceres da Comissão de Assuntos Económi
cos, Relator: Senador Ramez Tebet: 

- n2 565, de 1997, apresentado o Projeto, com 
voto contrário do Senador Laura Campos; e 

- n2 670, de 1997, favorável à Emenda n2 1· 
Plen, nos termos de subemenda que apresenta. 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 128, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 128, de 1997, que autoriza a União a 
contratar operação de crédito externo, com o Brasi
lian American Merchant Bank, no valor equivalente a 
até duzentos e trinta e seis milhões, quinhentos e 
noventa mil, novecentos e quarenta dólares norte
americanos, destinando-se os recursos ao financia
mento do Programa de Reaparelhamento e Modern
ização da Força Terrestre, a ser executado pelo Mi
nistério do Exército, tendo 

Pareceres da Comissão de Assuntos Económi
cos, Relator: Senador Ramez Tebet: 

• n2 566, de 1997, apresentando o Projeto, com 
voto contrário do Senador Laura Campos; e 

- n2 671, de 1997, favorável à Emenda n2 1· 
Plen nos termos de subemenda que apresenta. 

• O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 18h22min.) 

(O.S. N217834197) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR HUMBERTO LUCENA NA 
SESSÃO DE 5-11·97, QUE SE REPUBLI
CA POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMEN· 
TAR: 
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -
Sr . .Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. Ex- a palavra. 

O SR. HUMBERTO LUCENÀ (PMDB - PB. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S.-&5 e Srs. Senadores, a discussão e votação 
desta Proposta de Emenda à Constituição, bem assim 
a discussão e votação de outras proposições no Con· 
grasso, como é o caso da tentativa de prorrogação do 
CPMF, Contnbuição Provisória de Movimentação Fi
nanceira, criada sob a inspiração do ex-Ministro Adib 
Jatene, é a prova mais evidente de que estamos, cada 
vez mais, distantes da chamada Reforma Fiscal. 

Naturalmente o governo tem encontrado árficul
dades de concluir essa reforma fiscal, por não acertar 
um ajuste com os Estados, o Distrito Federal e os mu
nicípios. E o fato é que continuam sendo cobrados os 
mesmos tributos, inclusive com um pesado encargo 
contra os contribuintes, sobretudo porque a grande 
parcela do imposto pago é indireto, sem falar que o 
mais importante imposto direto, corno sabecros, é o mais 
irflsto de todos. Refiro-me ao imposto sobre a renda 

Ora, Sr. Presidente, com a prorrogação do 
FEF, que vem se repetindo anualmente - e que, 
aprovada esta Proposta de Emenda Constitucional, 
vai até 31 de dezembro de 1999 e a CPMF vigorará 
por mais um ano - com o tempo o Governo vai-se 
desinteressando da reforma fiscal. 

Gostaria de fazer um apelo às autoridades da 
área econômica, ao Senhor Presidente da República 
sobretudo, ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr. Mi
nistro do Planejamento, para que não se descuidem 
da reforma tributária, porque ela é fundamental para 
resolver o problema do défteit fiscal no Pafs. Sem 
ela, estaremos sempre nesse vaivém, contrariando 
princfpios federativos, atingindo a autonomia finan
ceira dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios. Agora, Sr. Presidente, os Estados, o DF e os 
municípios estão combalidos com suas dividas para 
com a União, para com os bancos ofteiais e particu
lares e mesmo com a rolagem de suas dividas. A 
Parafba, por exemplo, apesar de todas as leis e re
soluções que aprovamos para amenizar o percen
tual, ainda paga cerca de 16% ou 17% ao mês, por 
sua divida para com o Governo Federal - divida 
contratual, sem falar na divida mobiliária. 

Portanto, Sr. Presidente, a mim me parece 
que, na verdade, ternos que dar uma solução, votan
do a reforma fiscal, para ·que não continuemos com 
essas decisões que dependem sempre da prorroga-
ção de leis em vigor. • 

Além do que os Estados estão perdendo pro-

priamente com o FEF, além do que os Estados es
tão perdendo com a CPMF e, sobretudo, além do 
que os Estados perderam com a lei Kandir, que, 
aliás, foi objeto hoje de um discurso aqui do nobre 
Senador Ademir Andrade, que apresentou um proje
to revogando-a, vem agora essa Proposta de Emen
da Constitucional, que no seu art. "5!!, diz: 

Observado o disposto no artigo anterior, a 
União aplicará as óiSpoSições do art. 3l' desta. 
Emenda retroativamente a 1; de julho de 1997. 

isso, em outras palavras, signifiCa dizer que o Té
souro continua cobrando o Fundo, ~r de ele não 
mais estar em vigor, porque terminou a sua vigência 
em julho deste ano. Está havendo uma apropriação in
débita por parte da União em prejulzo' dos Estados e 
Municípios. Esse é o ponto fundamenta! da questão e 
que levou Governadores de Estado, por exemplo, .o 
Governador José Maranhão, da Parll.lba, a continuarem 
preocupados com a situação que se está criando. 

Sr. Presidente, mantive entendimentos com o 
llder Elcio Alvares. O nobre Senador falou-me na 
disposição de V. Ex-, corno presidente do Senado, 
de tentar uma solução conciliatória junto à área eco
nõmica do Governo. Seja qual for, 61a tem que vir, 
Sr. Presidente, porque não podemos mais contribuir 
para o enfraquecimento cada vez maior das finanças 
dos Estados, Municípios e DF. 

V. Ex- foi Governador da Bahia por duas ou 
três vezes - e talvez o seja por mais uma vez se o 
quiser-, mas o fato é que V. Ex- foi Governador numa 
época em que o Governo Federal não precisava recor
rer a esses instrumentos e retirar dinheiro dos Estados, 
Municípios e DF. Hoje, ÇlS Estados estão numa situa
ção realmente diffcil, porque a União, com o seu Plano 
Real - que inegavelmente vai bem pois é jOOPOilSável 
pela estabilidade e queda da inflação - tem de manter 
o equilfbrio das contas públicas e, para isso, não de
volve o dinheiro dos Estados. 

Portanto, Sr. Presidente, nós da Parafba va
mos votar favoravelmente à matéria, apesar do sa
criflcio que será imposto ao Estado. E vamos votar de
pois de entendimentos com o Governador Maranhão, 
e certos de que, da parte das lideranças institucionais 
e, sobretudo, da parte de V. Ex-, como Presidente do 
Senado, do Senador Elcio Alvares e dos demais Lfde
res, possamos fazer um acerto com a área econõmica 
do Governo para encontrar um modo de devolver aos 
Estados, pelo menos o valor correspondente a esses 
três meses, parceladamente, porque realmente está 
sendo cobrado indevidamente. Não quero referir-me à 
lei Kandir porque essa foi prometida e não cumpri
da, mas também tem que ser amanhã acertado um 
esquema para seu fiel cumprimento. 
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Eram essas as palavras que gostaria de dizer a às Lideranças e a V. Ex4, como Presidente do Sena
título de encaminhamento e esse o apelo que faria do e do Congresso Nacional. 

ATA DA 15'r SESSÃO NÃO DELffiERATIVA, REALIZADA EM 3 DE 
NOVEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 4 de novembro de 1997) 
RETIFICAÇÃO 

À pagina n° 23719, 1• coluna, Parecer n° 691, de 1997, 

Onde-se Lê: 

PARECER N° 691, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o Projeto de Ld do Senado n° 1999 de 1996, de autoria 
do Senador Ney Suassuna que altera o Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezeJ;I!bro de 1940 - Código Penal - , 
introduzindo artigo que define crime de omissão no 
exercício do pátrio poder . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ---.......................................... ·---.. -.... _ ........... _ .. ~ .. '--' ~. _, .... -. ':__'_ ~ .. ·_· _· ·:-.·-~: -.:.__·_-_ .. -.-.. . 

Leia-se: 

PARECER N° 691, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n° 199, de 1996, de autoria 
do Senador Ney Suassuna, que altera o Decreto-lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. - , 
introduzindo artigo que define crime de omissão no 
exercício do pátrio poder . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • •• ••••• • _ ••••• _ •• _ •• _ ••••••••• !"'. _ ...... _. _. ~-~~~~1 ~ ~--. ~:..:..:. ~- •••••••••••••••• 

ATA DA 160a SESSÃO DELffiERATIVA ORDINÁRIA, ~ALIZADA EM 4 
DE NOVEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 5 de novembro de 1997) 

RETIFICAÇÕES 

Trecho de Ata, às páginas n°s 23851 a 23855, que se republica, por 
haver saído com incorreções, no Projeto de Decreto Legislativo no 119, de 1997 (n° 
456/97, na Câmara dos Deputados): 

• • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • ~••*" • •• • ••• • • •-•• •• • -..•oc•••• ·-•-'","" • • ·-·~- -~ • • • • • • • ·~ • • • • • • •' • • • • • • •• •• •• • • • • 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 119, DE 1997 

(Nº 456/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à LA Pereira e Oliveira Ltda. -
ME para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de 
Santana do Uvramento, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica aprovado ato a que se refere a Por

taria n2 735, de 27 de setembro de 1994, que reno
va, pôr dez anos, a partir de 21 de maio de 1992, a 
permissão outorgada à LA Pereira e Oliveira Ltda. -
ME para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2 857, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o§ 12 do artigo 223, da Constituição Federal, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 
735, de 27 de setembro de 1994, que renova, pôr mais 
dez anos, a permissão outorgada à LA. Pereira e Oli
veira Ltda. - ME, para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Santana do Livramento, Esta
do do Rio Grande do Sul. 

Brasília, 18 de outubro de 1994. -Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 144/MC, DE 7 DE 
OUTUBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, a in-

clusa Portaria nº 735, de 27 de setembro de 1994, pela 
qual renovei a permissão outorgada a LA Pereira e Oli
veira Ltda. - ME., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Santana 
do Uvramento, Estado do Rio Grande do Sul. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério mani
festaram-se sobre o pedido, considerando-o devida
mente instruído de acordo com a legislação aplicável, 
o que me levou a deferir o requerimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato do Processo Administrativo n2 

29790.000256/92-96 que lhe deu origem. 
Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais, 

Ministro de Estado das Comunicações 

PORTAR IA N2 735, DE 27 DE 
SETEMBRO DE 1994. 

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
62, inciso 11, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
n2 29790.000256/92-96, resolve: 

I- Renovar, de acordo com o art. 33, § 32 , da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pôr mais 
dez anos, a partir de 21 de maio de 1992, a per· 
missão outorgada a LA. Pereira e Oliveira Ltda. -
ME pela Portaria nº 99, de 19 maio de 1982, para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

11 - A execução do serviço, cuja outorga é re
novada pôr esta Portaria, reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e 
seus regulamentos. 

III - Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 32 do art. 223 da Constituição. 

IV -.Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicàçãõ . ..,. Djalma Bastos de Morais. 

PROCESSO N2 29790.000256/92 
Parecer Sejur n2 200/92 

Sr. Chefe do Serviço Jurídico: 

Referência: Processo n2 29790.000256192 

Origem: DMIRS 

Assunto: Renovação de Outorga. 

Ementa: Permissão para executar serviço de radio
difusão sonora cujo prazo teve seu termo final 
em 21-5-92. 

Pedido apresentado intempestivamente. 

Regulares a situação técnica e a vida societária. 

Conclusão: Pelo deferimento. 
L. A. Pereira e Oliveira Ltda., permissionária do 

serviço de radiodifusão sonora em FM, na cidade de 
Santana do Livramento, Estado do Rio Grande. do 
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Sul, requer renovação do prazo de vigência de sua 
permissão, cujo termo final ocorreu em 21-5-92. 

l-Os Fatos 

1. Mediante Portaria n2 99, de 19 de maio de 
1982, foi outorgada permissão a L. A. Pereira e Oli
veira Uda. para explorar, por 10 (dez) anos o serviço 
de radiodifusão sonora em FM, na cidade de Santa
na do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul. 

2. A outorga em questão começou a vigorar em 
21 de maio de 1982, data de publicação da portaria 
de permissão no Diário Oficial. 

3. A outorga em apreço foi deferida à L. Pereira 
e Santos Ltda., que posteriormente mudou a razão 
social para L. A. Pereira e Oliveira Uda., conforme 
autorização da Portaria n2 277 de 4-8-87. 

4. Cumpre ressaltar que, durante o período de 
vigência da outorga, a entidade foi advertida con
forme se verifica na informação procedente do De
partamento Nacional de Fiscalização das Comuni
cações, a fi. 37. 

A advertência foi a seguinte: 
- por infração ao item 9.5 da Norma Técnica 

7180 combinado com item 34 do art. 1.222. Decreto n2 

52.795163, estabelecida em despacho, de 27-3-91. 

11 - Do Mérito 

5. O Código Brasileiro de Telecomunicações, ins
tituído pela Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, es
tabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de 
radiodifusão sonora a 15 (quinze) anos para o serviço 
de televisão, que poderão ser renovados por períodos 
sucessivos e iguais (art. 33 § 32), períodos esses man
tidos pela atual Constituição (art. 22, § 52). 

6. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n2 52.795, de 
31 de outubro de 1963, declara: 

"Art. 27. Os prazos de concessão e 
permissão serão de 10 (dez) anos para o 
serviço de radiodifusão sonora e de 15 

. (q~e) anos para o de televisão." 

7. De acordo-com o art. 42 da Lei n2 5.785, de 
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a 
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir 
requerimento ao órgão competente, no período com
preendido entre o 62 (sexto) e o 32 (terceiro) mês an
terior ao término do respectivo prazo. 

8. O prazo de vigência desta permissão 
teve seu termo final dia 21 de maio de 1992, por
quanto começou a vigorar em 21-5-82, com a 
publicação do ato correspondente no Diário Ofi
cial de 21-5-82. 

9. O pedido de renovação da outorga, ora em 
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 9 de 
março de 1992, portanto intempestivamente. 

jO. A requerente tem seus quadros societário 
e diretivo aprovados, respectivamente, pelas Porta
rias 448 de 9-11-90, Portaria 099 de 21-5-82 e Por
taria 756 de 12-11-82, com a seguinte composição: 

Cotistas 

Luiz Alberto Alves Pereira 

lisa Maria de Oliveira Pereira 

Total 

Cargo Nome 

Valor em CR$ 

50.000.00 

50.000.00 

100.000.00 

Gerente: 

Gerente: 

Luiz Alberto Alves Pereira 

lisa Maria Alves Pereira 

11. A emissora se encontra operando regular
mente, dentro das características técnicas que lhe 
foram atribuídas, conforme mencionado a fls. 38. 

12. A permissionária está isenta de recolher o 
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações- FIS
TEL, consoante informação de fls. 17, verso, proce
dente do Sepriv. 

13. Consultado o Cadastro Nacional de Radio
difusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e 
dirigentes não ultrapassam os limites fixos pelo arti
go 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n2 236, de 
28 de fevereiro de 1967. 

14. Finalmente, observa-se que o prazo de vi
gência da outorga deverá ser renovado a partir de 
21-5-92, tendo em vista a data de publicação da por
taria de permissão, no Diário Oficial. 

Conclusão 

Do exposto, concluímos pelo deferimento do 
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à 
Coordenação-Geral de Outorgas, do DNPV, para 
submissão do assunto ao Senhor Diretor do Depar
tamento Nacional de Serviços Privados. 

É o parecer "sub-censura" . 
Porto Alegre, 9 de Junho de 1992.- Maria Te

reza Fernandes, Assistente Jurídico. 
Sr. Chefe da Divisão das Comunicações: 
Encaminho o Parecer SEJUR n2 200/92, que 

acolho, por seus jurídicos fundamentos, sugerindo en
caminhamento à COT/DNPV para prosseguimento. 

Porto Alegre, 15 de junho de 1992.- Dr. Sylei 
Pires Ferreira, Chefe do Serviço Jurídico ex-MIN
FRAIRS 

COT/DNOV 
Solicito a fineza de dar prosseguimento. 
Em 16-6-92 

(A Comissão de Educação) 
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······················································································-, .................................................... . 
............ .. .. ...................................................................................... .. .. .......... ... ............... ... . 

À página no 23881, I" coluna. na ementa do Projeto de Resolução ·no 
145, de 1997-CN, 

Onde sele: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1~5, DE 1997-CN 

Regulamenta a Lei no 506, de 30 de outubro de !997, 
que "Extingue o Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, e dá outras providências" 

Leia-se: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 145, DE 1997-CN 

Regulamenta a Lei no 9.506, de 30 de outubro de I 997, 
que "Extingue o Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, e dá outras providências" 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

10/11/97 
Segunda-feira 

14:30 - Sessão Não Deliberativa do Senado Federal 

20:30 - Jantar em homenagem ao Excelentíssimo Senhor 
Carlos Saúl Menem, Presidente da República Argentina 

Palácio do ltamaraty 
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Ata da 165!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 11 de novembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães 

Geraldo Melo e da Stl Marluce Pinto 
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 

PRESENTES OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Albino Boaventura - Antonio 

Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares - Bel
lo Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezena - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casil
do Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes 
- Epitacio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperi
dião Amin - Fernando Bezena - Flaviano Melo -
Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Péres - João 
França - João Rocha - Joel de HoUanda -Jonas Pi
nheiro - José Agripino -José Alves - José Bianco -
José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro 
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio 
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marluce 
Pinto - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre Qui
nan - Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Si
mon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Romero Jucá - Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha -
Sergio Machado - Teotonio Vilela Filho - Valmir 
Campelo - Vilson Kleiniibing - Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 73. Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

A Presidência recebeu da Diretoria do Crédito 
Público da Secretaria de Estado da Fazenda de Mi
nas Gerais, o Ofício no 110/97, na origem, de 5 do 
corrente, encaminhandp,_ nos tE;!_rrno~:; de § 22 do art .. 
3° da Resolução n• 60, de 1997, do Senado Federal, 
documentaçáo referente à oferta de títulos emitidos 
no último dia 3 de novembro de 1997. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n• 78, de 1997, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Hã ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jor
ge. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Sr:ls e Srs. Senadores, encerrou, 
dia 30 próximo passado, portanto hã mais de 1 O 
dias, em Manaus, a IV reunião anual dos participan
tes do PPG7 - Programa Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais brasileiras. O chamado PPG7 é 
constituído pelos países do grupo dos sete - Esta
dos Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, 
Itália, Canadá e, além destes, a União Européia. To
maram parte na reunião o Ministério do Meio Am
biente, representantes do Banco Mundial, Secretá
rios do Meio Ambiente dos Estados da Amazônia, 
Organizações Não-Governamentais e empresários. 

Volto, mais uma vez, à tnbuna, como o fiz na 
semana passada, para alertar e~· Senado e a Nação 
sobre alguns assuntos discutidos naquele encontro. 
Volto, Sr. Presidente, e o faço por escrito para que 
aqui fique registrado que, nem sempre, esses assun
tos são os mais adequados aos interesses da Ama
zônia e do Brasil. 

Houve, durante os quatro dias de reuniões, de
clarações otimistas sobre o repasse de recursos aos 
Estados amazônicos, da ordem de US$41 milhões, 
sendo US$31 milhões ofertados pela Alemanha e 
US$10 milhões pelos Estados Unidos. Esse dinheiro 
é destinado à conclusão da primeira fase do PPG7, 
até o ano 2.002, quando deverá ser iniciada uma 
nova etapa do programa. 

As quantias anunciadas como tendo sido da
das ao Programa, algo na ordem de US$280 milhõ
es, na realidade, fazem parte de um complicado pla
!1ejamento finançeiro q~;~e teve muita dificuldade para 
ser aceito pelo Brasil. Os parses doadores insistiam 
em englobar nas doações ao Programa recursos en
volvidos elll projetO$. bilaterais associados ao meio 
ambiente. E aqui quero chamar a atenção das Srlls 
Senadoras e dos Srs. Senadores, porque essa resis
tência do Brasil não é nova, pois, desde 1995, nosso 
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País del::idiu não aceitar mais a associação de proje
tas ambientais ao PPG7. Os nossos argumentos 
eram baseados principalmente no receio de que di
minuíssem consideravelmente os novos investirnen- -
tos e assim o Projeto ficasse prejudicado. A situação 
somente chegou a um final de consenso, cc:n a 
aquiescência do Governo brasileiro em aceitar a as
sociação dos projetas ao PPG7, depois que os paí
ses doadores concordaram com a condição de o 
Brasil ter direito a dar parecer sobre cada projeto as
sociado apresentado e também ter a palavra final se 
o projeto se enquadra ou não como parte do PPG7. 

Portanto, temos aqui duas condições, Sr. Pre
sidente. Primeiro, o Brasil ter direito a dar o parecer 
sobre cada projeto associado apresentado; depois, 
ter a palavra final se esse projeto se enquadrava ou 
não comO parte do PPG7. 

O nosso País - essa é a grande realidade -
continua com pouca credibilidade internacional em 
relação à proteção as suas florestas tropicais - Mata 
Atlântica e em especial a Amazônia. O Brasil é visto, 
ainda, corno um dos grandes vilões da questão am
biental, como ficou evidenciado no relatório do Bird 
que foi apresentado durante a reunião. Rela_tório 
esse- V. Ex-s devem estar lembrados- a que fiz, 
ainda que poucas, severas críticas. 

Os países doadores resistiram à liberação de 
mais recursos e questionaram a efiCácia dos proje
tas por eles financiados, cerca de 150, reclamando 
que os mesmos não funcionam com a eficiência de
sejada e que boa parte do dinheiro foi despendi9a 
em burocracia, reuniões técnicas, viagens etc. 

O documento final do encontro recomenda ao 
Governo brasileiro o aumento da fiscalização contra 
os desmatamentos e queimadas. 

Mais uma vez, tenho que enfatizar a importân
cia e a complexidade de que se reveste este assunto 
e estou seguro de que ele nem sempre é abordado 
com a isenção e o espírito público que se impõem, 
pelas suas repercussões sobre a população da 
Amazônia, do País e do mundo. 

Toda vez que se fala em desenvolvimento sus
tentável da Amazônia brasileira vem à baila uma sé
rie de teorias que, de tanto serem repetidas, toma
ram-se verdades. Na realidade, são bastante discutí
veis pela sua parcialidade e falta de sustentação 
científica. A propósito, lembro que participantes do 
encontro condenaram o plantio de soja na Amazônia 
como uma das formas mais predatórias de destrui
ção da floresta. 

Por estranha coincidência, essa condenação 
vem exatamente quando o governo do Amazonas 

anuncia, com grande entusiasmo, o início do terceiro 
grande ciclo econômico, após o da borracha e o da 
Zona Franca, que é o fomento da agricultura. 

- -Por isso o eminente Senador Ney Suassuna, 
homem que lida com essa matéria, se põe perplexo. 
Para alegria minha, vejo que é sucedido pelo nosso 
Presidente, Senador Geraldo Melo, que, tendo sido 
Governador do Rio Grande, também esposa as 
mesmas atitudes em defesa da nossa agricultura. 
Recolho isso com muito carinho. 

Continuo, Sr. Presidente, dizendo que o repre
sentante do BIRD fez críticas a qualquer tentativa de 
desenvolvimento econômico, pois, além da soja, 
condenou projetas de irrigação usando lagos e ala· 
gados e até a exploração de madeira por seringuei
ros que, segundo ainda os ambientalistas, são os 
"símbolos da preservação das florestas da Amazô
nia". Essa frase está entre aspas porque não quero 
deixar de registrar que não é da minha autoria. 

É curioso como não se faz referência a outra 
atividade extrativista importante como a da casta
nha, dita do Pará. Será que os •ambientalistas• des
conhecem que somente no Estado do Ainazonas a 
produção da última safra foi de mais de 4 mil tonela· 
das desse produto ou é porque esse alimento de alto 
teor alimentício vai todo para o mercado externo 
(EUA e União Européia) com ganhos irrisórios para 
o homem da Amazônia? 

Essa interrogação tem razão de ser feita, emi
nentes Senadores, porque já vão longe as teorias 
sobre a classificação da Amazônia como pulmão do 
mundo, por comprovada insustentabilidade científi
ca, mas ainda não se consegue eliminar o mito das 
queimadas como a grande vilã da poluição da at-

. mosfera e agora também responsável pelo aqueci· 
mento do planeta. 

Pergunto, eminentes Senadores Geraldo Melo 
e Ney Suassuna, há quantos anos a explosão indus
trial na Europa e Estados Unidos vem despejando 
na atmosfera gases poluentes? E o surto de desen
volvimento do chamado primeiro mundo, no final do 
século passado e início deste, avançando sobre re
giões ainda não exploradas, cobertas de vegetação, 
tanto nos seus territórios como nos continentes tropi
cais sem que se preocupassem com as conseqüên
cias para os povos e o clima da terra? Essas per
guntas não podem ficar no ar. 

Nós, brasileiros, sobretudo da Amazônia, não 
aceitamos o papel de vilões da atmosfera nem a res
ponsabilidade pela poluição do planeta, como que
rem nos impingir alguns ambientalistas parciais e de
sinformados, para não dizermos mal intencionados. 
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Mais do que nunca queremos alertar o Senado 
Federal e o povo em geral contra as falácias sobre 
essa poluição causada pelas queimadas da Amazô
nia Há que se distinguir - e aqui faço questão de 
chamar a atenção do Senado - as que realmente 
são danosas e criminosas daquelas que os caboclos 
realizam corno única alternativa ao preparo da terra 
para o cultivo de subsistência 

Segundo dados não contestados, o Brasil hoje 
é o responsável por cerca de 6"k da emissão de po
luentes na atmosfera, isso incluindo as •queimadas", 
atividade industrial, automóveis etc., e os paises in
dustrializados- vejam V. Ex!s- inclusive os do G7, 
entre eles os Estados Unidos e Japão, que respon
dem por 30% dessas emissões de dióxido de carbo
no, o grande vilão do aquecimento global da atmos
fera. 

Nunca é demais lembrar, por outro lado, que, 
para a reunião sobre o clima, a ser realizada no Ja
pão, em dezembro vindouro, as maiores resistências 
para a redução de omissões de poluentes, vêm exa
tamente dos paises do G7, principalmente Estados 
Unidos e Japão. 

Sr. Presidente, quero concluir para dizer a V. Ex' 
que reuniões como a do PPG7 são muito bem-vin
das e merecem todo o apoio daqueles que, com res
ponsabilidade, se preocupam com as condições de 
vida no planeta. Que se realizem cada vez mais, e 
os países, em geral, se envolvam na discussão e na 
procura de relações para o equilíbrio entre as ativi
dades econõmicas do homem e a preserVação da 
natureza. Estamos entre os que advogam a cons
cientização dos povos para a importância do assunto. 

Enfatizamos, finalmente, que, apesar desse re
conhecimento e engajamento na luta para encontrar 
soluções criativas e exequíveis, continuemos firmes 
no propósito de desenvolver a Amazônia, evitando 
manter a região estática e intocável, condenada à 
mera contemplação e ao eterno subdesenvolvimento. 

Porque é exatamente isso, Sr. Presidente, que 
os países que detêm o comando financeiro, este 
chamado capitalismo selvagem, querem que nós, 
daquela região, fiquemos em mera contemplação, 
deixando que as riquezas permaneçam lá, no subso
lo, sem que possamos nós, os brasileiros, darmos 
conta de que somos capazes de apreciá-las, de ad
ministrá-las, de organizá-las e desenvolvê-las, até 
porque, quando começamos a desenvolver - dou o 
exemplo do manganês -, cai o preço no mercado 
mundial, e somos sabotados. 

Por esta razão, Sr. Presidente, que, hoje, com 
muita alegria, vejo V. Exl', mais uma vez na Presi-

T -
dência dos trabalhos desta Casa, na qualidade de 
primeiro Vice-Presidente a orientar aquilo que preci
samos: primeiro, a defesa da Amazônia; segundo, 
por conseqüência, a defesa do Brasil. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Por per

muta com o Senador Hui"Aberto Lucena, concedo a 
palavra ao Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, o mundo mu
dou muitq. Antigamente, para se derrotar um país, 
precisavámos de exércitos. Hoje, os exércitos são 
acionados por meio de teclas de computadores e os 
generais, na verdade, são os comandantes dos 
grandes contingentes de dinheiro que são investidos 
ou retirados daqui e dali. Há empresas poderosfssi
mas, corno por exemplo a Merrill Lynch que, apenas 
ela, tem um fundo de US$3 trilhões. E hã grandes in
vestidores, como o Sr. George Soros, por exemplo, 
que manipulam fundos tão grandiosos que podem se 
dar ao luxo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de doar 
até US$ 500 milhões a um país. Nos dois últimos 
anos, ele tirou aproximadamente US$2 bilhões do 
seu bolso e os doou a alguns países. 

Este é um mundo diferente do mundo de al
guns anos atrás. Essas pessoas fazem especulação 
não mais contra produtos corno a castanha-do-pará, 
a borracha ou a madeira, mas contra a moeda de 
países inteiros. Senador Bernardo Cabral, o Sr. 
George Soros fez especulação contra o Banco da 
Inglaterra e, nessa operação, ganhou US$1 bilhão lí
quido. 

Isso foi feito recentemente contra os ligres 
Asiáticos, contra a Tailândia, a Malásia e a Indoné
sia Por último, em Hong Kong, também houve um 
problema desse tipo. No México, isso já tinha ocorri
do, e, agora, no Brasil, houve essa questão. Todos 
puderam perceber que, na primeira semana, o Go
verno brasileiro enfrentou esse problema trocando 
os reais, que, para eles, seriam desvalorizados, pe
los dólares. Com isso, o desembolso das nossas re
servas foi de cerca de US$6 bilhões; alguns dizem 
que esse desembOlso chegou a US$10 bilhões. 

Na verdade, o discurso do Governo no sentido 
de que as reformas eram necessárias tinha ficado 
velho. Ninguém mais acreditava nele. E, de repente, 
esse discurso ficou mais do que atual. Não bastou 
mostrar que havia dinheiro para fazer a troca. Hou· 
ve uma nova queda e uma subida dos juros. Vejam 
V. Ex-s que os juros estavam no Orçamento de 
1998, calculados em R$37 bilhões; isso já é um 
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Deus nos acuda; é o PIB do Chile e do Peru juntos, 
todo o trabalho de duas nações juntas é o que íamos 
pagar de juros da dívida - de repente, Srs. Senado
res, para tomar mais atrativo o real, esse monta'lte 
salta para quase R$57 bilhões, ou seja, um aumento 
de 20 bilhões só em juros. Era necessário uma ação 
mais enérgica, e o Governo a tomou, no pacote di
wlgado ontem, que vai mexer em muitas áreas e 
que nos vai dar aproximadamente R$20 b~hões em 
recursos - mais ou menos o que tivemos de perda 
em juros. É claro que esses juros não devem ficar 
nesse patamar - saltaram de 20 para 40% ao ano. 
Passando a crise, e também com a reforma, é possí
vel que baixem. 

Só hoje estamos tomando conhecimento do 
texto of•cial. Como Presidente da Comissão de Orça
mento, estou indo ao Ministério do Planejamento re
ceber o documento e mostrar o reflexo que vamos 
ter nos Orçamentos de 1997 e de 1998. 

Mas já estávamos estupefatos - essa é a pala
vra-, Senadores Bernardo Cabral e Jefferson Pé
res,. porque verificávamos que, num orçamento de 
mais de 430 bilhões, só tínhamos 8 bilhões de inves
timentos para o País inteiro. Agora vamos ter que re
duzir programas. Isso signifiCa reduzir os míseros 
R$8 bilhões para um País de 150 milhões de pes
soas e de uma extensão territorial como essa que o 
Brasil tem. Vamos ter que fazer cortes. Temos que 
fazê-los, porque a queda do real será pior do que 
qualquer outra coisa. Há países que perderam 40"/o 
do valor de_.sua moeda. O país ficou 40% mais po
bre. Então, temos de fazer isso. 

Eu me perguntava: se eu estivesse no lugar do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, eu faria 
isso? A resposta, Srs. Senadores, é sim, eu faria. 

Uma parcela da batata quente ficou nas mãos 
do Presidente - a responsabilidade, etc. A outra par
cela foi jogada para as mãos do Congresso. Vamos 
ter que descascá-la e fazer o puré aqui, tomar essa 
batata quente palatável. 

Mas eu faria exatarnente isso, e só discordo de 
um item: não vimos, no programa do Governo, uma 
adequação mais precisa, para que a máquina do 
Governo seja melhor arrecadadora. Não me confor
mo em ver que há Estados, como é o caso do Esta
do do Rio de Janeiro, que tem cerca de R$400 mi
lhões de arrecadação mensal e - pasmem os senho
res - tem R$27 bilhões de dívida ativa; ou do Brasil, 
que está morrendo por US$20 bilhões de dólares, 
está fazendo todo esse sacrifício e mandando aper
tar o cinto, mas tem US$300 bilhões para receber, e 
a máquina, calma, quieta, passiva, dizendo que não 

dá para receber tudo, que não é assim. É claro! Pro
curador não é recebedor. Se fosse recebedor, teria o 
nome de recebedor, e não de procurador. O procura
dor chega lá, senta-se - quatro ou seis horas - e o 
que acontece no final? Se não recebeu, não há pro
blema; no final do mês o dinheiro dele está do mes
mo jeito. Agora, privatiza, como fizeram os Estados 
Unidos, o Canadá, muitos países de Europa e, re
centemente, a Argentina! Porque o cidadão - está 
aqui a conta, vá receber- só ganha se recebeu. As
sim ele vai correr atrás do dinheiro. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB) -V. Ex" 
tem o aparte, nobre Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Sena
dor Ney Suassuna, V. Ex" aborda um ponto impor
tante. No meu relatório sobre as contas do Governo 
de 1996, está apontado que a dívida ativa da União 
é de R$40 bilhões, ou seja, créditos a receber pela 
União. Evidentemente que urna boa parte é de crédi
tos incobráveis. São empresas que já desaparece
ram, não existem mais, não têm mais patrimônio. 
Mas quanto disto é recebfvel, Senador Ney Suassu
na? Não sei. E o Governo no ano passado conse
guiu cobrar, fazendo, segundo ele, um grande esfor
ço: elevou de cento e poucos para R$300 milhões; 
conseguiu receber de volta R$300 milhões. Eviden
temente que há alguma coisa errada nesse setor da 
máquina administrativa. V. Ex" hoje, -li nos jornais
vem sugerindo - e não é a primeira vez que o faz -
a terceirização da cobrança dos débitos do Governo. 
Creio que já é tempo de se pensar nisso. É impossí
vel que desses R$40 bilhões, Senador Ney Suassu
na, não se possa recuperar pelo menos um quarto 
disso; eu diria R$10 bilhões, na pior das hipóteses. E 
não se compreende a inação do Governo num as
sunto tão importante e tão necessário nesta hora 
dramática em que vivemos. Parabéns a V. Ex" pelo 
pronunciamento e pela sugestão que fez hoje, a qual 
endosso. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Agra
deço-lhe, Senador Jefferson Péres. É muito impor
tante o apoio de V. Ex". Fico muito feliz pelo aparte 
de V. Ex" constar do meu discurso. Mas eu diria que 
está havendo um equívoco: não são 40 bilhões. No 
Ministério da Fazenda, em créditos vencidos sendo 
cobrados tinha 60 bilhões; talvez, após esses dois 
anos, tenha-se reduzido para 40 bilhões. 

No INSS tem cerca de 35 bilhões; no Banco do 
Brasil tinha cerca de 27 bilhões, reduzidos porque se 
jogou uma parcela dizendo-se não ser mais recebi-
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vel, baixou, mais deve ter aí seus 14, 15 bilhões, no 
mínimo; no Banco Central tem tudo aquilo que veio 
dos bancos que foram incorporados pelo Proer, que 
beiram os outros 20 bilhões; na Caixa Económica 
Federal, no que se refere a saldos do sistema habi
tacional, cujos apartamentos não sumiram, cujas ca
sas não sumiram, eram de pedra e cal, portanto, de
vem estar lá, beiram 70 bilhões. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o mais 
engraçado de tudo não é isso - digo engraçado, 
mas a palavra correta deveria ser triste - é que te
mos todas as terras de marinha. E, vejam bem, não 
são terras da Marinha, são terras de marinha que 
beiram todos os oceanos, lagos e rios, que devem 
ter, aproximadamente, 3 milhões e 500 mil imóveis, 
e o Governo tem cadastrado pouco mais de 50 mil. 
Qual é a família brasileira que mora em Copacaba
na, Leblon, Ipanema, Guarujá, ou qualquer outra 
praia, que não gostaria de ter liquidado, de uma vez 
por todas, o débito dessa conta? Só que o Governo 
não tem como vender porque não cadastrou, não 
sabe, não tem sequer o controle. Isso, estimado pelo 
próprio Secretário do Património Nacional, dá cerca 
de 11 O bilhões. Então, é um rico que está de bolso 
vazio pedindo esmola, que tem toda uma fortuna 
para receber mas não tem a coragem de mudar a le
gislação e cobrar essa dívida. 

É por isso, Sr. Presidente, que hoje, nesta tar-· 
de, volto a dizer que apóio o pacote do Presidente 
Fernando Henrique. Sei que Sua Excelência está fa
zendo com sacrifício, mas acho que é hora de se 
mudar a legislação, como fez, por exemplo, a Argen
tina. Há dois anos, quando apresentei esse projeto, 
a Argentina-veio e nos fez várias perguntas; apre
sentamos várias sugestões e seis meses atrás eles 
terceirizaram também a cobrança. No Brasil, quando 
falamos, a primeira coisa que os Procuradores res
pondem é que é inconstitucional. Claro, é inconstitu
cional, dito por um Procurador. 

Temos que ter a coragem de colocar a terceiri
zação no ar, porque ela nos trará recursos para tra
zer o desenvolvimento, porque equilibrar as contas 
nós estamos conseguindo; agora, onde está o di
nheiro para investir na educação, na industrializa
ção, na automação, na automatização. na agriCultu-.: 
ra? Esse dinheiro está por aí e deixou de ser cobra
do, é património que está inativo, como é o caso das 
casas da União. 

Na realidade, estamos aqui chorando, dizendo 
que o pacote é forte, que temos que apertar o cinto e 
não temos como encontrar soluções. Soluções exis
tem. É preciso ter coragem política. 

Deixo aqui a sugestão ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e à equipe económica de que a 
primeira providência que deve ser tomada é mudar a 
legislação. Se já mexemos na Constituição milhares 
de vezes, por que- não mexermos agora, permitindo 
a terceirização, onde o cidadão que for cobrar só ga
nha se receber. Dessa forma, chegarão recursos 
aqui. 

Essa é a emenda que eu faria ao pacote do Sr. 
Fernando Henrique, dizendo que sei qual a parcela 
que Sua Excelência assumiu, a outra está na mão 
do Congresso e teremos que decidir. Precisamos e 
vamos ter que dar uma resposta; vamos ter que 
mostrar que também estamos no mesmo diapasão e 
no mesmo tom. O que não podemos fazer é deixar 
que a nossa moeda seja esmagada por todo um me
canismo perverso que foi criado no mundo de hoje, 
em que uma nuvem de investidores pode chegar, in
vestir trilhões e, no dia seguinte, sacar todo esse di
nheiro, deixando o País à mercê. Temos, nós do 
Congresso, de ter a coragem. 

Como eu disse, apresentei esse projeto há dois 
anos - já foi até feito na Argentina seis meses atrás 
- e ainda não votamos, permitindo que seja terceiri
zada a cobrança, que se possa fazer, como se fez 
nos Estados Unidos, em que não só se terceirizou 
como foi criado um grande comitê, que negociou as 
dívidas passadas. Se estava devendo cem milhões, 
perguntava-se quanto podia pagar; conferia-se, me
dia-se e tinha-se autoridade para dizer: vinte. Paga
va-se os vinte e estava quitado. Dessa forma, eles 
limparam a mesa e entraram recursos para o desen
volvimento do país. 

Portanto, Sr. Presidente, eram essas as colo
cações. Acredito que é mais do que nossa obrigação 
dar a resposta que o Executivo quer. Temos que aju
dar o pacote, mas temos que ter a coragem também 
de sugerir que a máquina do Governo, a máquina de 
arrecadação seja modernizada, a fim de que se pare 
com esse mecanismo erróneo de dizer que procura
dor é quem tem que receber; procurador não é rece
bedor, se fosse não era chamado de procurador. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador LúCio Alcântara. 
O SR LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.)"~ Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, retomo a um tema que me e caro, a 
educação, na certeza de que o Senado Federal tem 
o dever indeclinável de acompanhar, com o máximo 
de interesse, as ações propostas e implementadas 
pelo Governo Federal para o setor. 
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Com satisfação, podemos constatar, hoje, a 
ampliação do debate em tomo da educação. Progra
mas de rádio e televisão - até mesmo contando com 
canais exclusivos para tanto - encarregam-se de le
var o tema ao grande público; a imprensa abre suas 
páginas para noticiá-lo e promover o confronto de 
idéias a seu respeito. 

É bom, é muito bom que isso aconteça. Afinal, 
ao longo de sua História, o Brasil perdeu muito por 
não ter conferido à educação a importância devida. 
O País foi incapaz de perceber, como deveria, o pa
pel reservado à educação na construção de uma so
ciedade desenvolvida e democrática. 

O resultado, trágico por definição, todos co
nhecemos: para muitos, o acesso vedado à escola 
fundamental; para outro tanto, o ensino de péssi
ma qualidade, que reprova e incentiva a evasão; 
para quase todos, uma educação defasada, inca
paz de responder aos desafios da sociedade con
temporânea. 

Discutir exaustivamente os caminhos que se 
abrem à educação no tempo presente é tarefa que 
compete a cada um de nós. Por isso, faço questão 
de comentar, hoje, nesta Casa, uma das mais recen
tes decisões do Governo Federal, a ser implementa
da pelo Ministério da Educação e do Desporto. Tra
ta-se do Programa "Toda Criança na Escola". 

A contagem da população de 1966, efetuada 
pelo IBGE, constatou a existência de 2,7 milhões de 
crianças brasileiras, na faixa dos 7 aos 14 anos, fora 
da escola. O lançamento do programa, pelo MEC, foi 
obviamente determinado pela expressiva força des
ses números. Afinal, esse contingente levantado 
pelo IBGE corresponde a quase 10% da população 
nessa fáixa etária, signifiCalldo que uma em cada 1 O 
crianças em idade escolar ainda estaria excluída do 
sistema de educação formal. 

Levando-se em consideração que o trabalho 
do IBGE foi realizado no segundo semestre, é preo
cupante o número de crianças fora da escola Se
gundo o MEC, o Censo Escolar, que apura o núme
ro inicial de matrículas, por séries, por níveis e mo
dalidades de ensino, mostra uma situação menos 
dramática, com apenas cerca de 4% das crianças na 
faixa de escolarização obrigatória sem nenhum tipo 
de atendimento escolar. 

O problema, Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, é que, pelas dimensões brasileiras, 4% é mui
to. O quadro mostra-se mais inaceitável ainda quan
do comparamos os dados do conjunto do País: vê
se, então, que as Regiões Norte e Nordeste, apesar 
do expressivo aumento de 11 pontos percentuais, 

entre 1991 e 1996, têm os piores índices de escolari
zação do Brasil. 

Se é verdade que estamos bem próximos de 
uma conquista histórica, qual seja, a universalização 
do acesso ao ensino tundamental, não menos verda
deira é a aucial questão do péssimo desempenho 
de nossas escolas. Esse flagelo responde, em boa 
medida, pela.evasão e, principalmente, pela repetên
cia que atinge a maior parte dos alunos. 

Quer dizer, o problema não é só de colocar a 
criança na escola, mas de evitar que ela saia da es
cola, a evasão, ou que ela se tome um repetente 
crõnico, sem avançar nas séries escolares. 

Os dados do Censo Escolar de 1996, a esse 
respeito, são assustadores: 63% dos alunos do ensi
no fundamental têm idade superior a faixa etária 
correspondente a cada série. Pior ainda: informa o 
MEC que no Nordeste, essa situação é mais dra
mática, chegando a 80% o índice de distorção sé
rie/idade. Pelo grande índice de repetência ou pela 
entrada tardia da criança na escola. Este problema 
dá a exata dimensão do grau de ineficiência edu
cacional do País: os alunos levam em média 11,2 
anos para completar as oito sérias do ensino fun
damental". 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, sabe
mos todos que apenas as causas de natureza edu
cacional não são suficientes para explicar o fraco de
sempenho do sistema, especialmente no que tange 
à evasão e à repetência. Claro que nosso sistema 
de ensino tem gerado exclusão escolar e social. Isso 
se dá, por exemplo, pela inadequação dos currícu
los, pela má-formação dos docentes, por avaliações 
esdrúxulas que insistem em responsabilizar o aluno 
por seu próprio fracasso e que acabam por empur
rá-lo para fora da escola. No entanto, há que se 
ter clareza quanto ao fato de que o problema da 
evasão escolar também se vincula às desigualda
des económicas e disparidades regionais. Corno 
bem percebeu o MEC, "seria ingénuo, portanto, 
pretender integrar essas crianças e adolescentes 
na escola sem levar em conta as condições mate
riais da sua existência e outras variáveis não-edu
cacionais". 

Dessa correta compreensão acerca do proble
ma derivou a decisão governamental de inscrever o 
Programa "Toda Criança na Escola" em um conjunto 
mais amplo de medidas que não se esgotam na es
fera da educação. Em primeiro lugar, reconhecendo 
ser tarefa de impossível concretização - o desafio 
de assegurar o acesso e a permanência na escola 
de todas as crianças em idade escolar - sem a par-
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caria entre União, Municípios e organizações da so
ciedade civil. 

A seguir, procurou o Governo situar o Progra
ma no esforço global de melhoria do desempenho 
do sistema educacional, marcado por diversos acon
tecimentos auspiciosos: a aprovação e a implanta
ção da nova Lei de Diretrizes e Bases ela EducaçãÔ 
Nacional; a criação do Fundo de Manutenção e De
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori
zação do Magistério - a vigorar a partir de janeiro do 
próximo ano -; a produção e a distribuição dos Parâ
metros Curriculares Nacionais; a análise criteriosa 
dos livros didáticos a serem adquiridos e utilizados 
pelas escolas ela rede pública, e a sua entrega em 
tempo oportuno em todas as escolas; a instalação 
de üm novo e inovador Conselho Nacional de Edu
cação, com Câmaras distintas para tratar da Educa
ção Básica e da Educação Superior; a criação de 
uma Secretaria de Educação à Distância, criando e 
apoiando ações e mecanismos ágeis para o aperfei
çoamento dos professores, como ocorre com a vito
riosa experiência ela TV Escola; o repasse de recur
sos diretamente às escolas; a modernização do sis
tema de estatísticas e informações educacionais, 
possibilitando a confecção de um quadro cada vez 
mais nítido e verdadeiro do sistema educacional bra
sileiro; a consolidação do Sistema Nacional de Ava
liação da Educação Básica, o Saeb. 

Na montagem do Programa "Toda Criança na 
Escola" houve uma louvável preocupação de, a par
tir dos dados estatrsticos disponíveis, identificar si
tuações típicas de exclusão escolar para buscar su
perá-las. Basicamente, foi possível ao MEC agrupá
las da seguinte forma: 1) crianças e adolescentes 
que não tiveram acesso à escola na idade própria; 
2) crianças em idade escolar que já estiveram na 
escola e se evadiram; 3) crianças e jovens que fre
qüentam a escola com distorção idade/série superior 
a dois anos: 4) crianças e adolescentes carentes e 
pertencentes a grupos de risco; 5) jovens maiores de 
14 anos com baixa ou nenhuma escolaridade. 

Rnalmente, Sr. Presidente, gostaria de lembrar 
que o Programa listou diversas ações a serem im
plementadas, todas elas voltadas para a consecução 
da grande meta a que se propôs, sempre pressu
pondo um trabalho colativo e solidário. Entre elas, 
destaco: a campanha de mobilização, visando pro
mover a participação das comunidades no esforço 
para garantir a permanência das crianças na escola, 
ampliação, reforma e construção de escolas onde 
houver comprovada necessidade; financiamento 
para o transporte escolar, aquisição de mobiliários e 

de equipamentos escolares e didático-pedagógicos; 
treinamento e capacitação de docentes para progra
mas de aceleração de aprendizagem e escolas mul
tisseriadas; apoio a programas como o ela Alfabeti
zação Solidária e ela Educação para Qualidade no 
Trabalho; financiamento de projetas específiCOS vol
tados para crianças e jovens carentes e/ou em situa
ção de risco; forte utilização da TV Escola; e estabe
lecimento de parcerias com o setor empresarial. 

Enfim, o País está convencido de que, como 
ãtz o Ministério ela Educação, a não garantia de 
acesso à escola na idade própria, seja por incúria do 
Poder Público ou por omissão da família e da socie
dade, é a forma mais perversa e irremediável de ex
clusão social, pois nega o direito elementar ele cida
dania, reproduzindo o círculo da pobreza e ela margi
nalidade e alienando qualquer perspectiva de futuro 
para milhões de brasileiros. 

Que nos integremos todos a esse esforço na
cional, movidos pela certeza de estannos sendo im
pelidos por imperativo de ordem ética, de justiça so
cial e ele necessidade econõmica. Afinal, saberTIO!'. 
todos, a educação é, hoje mais do que nunca, o 
mais eficaz mecanismo de redistribuição de renda e 
de mobilidade social, condição absolutamente ne
cessária para a construção de uma sociedade prós
pera, democrática e feliz. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo 

a palavra ao Senador Guilherme Palmeira. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu

cena, por permuta com o Senador Lúdio Coelho. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. 

Pronuncia o seguinte discurso.) '- Sr. Presidente, 
s.-s e Srs. Senadores, nos últimos dias surpreende
mo-nos todos com uma nova onda especulativa fi
nanceira que causou quedas enormes nas bolsas de 
valores de todo o mundo, colocando em cheque as 
moedas nacionais de vários pafses emergentes. 
Com suas rápidas repercussões, amplamente facili
tadas pelos avanços tecnológicos ela microeletrônica 
informatizada, correu o mundo em segundos, a partir 
de Hong Kong e, recentemente, Coréia do Sul e Ja
pão, atingindo as bolsas de valores brasileiras, como 
a de São Paulo, apresentando no primeiro momento 
uma das maiores quedas de sua história. Tendo sido 
estabelecido um verdadeiro pânico entre os agentes 
econõmicos do Pafs, pois, afinal, o Brasil esteve na 
iminência de ter que desvalorizar fortemente o Real, 
caso suas autoridades monetárias não conseguis
sem ter a necessária firmeza para conter o jogo es-
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peculativo, se bem que aumentando mais ainda as 
dificuldades de nossa economia, em decorrência do 
enorme aumento nas taxas de juros, e agora, com o 
lançamento de um pacote de medidas fiscais de ca
ráter recessivo, que abordarei, especifiCa!Tlente em 
próximo pronunciamento. 

Como dizem alguns analistas, Sr. Presidente, 
s..-s e Srs. Senadores, essa crise das bolsas apenas 
dá uma pálida amostra do que se pode assistir daqui 
por diante, caso não se construa um novo dique de 
proteção contra esses ataques especulativos, pois o 
capital internacional viaja rápido de uma economia 
para outra, à busca de oportunidades de lucro. São 
U$40 trilhões por dia os chamados derivativos finan
ceiros que virtualmente percorrem os mercados fi
nanceiros. Uma assustadora massa de dinheiro, ain
da mais se comparada aos U$30 trilhões de dólares 
relativos à economia real do mundo, cujo produto 
cresce 3% anuais. 

De modo que as economias dos países emer
~es são hoje cada vez mais reféns dos interesses 
dos grandes especuladores internacionais, que tor
naram as finanças mundiais em um terrível cassino. 

Nessa crise, portanto, a wlnerabilidade de 
nossa economia mostrou-se de modo claro e insofis
mável. E não há mais como fazer comparações, 
mesmo com toda a carga de racionalidade que pos
sa apresentar, diferenciando-a da dos demais par
ceiros que formam os ditos mercados emergentes. A 
tranqüilidade que essas comparações podem nos ter 
dado em momentos recém-passados, já não existe 
mais. 

Tudo bem que estejamos ostentando uma 
bem-sucedida estabilização e que, principalmente, 
tenhamos contido drasticamente o processo inflacio
nário, graças às iniciativas do Governo Fernando 
Henrique Cardoso. Tudo bem que nossas reservas 
internacionais, mesmo com a sangria dos últimos 
dias, ainda se encontrem em um volume considerá
vel da ordem de US$54 bilhões. Temos um sistema 
bancário solidificado, os capitais externos, sobretudo 
os diretos, vêm entrando no País de modo mais 
acentuado, há um programa de privatizações em 
avanço, entre outros indicadores positivos de que 
não somos mais um País desacreditado internacio
nalmente. 

No entanto, não é preciso ser economista ou 
expert na área financeira para compreender que, 
não obstante essa condição satisfatória, sofremos 
nos últimos dias prejuízos quase incalculáveis. Fi
cando claro para uma enorme massa de cidadãos 
do Pais medianamente informados que, a qualquer 

momento, poderemos ser alvos diante de um ataque 
especulativo contra nossa moeda, a exemplo do que 
aconteceu com o México em 1995 e a Tailândia re
centemente. 

As perguntas cruciais são as seguintes: Até 
quando poderá o Banco Central Brasileiro ser capaz 
de vender US$1 O, 20, 30 bilhões de suas reservas 
para conter próximos ataques? Até quando poderá 
esse mesmo Banco Central usar, sem maiores ex
plosões econômicas, sociais e políticas, 'o estoque 
de maldades", a que se referiu o Presidente do Ban
co Central, economistas Gustavo Franco, aumentan
do terrivelmente a taxa básica de juro, como acaba 
de acontecer, levando-a, de um dia para outro, a 
passar de 22% ao ano (uma taxa já extremamente 
escorchante) para os astronômioos 46% ao ano, na 
tentativa de assegurar os interesses dos investidores 
internacionais? E a repercussão dessa medida, 
deve-se dizer, no varejo, foi estrondosa: os juros no 
crediário saltaram para até 11% ao mês, o equiva
lente a 249,84% ao ano. Em financiamentos, como o 
dos automóveis, o prazo caiu de 36 para 24 meses, 
exigindo-se, agora, um percentual de entrada de 
30%, em invés dos 1 O% de antes. Para ficar apenas 
em alguns exemplos. 

E, agora, diante da notória insuficiência da me
dida para conter a especulação, e para recuperar a 
confiança dos investidores internacionais, vem esse 
pacote, cujo resultado geral será, sem dúvida, uma 
forte redução do ritmo de crescimento da economia, 
que, este ano, só deverá aumentar 2% e não mais 
os 4% estimados. 

O Governo acredita em que essa crise passará 
rápido: E assim todos nós também deseja~ que 
seja. Obviamente, resta-nos a confiança de que, di
ferentemente dos países asiáticos em crise, não es
tamos arcando, por exemplo, com um volume mons
truoso de empréstimos podres, a par de outros as
pectos macroeconômicos restritivos que os acome
tem, nacional e regionalmente. 

Contudo, não é essa, Sr. Presidente, Sr&s e 
Srs. Senadores, uma crise a ser resolvida apenas 
com base nos méritos nacionais. A turtJulência inter
nacional que caracteriza a avalanche da nova mun
dialização do capital, calcada em uma avassaladora 
hegemonia financeira, está a exigir, além de um con
certo de nações, no sentido de estabelecer novos 
controles para os fluxos de capitais, polfticas nacio
nais urgentes, com o objetivo de fortalecer as estru
turas produtivas e os mercados internos dos países 
que se encontram nesse jogo globalizado da econo
mia mundial. 
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O diagnóstico da economia brasileira atual não 
pode ser, convenhamos, um parcial e conveniente 
discurso de loas ao Plano Real, por seus inegáveis 
sucessos, em termos de estabilização monetária. 
Não há como esconder os rombos de nossa balança 
comercial, que vêm acentuadamente nos deixando 
em grave situação de dependência em relação aos 
capitais internacionais, para que consigamos finan
ciá-los. Com o que temos de manter os juros sempre 
em patamar muito alto, pressionando fortemente o 
nosso déficit financeiro, levando as contas públicas a 
um impasse dramático. Para se ter uma idéia, com a 
subida atual dos juros, serão gastos cerca de R$2 
bilhões pelo Governo, em novembro, apenas com o 
pagamento de juros da dívida interna! Compreen
dendo-se, muito claramente, diante ·disso, a preocu
pação do Governo de inserir, neste novo conjunto de 
medidas, algumas destinadas a frear as importações 
e a aumentar, concomitantemente, as exportações
devendo-se louvar esse procedimento. 

E a âncora cambial? Será. possível mantê-la in
cólume em meio a essa situação? Afinal, deve-se a 
ela particularmente a manutenção da inflação sob 
controle, por impedir que os preços internos dos pro
dutos não-exportáveis possam aumentar, através da 
importação de bens estrangeiros a preços bem mais 
baixos. 

É verdade que estamos fazendo as minidesva
lorizações possíveis na faixa ou banda de variação 
cambial, tendo-se desvalorizado o real em tomo de 
1 O% desde o seu lançamento. Mas não são apenas 
os meros opositores do Governo - ainda ontem tive
mos aqui essa constatação - que chamam a aten
ção para a grande defasagem de nossa moeda em 
relação ao dólar. E os especuladores de plantão, no 
mundo inteiro, estão de espreita para usar esse as
pecto como fator desencadeador de um novo ataque 
à nossa moeda. 

Esse é um quadro que nos mostra nitidamente 
o tipo de armadilha em que se encontra a nossa 
economia. Pois, se não queremos que volte a infla
ção, com a maxidesvalorização, também não pode
mos aceitar que continuemos a jogar para diante 
essa crise, ficando à mercê da dolarização selvagem 
e contribuindo para o esgarçamento· ainda mais pro
fundo e perverso do nosso destino social. 

Vejamos, Sr. Pres~ryte, S~ e Srs:- Senado
res, a questão do desemprego. Mesmo que os índi
ces oficiais o mascarem, com metodologias que afe
rem parcialmente, como é o caso da que é usada 
pelo IBGE, e mesmo sabendo que essa metodologia 
é aceita internacionalmente, o fato é que o nível de 

emprego no Brasil se toma cada vez mais precário. 
Em São Paulo, por exemplo, os índices mais abran
gentes de medição do níve! de desemprego já dão 
conta de que esse chegou a 16%. E ainda mais se
remos afetados agora, nesta área, com a restrição fi
nanceira e creditícia, determinada pelo ajuste fiscal 
de emergência que o Governo acaba de lançar. 

Sem dúvida, um preço muito alto a ser pago 
pela estabilização, por parte de todos os setores. É a 
economia que cairá de ritmo. Quando deveria estar 
crescendo em tomo de, no mínimo, 6% ao ano, e 
desestabilizará e retirará do circuito produtivo inúme
ros empresários, sobretudo os detentores de micro e 
pequenos negócios: é o Governo que arrecadará 
menos; é a sociedade, como um todo, que perderá; 
em particular os cidadãos de menor renda, que, a 
cada dia, vêem aumentar o processo de exclusão e 
de concentração da renda no País. 

Portanto, há que se pensar urgentemente 
numa saida, que não pode mais esperar pelos resul
tados políticos do jogo da sucessão governamental 
nem dos relativos à renovação do Poder Legislativo. 

Há que se chegar, creio eu, a um entendimento 
rápido sobre as necessárias reformulações que a es
tratégia de desenvolvimento do país está a exigir, 
diante desse quadro conturbado de fim de século, 
em que a inserção soberana do país no processo de 
globalização se toma uma condição essencial. 

Antes de tudo, temos que considerar que a 
perspectiva positiva de·que a éstabilização econômi
ca continue está vinculada diretamente à necessária 
solução da questão financeira do nosso setor públi
co, em particular da União. E, nesse caso, não há 
corno se postergar o tão propalado ajuste fiscal. 

Veja-se que não foi suficiente a enorme trans
ferência de renda propiciada pelo Fundo de Estabili
zação FIScal (FEF), que extraiu da receita dos Esta
dos e Municfpios cerca de 20%, em média. em be
nefício da União. Veja-se, ainda, que, se não fosse a 
Contribuição Provisória sobre a Movimentação Fi
nanceira (CPMF), a par do tremendo e perverso con
gelamento salarial perpetrado contra o funcionafismo 
público federal (agora ainda maior), e da punição im
posta à classe média em tenmos de renda, que tam
bém aumenta a partir de agora, o rombo do Tesouro 
estaria muito mais aorofundado. 

E, repito, isso ·se agrava agora muito mais, em 
face dos desdobramentos da crise das bolsas, pois 
sabemos que a compreensão dessa fraqueza, por 
parte dos especuladores internacionais e nacionais, 
os alimeritará no intento de lucrar com a desvaloriza
ção da moeda brasileira, sem considerar a pressão 

... 
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exercida pelo déficit nas contas externas do Balanço 
de Pagamentos, perigosamente nas vizinhanças de 
níveis preocupantes, em tomo de 4,5% a 5% do PIB 
nacional. 

De minha parte, tenho claro que o Legislativo 
não se furtará - como não se tem furtado até agora 
- a ajudar no melhor equacionamento e no apressa
mente das votações das reformas fundamentais, 
como a da Previdência, a administrativa e a fiscal
tributária, desde que se preservando a estrutura har
mônica dos Poderes e garantindo-se firme constitu
cionalmente a nossa Federação, conforme tenho 
muitas vezes defendido nesta Casa e em outras 
oportunidades. 

Quero crer, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senado
res, que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
juntamente com sua equipe de Governo, diante da 
concretização e acentuação das enormes ameaças 
trazidas pela crise das Bolsas, não deixará de abrir
se a esse consenso político o quanto antes, para 
que se encontrem eficiente e efiCaZmente as fórmu
las justas e rápidas de um grande projeto nacional 
que alcance o objetivo de oferecer o merecido pro
gresso social e económico ao nosso País. 

Como anunciei no início deste pronunciamento, 
pretendo, na próxima semana, fazer uma análise de 
todas as medidas que compõem o pacote do Gover
no para fazer face à crise que aí está. Mas, desde 
logo, desejo acentuar que fiquei desolado ao verifi
car que, ao lado de medidas rnacroeconômicas, fo
ram incluídas medidas de pequeno porte, que não t~ 
nham por que serem apresentadas num documento 
daquela importância Refiro-me, por exemplo, Sr. 
Presidente, ao aumento da taxa de embarque inter
nacional de US$18 para US$90 e também a redução 
do limite para compra em free shops, de US$500 
para US$300. São medidas que não precisavam ser 
tomadas em conjunto com essas outras, porque não 
são tão importantes; são medidas de rotina que po
deriam perfeitamente ser levadas a público, a qual
quer momento, pelo Governo. 

F~cam, portanto, aqui, Sr. Presidente, essas 
palavras que, embora duras, algumas vezes, são pa
lavras de compreensão. O Senhor Presidente da 
República, sobretudo diante da necessidade impe
riosa que teve de aumentar os juros para evitar a 
evasão dos chamados capitais especulativos, teve 
que tomar essas medidas de ajuste fiscal para con
seguir recursos; caso contrário, não teria como fa
zer face ao resgate desses títulos no mercado fi
nanceiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Guilherme Palmeira. 

É lid:> o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nll245, DE 1997 

Dispõe sobre a reserva de 10% das 
vagas dos cursos proftsslonallzantes ad
ministrados pelo Senac, Senal, Senar e Se
nat para adolescentes egressos do sistema 
correclonal ou cumprindo medidas sócio
educativas de semillberdade ou liberdade 
assistida, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Ficam reservados 10% das vagas nos 

cursos profissionalizantes administrados pelo Senac, 
Senai, Senar e Senat para adolescentes egressos 
do sistema correcional ou cumprindo pena de medi
das sócio-educativas de semiliberdade ou liberdade 
assistida. 

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de sessenta dias a contar de sua publi
cação. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

É dever da famflia, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, explora
ção, crueldade e opressão. 

Assim estabelece o caput do art. 227 da Cons
tituição de 1988. Com esse dispositivo, resultado 
dos esforços da Assembléia Nacional Constituinte e 
da intensa participação popular, com a apresentação 
de emendas de todo o Brasil, pode-se afiançar que 
hoje um dos textos constitucionais mais avançados 
do mundo no que diz respeito aos direitos da criança 
e do adolescente. 

Por total necessidade de atualização, em con
sonância não só com a Constituição Federal, mas 
com a Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança, foi elaborada a Lei n~ 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o EstaMo da Criança e 
do Adolescente. Foi este criado de acordo com a 
Constituição Federal e com a legislação intemacio-
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nal em vigor e em substituição aos obsoletos e ana
crOnicos Código de Menores (1979) e Política Nacio
nal de Bem-Estar do Menor (1964). 

Os novos atributos que caracterizam o trabalho 
do adolescente são a igualdade de direitos em rela
ção aos adultos, a proteção de seu trabalho em de
corrência de sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento e o direito à profissionalização. 

A profissionalização foi inserida no contexto 
educacional tanto pela Constituição nos arts, 203, III, 
205, caput, e 214, IV, quanto pelo estatuto da Crian
ça e do Adolescente (ECA, Lei n2 8.069/90), em 
seus arts, 62 a 69. Estamos, desde 1988, sob a égi
de da doutrina da proteção integral. -A sociedade 
brasileira não se compraz, desde então, com o mero 
assistencialismo. Assumiu institucionalmente, o 
compromisso de encetar esforços para estender, 
prioritariamente, a cidadania a todo e qualquer 
adolescente. 

No entanto, há um segmento da população de 
menores brasileiros que, por sua condição social, 
está à margem da proteção familiar, da sociedade e 
do Estado. São os filhos de famílias pobres ou desa
gregadas pela miséria, com idade acima de 12 anos, 
que margeiam as fronteiras do mercado de trabalho 
formal, da escola regular e do próprio núcleo da ta
mOia, não se integrando em nenhuma delas. 

São os meninos de rua, milhares que ocupam 
as calçadas e dormem ao relento em nossas cida
des, esmagados por um processo impiedoso de 
marginalização, que para muitos acaba na delin
qüência aberta. 

Da forma como vivem em nossas cidades, os 
meninos de rua, principalmente os egressos do sis
tema correcional, abandonados ou não pelas famí
lias, encontram no mercado de trabalho informal do 
comércio clandestino ou de serviços pessoais o ca
minho para assegurar a própria sobrevivência ou o 
aumento do precário nível de renda familiar. Aí ten
_dem a fiCar, na condição permanente de trabalhado
res de segunda classe, por lhes estarem fechadas 
todas as portas de ascensão social pela educação 
ou pelo aprendizado profissional. 

Pretende-se, com essa proposição, abrir para 
esses adolescentes um canal de futuro acesso no 
mercado de trabalho formal, com vistas à sua inte
gração social plena e à aquisição da cidadania. O 
projeto autoriza o Poder Executivo a expedir normas 
sobre aprendizagem e treinamento profissional, de 
modo a aperfeiçoar a estrutura vigente e as atribui
ções dos órgãos destinados à formação de mão-de
obra - Senai, Senac, Senar e o Senat - além de 

propiciar maior flexibilidade na elaboração dos pla
nos de profissionalização. 

Na realidade, os homens nascem livres e 
iguais. Portanto, todas as crianças e adolescentes 
têm os mesmos direitos, inclusive de se prepararem 
para a vida competitivamente e com iguais oportuni
dades. E isto se faz pela educação. Na verdade, ne
nhum problema social é insolúvel quando existe, por 
parte das autoridades, empenho conjunto e vontade 
política na busca de soluções. 

O Promotor de Justiça da Infância e da Juven
tude Astério Pereira dos Santos defendeu a idéia em 
brilhante artigo denominado • Arrumar o adolescen
te•, publicado no jornal O Globo, em sua edição de 
20 de junho do corrente ano e que resolvi adotá-la, 
na forma do presente projeto. 

Ofereço, assim, à douta consideração de 
meus ilustres pares este projeto de lei, consciente 
que lhe darão, com o costumeiro espfrito público e 
ampla visão dos problemas nacionais, a acolhida que 
merece, dentro dos objetivos que nortearam sua for
mulação. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997.
Senador Júlio Campos, PFL- MT. 

(As Comissões de Constituição, Jusü
ça e Cidadania e de Educação, cabendo a 
esta última a decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O proje
to será publicado e remetido às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Gui
lherme Palmeira. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 966, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Considerando que o Projeto de Lei da Câmara 

n2 36, de 1997, que dispõe sobre o sistema de Fi
nanciamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária 
de coisa imóvel e dá outras providências, já se en
contra devidamente instruído com os pareceres das 
comissões técnicas a que foi despachado, e que os 
referidos pareceres já se acham publicados e distri
buídos em avulsos, requeremos a sua tramitação no 
regime de avulsos, requeremos a sua tramitação no 
regime de urgência previsto no art. 336, alínea b do 
Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997.
Elcio Alvares - Valmir Campelo - Sérgio Macha
do - Hugo Napoleão - Jader Barbalho. 
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REQUERIMENTO N2 967, DE 1997 

Requeremos urgência, nos termos do art 336, 
atlnea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução n2 148, de 1997, que autoriza o Governo 
do Estado de Sergipe a realizar emissão de letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe -a 
realizar emissão de letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Sergipe - LFTS, cujos recursos serão 
destinados ao giro da dívida mobiliária vencível no 
segundo semestre de 1997. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997. -
Sérgio Machado- Elcio Alvares- Jader Barbalho 
- Hugo Napoleão -José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os dois 
requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, 
conforme disposição regimental. 

Sobre a mesa, ofício que será rido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Guilherme Palmeira. 

É lido o seguinte: 

OF GLPTB/339/97 

Brasília, 11 de novembro de 1997 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o cordialmente, venho a pre
sença de Vossa Excelência, na condição de líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro- PTB, indicar o ExJn2 
Sr. Senador Odacir Soares como titular na Comissão 
de FISCalização e Controle - CFC, e Comissão de 
Assuntos Sociais - CAS, e como suplente na Comis
são de Constituição Justiça e Cidadania - CCJ, em 
substituição ao meu nome. 

Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. Ex' 
os protestos de elevada estima e distinta considera
ção. - Senador Valmlr Campelo, líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
feita a substituição solicitada. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 146, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 947, de 1997 

-art. 336, b) 

Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Resolução n• 146, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 

como conclusão de seu Parecer n• 708, de 
1997, Relator: Senador Roberto Requião), 
que autoriza a elevação temporária dos limi
tes de endividamento do Estado de Santa 
Catarina para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Estado de Santa Catarina 
(LFTSC), destinando-se os recursos ao giro 
de sua dívida mobiliária com vencimento no 
último bimestre de 1997. 

A Presidência comunica ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto vai à Comiisão Diretora P'(lra a reda
ção final. (Pausa.) 

O Sr. Geraldo Melo, 1" 1/"tce-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Se
nador Guilherme Palmeira. 

É lido o seguinte: 

PARECER NR 724, DE 1997 
(Da Comissão Díretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 146, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 146, de 1997, que auto
riza a elevação temporária dos limites de endivida
mento do Estado de Santa Catarina para que possa 
enitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFrSC), 
destinando-se os recursos ao giro de sua dívida 
mobiliária com vencimento no último bimestre de 
1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 11 de no
vembro de 1997 - Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, Marluce Pinto, Relatora - Geraldo Melo -
Júnia Marise. 
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ANEXO AO PARECER N2 724, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza a elevação temporária dos 
limites de endividamento do Estado de 
Santa catarina para que possa emitir, 
mediante ofertas públicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Santa Ca
tarina (LFTSC), destinando-se os recursos 
ao giro de sua dívida mobiliária com venci
mento no último bimestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado de Santa Catarina autoriza

do, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Se
nado Federal, a elevar os limites de endividamento e 
comprometimento previstos na mesma Resolução, 
para emitir letras Financeiras do Tesouro do Estado · 
de Santa Catarina {LFTSC), cujos recursos serão 
destinados ao giro de sua dívida mobiliária com ven
cimento no último bimestre de 1997. 

Art. 2º A emissão realizar-se-á nas seguintes 
condições: 

a) quat'Jtidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, equivalente à 
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida 
mobiliária do Estado vencível no último bimestre de 
1997; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do 

Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 
25 de novembro de 1987; 

d) prazo: cinco anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real); 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Titulo' 

561824 
561826 

Vencimento 

1"-11-1997 

1"-12-1997 

Quantidade 

155.893.080.829 

178.133.610.944 

g) previsão de colocação e vencimento dos tf 
tufos a serem emitidos: 

Colocação 

3-11-1997 

1"-12-1997 

Vencimento 

1°-11-2002 

1"-12-2002 

Tftulo 
561824 

561826 

Data-Base 

1"-11-1997 

1"-12·1997 

h) forma de colocação: mediante ofertas públi
cas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei nº 7.546, de 27 de 
janeiro de 1989, e Decreto nº 2.986, de 1 O de feve
reiro de 1989. 

§ 1° A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 2º O Estado de Santa Catarina encaminhará 
ao Senado Federal, para exame da Comissão de 
Assuntos Econômicos, toda a documentação refe
rente à oferta dos tftulos emitidos ao amparo desta 
Resolução, bem como a cadeia de emissões desde 
a origem da dívida. 

Art. 32 O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federal, até o décimo dia de cada mês, 
para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, 
todos os registres de compra e venda, em todas as 
modalidades, dos títulos emitidos com base nesta 
Resolução e nas Resoluções nºs 62 e 92, de 1997, 
ambas do Senado Federal, efetuados no mês ante
rior, até a efetivação da venda definitiva. 

Art. 42 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida pelo prazo de duzentos e 
setenta dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE \Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

vam queiram permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulg,~a"'ça~-o~-~~-:-~-::-~~ 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

·Item 2: ----

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 142, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimimto n° 946, de 1997 

---------.alrt.336, b) 

~-Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução ng 142, de 1997, de autoria do 

___ SeJl.ad_oLJonas Pin!leirq. _ _gue alt'ªra a Re§Q-__ 
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lução nº 101, de 1997, que autoriza a con
tratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de cinqüenta e cinco milhõ
es, quatrocentos e seis mil dólares norte
americanos equivalentes a cinqüenta e nove 
milhões, trezentos e sessenta e sete mil, 
quinhentos e vinte e nove reais, a preços de 
31 de maio de 1997, entre o Governo do Es
tado de Mato Grosso e o Instituto Bancário 
San Paolo di Torino S.p.A., destinada ao fi
nanciamento da construção de pontes de 
concreto no âmbito do Programa de Pereni
zação das Travessias do Estado, tendo 

Parecer favorável, sob n• 709, de 
1997, da Comissão de Assuntos Econômi
cos, Relator: Senador Carlos Bezerra. 

A Presidência comunica ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Guilhenne Palmeira. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 725, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2142, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº142, de 1997, que altera 
a Resolução n2 101, de 1997, que autoriza a contra
tação de operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor de 
US$55,406,000.00 (cinqüenta e cinco milhões, qua
trocentos e seis mil dólares norte-americanos) equi
valentes a R$59.367.529,00 (cinqüenta e nove mi
lhões, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e 
vinte e nove reais), a preços de 31 de maio de 1997, 
entre o Estado de Mato Grosso e o lstituto Bancaria 
San Paolo di Torino S.p.A., destinada ao financia
mento da construção de pontes de concreto no âm-

' ' 

bito do Programa de Perenização das Travessias do 
Estado. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de novem
bro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Marfuce Pinto, Relatara - Geraldo Melo -
Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N2 725, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Altera a resolução n2 101, de 1997, 
do Senado Federal, que autoriza a contra
tação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de US$55,406,000.00 (cin
qüenta e cinco milhões, quatrocentos e 
seis mil dólares norte-americanos) equi
valentes a R$59.367.529,00 (cinqüenta e 
nove milhões, trezentos e sessenta e sete 
mil, quintemos e vinte e nove reais), a 
preços de 31 de maio de 1997, entre o Es
tado de Mato Grosso e o lstituto Bancario 
San Paolo di Torino S.p.A., destinada ao fi. 
nanciamento da construção de pontes de 
concteto no âmbito do Programa de Pere
nização das Travessias do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 O art. 42 da Resolução n• 101, de 1997, 

do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

• Art. 42 As condições financeiras básicas 
da operação de crédito são as seguintes: 

a) credor: lstituto Bancaria San Paolo 
di Torino S.p.A.; 

b) valor: US$55,406,000.00 (cinqüenta 
e cinco milhões, quatrocentos e seis mil dó
lares norte-americanos) equivalentes a 
R$59.367.529,00 (cinqüenta e nove milhões, 
trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos 
e vinte e nove reais), cotados em 31 de 
maio de 1997; 

c) garantidor: República Federativa do 
Brasil; 

d) Juros: taxa a ser fixada com base 
na menor cotação da CIRR Consensus, à 
opção do devedor, em uma das seguintes 
datas: 

-de assinatura do acordo do empréstimo; 
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-de assinatura do contrato (desde que 
o acordo de empréstimo seja assinado no 
prazo de seis meses a contar da assinatura 
do contrato); 

- da aprovação formal, com base na 
qual o Mediocredito tenha concedido "seu 
subsídio ao crédito [neste caso, a taxa CIRR 
será acrescida de 0,2% a.a. (dois décimos 
por cento ao ano) de acordo com a regula
mentação do Mediocredito centra/e]. 

e) comissão de administração: 0,5"/o 
(cinco décimos por cento) à vista sobre ova
lor total do empréstimo; 

f) comissão de compromisso: 0,25% 
a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao 
ano), sobre o saldo não desembolsado, con
tada a partir da data efetiva do contrato; 

g) seguro de crédito: taxa básica de 
4,9% (quatro inteiros e nove décimos por 
cento) sobre o valor financiado; 

h) despesas gerais: as razoáveis, limi
tadas a US$55,000.00 (cinqüenta e cinco mil 
dólares norte-americanos); 

i) condições de pagamento: 
- do principal: em dezassete parcelas 

semestrais consecutivas e iguais, vencendo
se a primeira no dia 30 de abril ou 31 de ou
tubro, o mais próximo que ocorrer, não an
tes de trinta e seis meses, nem depois de 
quarenta e dois meses, a contar da data efe
tiva do contrato; 

- dos juros: semestralmente vencidos, 
em 30 de abril e 31 de outubro de cada ano; 

- da comissão de administração: em 
três parcelas iguais, sendo: a primeira, trinta 
dias após a data efetiva do contrato; a se
gunda, seis meses após a data efetiva do 
contrato; a terceira, doze meses após a data 
efetiva do contrato; 

- do- seguro de crédito: 30% (trinta por 
cento) no momento da emissão da garantia, 
após a aprovação da operação no ROF, e 
70% (setenta por cento) proporcionalmente 
a cada desembolso, diretamente à SACE, 
ou, alternativamente, ao credor, desde que 
comprovado seu recolhimento no exterior." 

Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se. à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação tinai. (Pausa.! 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDEtm: (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 3: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 904, de t997, do Senador José 
lgnácio Ferreira, solicitando, nos termos 
regimentais, tramitação conjunta do Proje
to de Lei do Senado n2 73, de 1996, com 
o Projeto de Lei da Câmara n2 50, de 
1997, por tratarem de serviço de telecomu
nicações. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 Secretário em exercício, Senador Guilherme 
Palmeira. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 968, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22 , a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definiti
vo, do Requerimento n2 904, de 1997. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997. -
José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Se
nado n2 73, de 1996, e o Projeto de Lei da Câmara 
ng 50, de 1997, voltam à Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENlC (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem4: · 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 906, de 1997, do Senador José lg
nácio Ferreira, solicitando, nos termos regi
mentais, que sobre o Projeto de Lei do Se
nado n2 73, de 1996, com o Projeto de Lei 
da Câmara ng 50, de 1997, que tratam sobre 
rádios comunitárias, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribui
ção, seja ouvida, também, a de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Guilhenne 
Palmeira. 

É lido e aprovado o seguinte: 



~~~~-~------ -~-~--

552 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

REQUERIMENTO N2 969, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n2 906, de 1997. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere 
volta à sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 5: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 905, de 1997, do Senador Romeu 
Tuma, solicitando, nos termos regimentais, 
tramitação conjunta das Propostas de Emen
da à Constituição nºs 32, de 1996, e 24, de 
1997, por tratarem de prestação de serviço ci
vil obrigatório. 

Em votação o requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
As Propostas de Emenda à Constituição nOii 32, 

de 1996, e 24, de 1997, passam a tramitar em con
junto. 

As matérias voltam à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem6: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N239, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n2 44, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da ·câmara n2 39, de 1996 (n2 490/95, 
na Casa de origem), que acrescenta pará
grafos ao art. 928 da Lei n2 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973- Código de Processo Civil, 
tendo 

Parecer sob n2 573, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Ramez Tebet, favorável, 
nos tennos de substitutivo (Emenda n• 1-
CCJ), que oferece; e pela prejudicialidade 
do Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1996, 
que tramita em conjunto. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 6 do corrente, quando teve 
a sua discussão adiada para hoje. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas, 
nos termos do Regimento. 

Discussão em conjunto do projeto e do substi
tutivo em turno único. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco.'PT- SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a ma
téria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, para discutir a matéria, ao Sena
dor José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco.'PT- SE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr'ls e Srs. Senadores, este projeto é um da
queles que visam a agilização da reforma agrária. 
Ele foi objeto de discussão em reunião dos lideres 
do Senado Federal com o então Presidente desta 
Casa, Senador José Samey, em 1996, para que fos
se agilizada a sua votação. Na reunião foram trata
dos este projeto, que objetivava acabar com a indús
tria de liminares de reintegração de posse, o que es
tabelecia o rito sumário, que já foi aprovado, e o pro
jeto que dava prerrogativa ao Ministério Público para 
intervir em conflitos coletivos de terras. · 

Esses três projetas foram aprovados na Câma
ra dos Deputados após amplo debate. Quero regis
trar que os projetos que saíram da Câmara não 
eram os originais, em nenhum dos três casos. Eles 
foram modificados exatamente para se chegar a um 
consenso entre as diversas forças políticas, entre os 
diversos partidos políticos, para que, ao sair da Câ
mara, tivessem agilidade. Assim aconteceu com rito 
sumário, assim aconteceu com o projeto do Ministé
rio Público. 

O projeto que está em debate agora ·foi relata
do na Câmara pelo então Deputado .Régis de Olivei
ra, do PFL, atual V~ee-Prefeito da cidade de São 
Paulo. 

Foi aprovado na Câmara dos Deputados, na 
Comissão, em caráter terminativo. Como era inclusi
ve resultado de um amplo acordo, do qual fez parte 
o Governo Federal, através do Ministro, foi apresen
tado um requerimento para que o projeto fosse anali
sado no plenário da Câmara. O requerimento foi re
jeitado, exatamente porque ele era resultado de um 
acordo. Então, foi aprovado em caráter terminativo 
na Câmara dos Deputados. Veio ao Senado e está 
aqui desde 25 de junho de 1996. 

O projeto estabelece um rito necessário para que 
seja concedida liminar de reintegração de posse em 
caso de ocupaÇão de terra Em primeiro lugar, estabe
lece que o juiz deverá realizar audiência preliminar en
tre as partes; segundo, que o juiz deve designar oca-
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sião pata justificação prévia da posse; e, terceiro, 
após os dois primeiros atos, sempre que necessário, 
o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, far-se
á presente no local do litígio, lavrando termo circuns
tanciado a ser encaminhado à autoridade adminis
ttativa competente - no caso, o Incra 

O projeto propõe que a concessão de medida 
liminar nas ações possessórias seja precedida de 
três momentos: primeiro, audiência preliminar das 
partes; segundo, justificação prévia da posse; e, ter
ceiro, inspeção judicial. 

O substitutivo oferecido pelo Senador Ramez 
Tebet, que foi aprovado na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, simplesmente suprime as 
duas primeiras fases, da audiência das partes e a da 
justificação prévia, mantendo somente a da inspeção 
judicial, embota salientando que ela se toma obriga
tória. 

Ota, Sr. Presidente, no nosso entendimento, é 
descabido o argumento apresentado pela relataria, 
no sentido de uma ingerência indevida do Poder Ju
diciário em atos do Poder Executivo, em prejuízo do 
princípio constitucional - sepamção de poderes. 
Essa ingerência é levantada pelo Sr. Relator, Sena
dor Ramez Tebet, contta esse encaminhamento de 
um termo circunstanciado, do que o juiz viu naquele 
local, que deve ser encaminhado ao !neta. Entender 
que isso é ingerência de um Poder em outro é admi
tir, por exemplo, que o art. 631 da CLT é inconstitu
cional, porque, por meio desse artigo, o juiz do traba
lho, ante a constatação, em um processo trabalhista, 
de inftação que mereça multa administrativa da fiscali
zação do trabalho ou da expedição previdenciária, co
munica às autoridades competentes o que verificou e 
qual a interpretação que dá aos fatos. 

São situações extremamente semelhantes, a 
de um juiz que inspecionará o local de ttabalho em 
função de uma ação judicial e que comunicará às 
autoridades do Executivo caso constate uma infta
ção, e aquela em que há simplesmente a informação 
que o juiz fará ao lncta a respeito do que viu, se, por 
exemplo, aquela terra atende aos princípios de fun
ção social, se é uma term passível ou não de ser de
sapropriada, etc. Quer dizer, ele está apenas auxi
liando, com maiores informações, o lncta. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero 
registtar que infelizmente esse substitutivo foi apro
vado na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania no dia 1 O de setembro. Não quero justificar a 
minha ausência nessa reunião, pois sou um dos 
mais assíduos, mas lembro aos Srs. Senadores que, 
naquela data, houve a reunião - que infelizmente se 

tomou famosa- da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, onde se aprovou o projeto de lei dos 
crimes hediondos e que acabou, por consenso do 
Plenário, devolvido à Comissão de Constituição: 
Justiça e Cidadania. 

Peço aos Líderes, não no sentido de desqualifi
car a Comissão, mas por ser esse projeto resultado 
de um amplo acordo e do interesse do Governo, a 
sua agilização. Que dêem preferência e que votem o 
projeto original da Câmata dos Deputados. Com 
todo respeito ao parecer do Senador Ramez Tebet, 
entendo que o projeto, como veio da Câmara, até 
pelo fato de se ter aberto um debate mais amplo so
bre o mesmo, atende melhor os interesses do pró
prio Governo no se!_ltido de dar agilização ao proces
so da reforma agrária. 

Dessa forma, encaminhei um requerimento de 
preferência pata que seja votado o projeto origina~ e 
não o substitutivo. E encaminho o voto em sentido 
favorável ao projeto original. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Continua em discussão. 
Concedo a palavm ao Senador Ramez Tebet. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's 
e Srs. Senadores, entendo que estamos diante de 
uma matéria muito-importante:· Trata-se de matéria 
que teve origem, na verdade, na Câmara dos Df 
tados, de autoria do então Deputado Domingos ._ 
tra, que objetiva alterar o art. 928 do Código de Pw· 
cesso Civtl. 

Fui designado, pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator desse projeto. Ao receber 
e aceitar a incumbência, não só estudei minuciosa
mente o assunto corno conversei com todas as ride
ranças partidárias; conversei com o eminente autor do 
projeto, o então Deputado e hoje Prefeito de um dos 
maiores Municípios do Estado do Maranhão; e conver
sei com o Ministro da Reforma Agrária Nas conversas 
estabelecidas, mostrei a delicadeza da matéria que 
fora aprovada na Câmara dos Deputados. 

Sintetizando, Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, a matéria extinguia por completo, no meu en
tendimento, qualquer proteção ao sagrado direito de 
propriedade; direito de propriedade que ninguém 
mais ousa defender neste País, corno se fez ante
riormente. Mas todos, corno eu, entendem que ele 
tem- uma eminente função social e, sendo assim, 
precisa ser eficazmente defendido. 

O projeto que veio da Câmara simplesmente 
toma impossível - chamo a atenção da Casa para 
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este aspecto -, impede por completo qualquer defe
sa do direito de propriedade contra invasões. Cria 
obstáculos e impede, por quê? Porque detennina- e 
basta citar só esse fato -que o juiz não pode dar ne
nhuma liminar sem antes ouvir todas as partes en
volvidas no iitígio. Tal como veio da Câmara, o proje
to declara expressamente que, nas ações possessó
rias coletivas pela posse da terra rural, o juiz só po
derá conceder mandado ou liminar depois de ouvir 
todos os envolvidos. 

Pergunto ao Sr. Presidente e aos Srs. Senado
res, numa perturbação, numa molestação ao direito 
de propriedade, feita por centenas e centenas de 
pessoas, como é que o juiz pode fazer a citação, 
como é que o oficial de justiça pode citar todos os 
envolvidos na questão, todos aqueles que estão 
dentro de uma propriedade rural? 

O assunto é tão grave, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, com relação ao direito de propriedade e 
sua função eminentemente social que até cheguei a 
pensar, no afã de encontrar uma solução para os fltí
gios de terra que assolam o País, que essa citação 
pudesse ser feita - desculpem-me a força de.ex
pressão -, pregando-se o edital no tronco de uma 
árvore. Seria talvez a única maneira de se fazer a ci
tação de centenas e centenas de pessoas. Acredito 
que é difícil proceder-se a essa citação. No entanto, 
conversando com autoridades, lideranças partidá
rias, magistratura, membros do Ministério Público, 
Incra, Ministério Extraordinário de Política Fundiá~, 
encontrei a solução satisfatória: declarei, mediante 
~u substitutivo, que o juiz, para conceder a liminar, 
teria que !=Qmparecer, juntamente com o repre
sentante do Ministério Público, ao local do litígio. Oe
pois de tomar consciência dos fatos, poderia então 
decidir sobre o pedido de liminar. 

FIZ isso porque a Constituição da República 
Brasileira ofereceu-me a bússola, o caminho. Segun
do a Carta, é facultado ao juiz comparecer ao local. 
Julguei então que, sendo grave a situação, por que 
não tornar obrigatória a presença daquele que tem a 
obrigação de distribuir justiça, juntamente com o fis
cal da lei, o Ministério Público, para, depois de exa
minar a questão, decidir sobre a liminar? 

Penso ter encontrado, Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, a solução. O projeto ficou comigo 
meses e meses, porque - reafirmo - pretendia con
versar com lideranças partidárias. O nobre Senador 
José Eduardo Outra disse-me que ao Governo inte
~essava a aprovação desse projeto. Pois bem, fui ao 
Governo, mostrei-lhe a inconveniência da proposta 
do Deputado Domingos Outra. E, juntamente com o 

Ministério Extraordinário da Política Fundiária, en
contramos esta solução, a de tomar obrigatória a ida 
do juiz até o local do fato, acompanhado do repre
sentante do Mini!Ítério Púbfico. 

Procurei ainda evitar a violência, porque, a 
meu,ver, presentes o juiz e o Ministério Público para 
acompanhar a desocupação do imóvel, não haveria 
turbulência. O juiz deveria não só decidir, mas f~car 
ali para arbitrar e fazer cumprir a decisão judicial que 
proclamou. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é esse o 
objetivo do meu substitutivo. Acredito piamente que 
essa foi uma grande solução. Até mesmo o Deputa
do Domingos Outra, embora não aceitasse totalmen
te o meu ponto de vista - S ExB defendia o projeto 
de sua autoria- entendeu que o substitutivo por mim 
apresentado realmente preenchia uma lacuna, aper
feiçoava o Código de Processo Civil. S. Ex" o disse 
- justamente ele, que tinha por objetivo evitar a in
dústria de liminares. Digo a V. Ex"s: praticamente 
hoje ninguém cumpre liminar neste País. Os juizes 
concedem liminares, mas nonnalmente não têm sido 
cumpridas, porque há o receio de que possa haver 
violência 

Rejeitei emenda do eminente Senador Edison 
Lobão. A princípio, parecia tratar-se da solução do pro
blema, uma vez que, segundo a proposta de S. Ex", a 
citação se faria na pessoa do representante legal da
queles que tivessem invadido a propriedade. No en
tanto, ponderei ao Senador Edison Lobão o fato de 
que essas invasões não são feitas por pessoas jurí
dicas, não são feitas por sociedades retratadas juri
dicamente. Se essas entidades não têm personalida
de juddica, fiCa impossível citar o seu representante 
legal. Por essa razão, Senador Edison Lobão, rejei
tei a emenda que V. Ex-, com tanta inteligência, 
apresentou, no afã de contribuir com a discussão da 
matéria, que, de fato, é muito delicada. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, apre
sentei o substitutivo porque entehdo que o juiz deve 
comparecer ao local. Quantas vezes não fui indaga
do por Colegas desta Casa: - mas será que o juiz 
vai lá para verificar uma situação dessas? Conversei 
com membros da magistratura sobre o assunto. Se
gundo infonnaram, não haveria óbice em que, uma 
vez que a situação exigisse, pudessem comparecer, 
verif~car in-loco, e decidir sobre a concessão de me
didas lirninares. 

Afirmo a esta Casa, para que não paire nenhu
ma dúvida, que defendo, sim, a refonna agrária nes
te País. Tenho demonstrado e reafinnado, mediante 
parecer sobre matérias que me vieram à análise, 
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matérias das quais fui inclusive relator, que a pro
priedade deve realmente ter função social. No entan
to, não pode essa propriedade ficar desprotegida, 
sem qualquer guarida, ficar sob a proteção impossí
vel do Poder Judiciário. Por isso, procurei tornar pos
sível a proteção da propriedade rural. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou 
disposto a prestar esclarecimentos aqui, nesta Casa. 
Defendo o meu substitutivo e peço que seja votado 
em primeiro lugar, ou seja, que seja rejeitado o pedi
do de preferência do nobre líder do PT. 

Eram essas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, as minhas considerações sobre essa matéria, 
que - repito - é de transcendental importância, por
que modifica dispositivos que visam garantir a fun
ção social do direito de propriedade. 

Fico com o meu substitutivo e peço à Casa que 
rejeite o direito à preferência solicitada pelo nobre Lí
der do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Passa-se à votação do substitutivo, que tem 
preferência regimental, nos termos do art. 300, inci
so XIII, do Regimento Interno. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bicx:oiPT- SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já registrei 
o meu posicionamento a respeito do projeto. No en
tanto, o pior é não votarmos. O substitutivo do Sena
dor Ramez Tebet, que não considero ideal, trará 
uma situação melhor do que a que temos hoje. Por 
isso, solicitei preferência para a votação do projeto. 
Se não fosse assim, teria que votar contrariamente 
ao substitutivo, para ter oportunidade de votar o pro
jeto. 

Encaminho, então, favoravelmente à preferên
cia. Se o Plenário não votar favoravelmente ao re
querimento, votarei pelo substitutivo. Assim, o proje
to volt3rá à Câmara, onde esperamos seja restabe
lecido o texto original. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Passa-se à votação do substitutivo, que tem prefe
rência regimental, nos termos do art. 300 do Regi
men~o Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seglfinte: 

REQUERIMENTO DE N2 970, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, c, 

do Regimento Interno, requeiro preferência para o 
Projeto de Lei da Câmara n2 39, de 1996, a fim de 
ser submetido à apreciação do Plenário antes do 
Substitutivo. 

Sala das Sessões, ·11 de novembro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado o requerimento. 
Passa-se à votação do substitutivo, nos termos 

do art. 300 do Regimento Interno. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

EMENDA Nº 1 - CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Substitutivo da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania ao Projeto de 
Lei da Câmara n2 39, de 1996 (n2 490, de 
1995, na Casa de origem), que "acrescen
ta parágrafos ao arl 928 da Lei n2 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973- Código de Pro
cesso Civil". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art 928 da Lei nº 5.869, de 11 de janei

ro de 1973- Código de Processo Civil, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes parágrafos 2º e 32, transfor
m;ado o atual parágrafo único em parágrafo 12. 

"Arl 928. ---- ·-··········-------·············---------
§ 1 º -------·-····---------·-···----·-·---------··----·-----
§ 2º Nas ações decorrentes de turba-

ções ou esbulhos coletivos, o juiz antes de 
decidir sobre o mandado liminar, far-se-á 
presente ao local do litígio, notificado o Mi
nistério Público. 

§ 32 Se concedido o mandado liminar, 
o juiz e o representante do Ministério Público 
acompanharão a desocupação do imóvel, 
dando-se ciência do fato ao órgão fundiário 
competente. • 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- FICa!Tl prejudicados os Projetas de Lei da Câmara 
nº 39, de 1996, e o Projeto de Lei do Senado n2 44, 
de 1996, que tramitam em conjunto. 

A matéria vai à Comissão Diretora a fim de re
digir o venc:~b oara o turno suplementar. 

O SR. -< .: . .: ~ EDUARDO Dl.fiRA (BiocoJPT- SE) 
-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- Pela ordem, concedo a palavra ao Senador José 
Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO Dl.fJRA {BiocoJPT- SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Apenas para 
registrar o meu voto favorável, com as ressalvas fei
tas durante a discussão. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 

- Senador José Eduardo Outra constará em Ata o 
voto favorável de V. Exª, com as ressalvas feitas no 
encaminhamento da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em virtude da aprovação do Item 6, o Item 7 está 
prejudicado. 

É o seguinte o item prejudicado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 44, DE 1996 

ITramitando em conjunto càm o Projeto 
de Lei da Câmara nº 39, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 44, de 1996, de autoria 
da Senadora Marina Silva, que altera os 
arts. 926, 927 e 928 do Código de Processo 
Civil e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-Item&: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n° 75, de 1996 {n° 360/95, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a ob
rigatoriedade do uso de colete à prova de 
bala por profissionais nas condições que es
pecifica e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n• 331, de 1997, da Co
missão de Assuntos Sociais, Relator: Sena
dor João França, favorável ao Projeto, com 
Emenda n2 1-CAS, que apresenta 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto 

e da emenda, em turno único. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. I" Secretário, S;Jnador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 971, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea a do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro que seja adiada 
a discussão do PLC n2 75, de 1996, que dispõe so
bre a obrigatoriedade do uso de colete à prova de 
bala por profissionais nas condições que especifica 
e dá outras providências, para que a Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania também se pro
nuncie sobre a matéria. 

Justificação 

Trata-se de proposição que visa instituir nor
mas de proteção - colete à prova de balas - aos 
profissionais da área de segurança privada, analisa
da com competência pela Comissão de Assuntos 
Sociais, no que diz respeito ao aspecto trabalhista 
da questão. 

Entretanto, há que se verificar, infelizmente, 
que nos grandes centros urbanos a profusão das ati
vidades de segurança privada concorrentes às da 
segurança pública. De tal maneira, considero oportu
no a apreciação da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Cidadania sobre o assunto. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997.
Senador Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus

tiça e Cidadania. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) · 

-Hem9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 48, de 1997 (n° 2.707197, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre a ad
missão de professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros pelas universidades e pelas 
instituições de pesquisa científica e tecnoló
gica federais, tendo 

Parecer favorável, sob nº 662, de 1997, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, Relator. Senador Ramez T ebet 

Ao projeto não foram oferecidas emendas nos 
termos do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) -

Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
Concedo a palavra, para discutir, ao Senador 

Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr-s e Srs. Senadores, trata-se de projeto que 
regulamenta o que está na Constituição, dispondo 
sobre a admissão de professores, técnicos e cientis
tas estrangeiros pelas universidades e instituições 
de pesquisas científicas e tecnológicas federais. 

O Senado e o Congresso Nacional já aprova
ram emenda à Constituição onde é facuitado às uni
versidades admitir professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, na forma da lei. 

Conforme a exposição de motivos dos Minis
tros José Israel Vargas, Paulo Renato Souza e Luís 
Carlos Bresser Pereira, a aprovação deste item é 
muito importante para que o Brasil possa participar 
dos progressos da revolução científica e tecnológica 
deste final de século. 

Sr. Presidente, gostaria de relacionar a aprova
ção desse texto com uma afirmação feita hoje pelo 
Presidente Carlos Menem, por ocasião de seu pro
nunciamento no Congresso Nacional, onde S. Exl 
disse que é objetivo da Argentina, do Brasil, do Chi• 
le, do Uruguai, enfim, dos países que formam o Mer
cosul, a liberdade de ir e vir. 

Sr. Presidente, é importante que a integração 
entre os países que compõem o Mercosul - os da 
América Latina e os das Américas -vise não apenas 
a liberdade'de ir e vir, mas sobretudo a do capital, a 
do comércio e a de serviços, ênfase que o Governo 
dos Estados Unidos tem dado, por exemplo, ao que
rer que o Brasil faça parte da Alca, mas que também 
vise a verdadeira integração entre as nações, ou 
seja, aquela que envolve a livre locomoção de pes
soas - aliás, questão que se relaciona com a possi
bilidade, por exemplo, de o Brasil, no que diz respei
to às suas universidades, contratar técnicos, proles· 

_ sares e cientistas estrangeiros. 
Sr. Presidente, para os países que compõem o 

Mercosul isso se toma cada vez mais importante. 
Assim, registro como positivo o entendimento 

que se dá no âmbito dos países do Mercosul, visan
·do à Jivre locomoção de pessoas entre os nossos 
países, pois devemos caminhar o quanto antes para 
a integração de fato. 

Recentemente, conversei com o Ministro Luiz 
Feiipe Lampreia a esse respeito, oportunidade em 
que S. Exl observou que alguns passos deverão ser 
Jados com vistas a esses entendimentos. Não se 
trata de matéria simples, mas é muito importante ter-

mos essa pérspectiva, pois o projeto possibilita às 
universidades brasileiras a contratação de professo
res estrangeiros. Realmente esse é um passo na di
reção dessa maior liberdade de locomoção entre as 
pessoas no Mercosul, no nosso Continente e nas 
Américas. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para discutir, concedo a palavra ao nobre Senador 
Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB- MS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls 
e Srs. Senadores, tenho a honra de ser o Relator de 
tão importante matéria, que visa regulamentar dispo
sitivo constitucional no sentido de abrir perspectivas 
para o Brasil, eliminando a restrição à r.ultura, à 
Ciência e à Técnica. 

Sr. Presidente, hoje, é inadmissível nesse mundo 
sem fronteiras, que o Brasil a tenha para as pesquisas 
científicas e tecnológicas, para o abrigo e para a con
tratação de professores estrangeiros para as nossas 
universidades. A regulamentação do dispositivo consti
tucional, portanto, preenche essa lacuna, pois trata-se 
de matéria importante, de autoria do Executivo. 

Sr. President~. esperamos que o Plenário do 
Senado faça o mesmo que fez a Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, aprovando, incontinen
ti, essa matéria que muito irá contribuir para a pes
quisa científica e para o aprimoramento da inteligên
cia e da cultura em todos os aspectos do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhã
es) - Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
As SrBs e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a rnatêria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA~ 48, DE 1997 
(~ 2.7a7197, na casa ele origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Dispõe sÓbré- a admissão de profes
sores, técnicos e cientistas estrangeiros 
pelas universidades e pelas Instituições 
de pesquisas científica e tecnológica fe
derais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 52 da Lei n2 8.112, de 11 de de

zembro de 1990, em virtude da permissão contida 
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no$ §§ 12 e 2:" do art. 207 da Constituição Federal, 
passa a vigorar acrescido do seguinte § a•: 

• Art. s• ................................................. . 

§ a• As universidades e instituições de 
pesquisas científica e tecnológica federais 
poderão prover seus cargos com professo
res, técnicos e cientistas estrangeiros, de 
acordo com as normas e os procedimentos 
desta lei.' 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. a• Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães) 
-Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 127, de 1997, que autoriza 
a União a contratar operação de crédito ex
temo, no valor equivalente a até trezentos e 
setenta e sete milhões, cinqüenta mil e tre
zentos e trinta e dois dólares norte-america
nos, junto ao Brasilian American Merchant 
Bank destinada ao financiamento do Progra
ma de Reaparelhamento e Modernização da 
Força Terrestre a ser executado pelo Minis
tério do Exército, tendo 

Pareceres da Comissão de Assuntos 
Econõmicos, Relator: Senador Ramez T ebet: 

- n2 565, de 1997, apresentado o Pro
jeto, com voto contrário do Senador Laura 
Campos; e 

- n2 670, de 1997, favorável à Emenda 
n2 1-Pien, nos termos de subemenda que 
apresenta. 

Discussão, em conjunto, do projeto, da emen
da e da subemenda, em turno único. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretãrio em exercício, Senador Carlos Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 972, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais que o Proje

to de Resolução n• 127, de 1997, que autoriza a 
União a contratar operação de crédito externo, no 
valor equivalente a até trezentos e setenta e sete mi
lhões, cinqüenta mil e trezentos e trinta e dois dóla· 
res norte-americanos, junto ao Brazilian American 
Merchant Bank destinada ao financiamento do Pro
grama de Reaparelhamento e Modernização da For-

ça Terrestre a Sl!!r executado pelo Ministério do Exér
cito, além da Comissão constante do despacho ini
cial, seja remetido U>mbém, à Comissão de Fiscali
zação e Controle, em virtude de sua competência 
para analisar tal proposição. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997. -
Senador Eniandes Amorim. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho para 
encaminhar a votação do requerimento. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
encaminhar votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, vou votar contrariamente ao requerimen
to, porque entendo que a Comissão de Fiscalização 
e Controle da Casa objetiva apreciar atos já materia
lizados pelo Poder Executivo. 

O autor do requerimento não apresenta, neste 
momento, justificativa de fatos anteriores para are
messa da matéria à Comissão de FISCalização para 
apreciação de atos já realizados pelo Executivo nes-
ta área. , 

Entendo, portanto, que é descabida, com todo 
o respeito ao autor do requerimento, a remessa para 
a Comissão de Fiscalização e Controle da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- O 
PTB vota 'não', Sr. Presidente, ao requerimento. 

O SR JADER BARBALHO (PMDB- PA) -Sr. 
Presidente, o PMOB vota não ao requerimento. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI)- O PFL 
vota 'não' ao requerimento. 

O SR. PRESJDEN'TE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PTB vota 'não', o PMDB vota 'não', o Senador 
Hugo Napoleão vota 'não'. 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Passa-se à discussão da matéria. 
Com a palavra, para discutir, o Senador Laura 

Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, não pode haver dúvida dian
te do festival macabro que o capital espoliativo volátil 
tem produzido pelo mundo, mostrando que não há 
país inexpugnável a esse dinheiro. 
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A História tem demonstrado que a dívida exter· 
-AEl·é rnuit&prejudicial e dat1osa aos interesses nacio

nais, produz devedores e os espolia. Não é possível 
continuarmos ajudando o Governo Federal dos Esta
dos Unidos a resolver o seu problema, a reduzir o 
seu défiCit orçamentário, exportando para o Brasil, 
para o Chile, para a Argentina e para a União Eoro
péia e nos impondo um déficit comercial por meio 
dessas importações alavancadas pelo endividamen
to externo. 

Parece-me que foi realmente exemplar o que 
ocorreu com o empréstimo do Eximbank, para que o 
Brasil adquirisse da Raytheon produtos bélicos que 
o Governo norte-americano não mais adquiria, não 
mais comprava Por isso, o Governo dos Estados 
Únidos pôde reduzir fantasticamente o seu déficit or
çamentário e a sua dívida pública. Basta recordar
mos que, ao contrário do que afirma o Ministro Pe
dro Malan, de 1930 até hoje, o Governo dos Estados 
Unidos manteve um défiCit público constante, exce
ção apenas há três anos. 

O Ministro Pedro Malan afirmou que não é pos
srvet um pafs manter o déficit público durante vários 
anos. No entanto, de 1930 até hoje, o Governo dos 
Estados Unidos apresentou apenas três anos de li· 
geiro e modesto superávit em 1955, em 1969 e 
mais recentemente. 

Desse modo, então, o que verifiCamOS é que é 
justamente nesses setores bélicos, nos setores es
paciais, em que o Governo dos Estados Unidos gas
tava fortunas e aumentava o déficit primário e a dívi
da do setor público, que os Estados Unidos estão 
exportando os seus problemas. 

O Governo norte-americano reduziu o seu défi· 
cit primário de US$212 bilhões, em 1985, para ape
nas US$27 bilhões, neste ano. E nós, assim como o 
Chile e a Argentina, estamos comprando e importan
do no lugar do Governo americano. Vários pafses do 
mundo estão obrigados a importar, comprando no lu
gar do Governo americano, a fim de que ele possa 

~Muitib.rar..Q $eU orçamentp. E, enquanto ele equilibra 
o seu orçamento, nós desequilibramos a nossa ba
lança de pagamentos e nos endividamos cada dia 
mais para importar esse excedente invendável nos 
Estados Unidos. 

Estou conveocido de que grande parte do tu
multo ocorrido no mundo de hoje - e que se mani
festa nas Bolsas do sudeste asiático e do mundo in
teiro- se deve justamente ao equilíbrio que o Gover
no norte-americano está promovendo em seu orça
mento, reduzindo de quase US$300 bilhões para 
US$27 bilhões, em. poucos anos, o seu déficit orça-

mentário, ao passo que nÓs temÕs que éomprar no 
lugar do Governo dos Estados Unidos, a fim de que 
se mantenham o volume de emprego e a atividade 
produtiva naquele país. 

Portanto, é altamente prejudicial o consenti
mento que o Senado Federal poderia dar a fim de 
que esse processo continuasse livremente a destruir 
as resistências e a capacidade do Brasil de restabe
lecer a sua atividade econômica e de ocupar espaços 
que estas importações impedem que nós façamos. 

De modo que, então, ainda hoje virá outro pedido 
de empréstimo, totalizando, os dois, mais de R$500 
milhões. Diariamente, estamos pondo a nossa aquies
cência a que isto continue a ocorrer. E agora vemos as 
imensas perturbações que esses empréstimos" e que 
esse capital especulativo internacional vêm ocasionan
do ao mundo e, em especial, às economias depend
entes, subdesenvoMdas, periféricas. 

Portanto, mais urna vez, manifesto-me contra o 
enálvidamento e, em especial, contra esse tipo de 
importação que atende única e exclusivamente aos 
interesses dos Estados Unidos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Continua em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda 

edasubemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇ~O N2127, DE 1997 

Autoriza a União a eottbatar opera
ção de crédito externo, no valor equiva
lente a até US$377,050,332.00 (trezentos 
e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e 
trezentos e trinta e dois dólares norte
americanos) junto ao Brazilian American 
Merchant Bank, destinada ao financia
mento do Programa de Reaparelhamento 
e Modernização da Força Terrestre a ser 
executado pelo Ministério do Exército. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a União autorizada, nos termos do art. 

52, inciso V da Constituição Federal e da Resolução n'l 
96, de 1989, do Senado Federal, a contratar operação 
de crédito externo no valor de US$377,050,332.00 (tre
zentos e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e tre-



560 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

zentos e trinta e dois dólares norte-americanos), jun
to ao Brazilian American Merchant Bank. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put serão utilizados no financiamento do Programa 
de Reaparelhamento e Modernização da Força Ter
restre, a ser executado pelo Ministério do Exército. 

Art. 2° A operação de crédito mencionada no 
parágrafo anterior apresenta as seguintes caracterís
ticas financeiras: 

a) valor pretendido: US$377,050,332.00 (tre
zentos e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e tre
zentos e trinta e dois dólares norte-americanos); 

b) Juros: até 6,0% a.a. acima da Libor de 6 
(seis) meses para dólares dos Estados Unidos, inci
dente sobre o saldo devedor do principal a partir da 
data de cada desembolso dos recursos; 

c) condições de pagamento: 
- do principal: 7 (sete) parcelas semestrais, 

iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira par
cêla 24 (vinte e quatro) meses após a data do pri
meiro desembolso, caso este ocorra no primeiro se
mestre após a data de assinatura do contrato; ou 6 
(seis) parcelas semestrais iguais e consecutivas, 
vencendo-se a primeira parcela 30 (trinta) meses 
após a data do primeiro desembolso, caso este ocor
ra no segundo semestre após a data de assinatura 
do contrato; ou 5 (cinco) parcelas semestrais iguais 
e consecutivas, vencendo-se a primeira parcela 36 
(trinta e seis) meses após a data do primeiro desem
bolso, caso este ocorra no terceiro semestre após a 
data de assinatura semestrais iguais e consecutivas, 
vencendo-se a primeira parcela 42 (quarenta e dois) 
meses· após a data do primeiro desembolso, caso 
este ocorra no quarto semestre após a data de assi
natura do contrato e antes da data de término; 

-dos juros: semestralmente vencidos. 
Art. 3° A autorização concedida por esta reso

lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias coAtaclos da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação a subemenda, nos termos do art. 300 
do Regimento Interno. 

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

Aprovada, 

É a seguinte a subemenda aprovada: 

SUBEMENDAÀ EMENDA N°1-PLEN 

• Art 3° A aplicação dos recursos cap
tados por meio da presente operação de 

crédito fica condicionadaa ao cumprimento 
das normas para licitação e contratos da Ad
ministração Pública, estabelecidas na Lei n° 
8.666, de 21-6-93 e no Decreto n2 2.295, de 
4-8-97". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Fica prejudicada a emenda. 

Votaram contra os Senadores Emília Fernan
des e Laura Campos. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

É a seguinte a emenda prejudicada: 

EMENDA N2 1 - PLEN 

Inclua-se o seguinte art. 3°, renumerando-se os 
demais: 

• Art. ao A contratação da presente ope
ração de crédito fica condicionada ao cum
primento das normas para licitação e contra
tos da Administração Pública, do disposto 
na Lei n° 8.666 de 21-6-93, bem como nos 
termos do Decreto n° 2.295, de 4-8-97-" 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item n211: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução no 128, de 1997, que autoriza a 
União a contratar operação de crédito externo, 
com o Brasilian American Merchant Bank, no 
valor equivalente a até duzentos e trinta e seis 
milhões, quinhentos e noventa mi~ novecen
tos e quarenta dólares norte-americanos, des
tinando-se os recursos ao financiamento do 
Programa de Reaparelhamento ~ Modern
ização da Força Terrestre, a ser executado 
pelo Ministério do Exército, teÍldo 

Pareceres da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator. Senador Ramez Tebet 

- no 566, de 1997, apresentando o 
Projeto, com voto contrário do Senador Lau
ra Campos; e 

- n° 671, de 1997, favorável à Emenda 
n2 1-Pien, nos termos de subemenda que 
apresenta. 

Discussão em conjunto do projeto, da emenda 
e da subemenda, em turno único. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Car
los Wilson. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N~ 973, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais que o Proje

to de Resolução n2 128, de 1997, que autoriza a 
União a contratar operação de crédito externo, no 
valor equivalente a duzentos e trinta e seis milhões, 
quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta dó
lares norte-americanos, junto ao Brazilian American 
Merchant Bank destinada ao financiamento do Pro
grama de Reaparelhamenfo e Modernização da For
ça Terrestre a ser executado pelo Ministério do Exér
cito, além das Comissões constantes do despacho 
inicial, seja remetido também, à Comissão de Fisca
lização e Controle, em virtude de sua competência 
para analisar tal proposição. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997. -
Senador Ernandes Amorim. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para ãiSCUiir não é possível, V. Ex- pode encami
nhar a votação do requerimento. 

Concedo a palavra ao Senador Emandes Arno
rim para encaminhar a votação. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, lamentavelmente, há 
pouco, um dos nossos requerimentos não foi aceito. 
Não estávamos presente porque participávamos de 
urna reunião da Comissão de Orçamento que estava 
sendo realizada na sala de reuniões própria. 

Estamos requerendo que este projeto seja en
caminhado à Comissão de Fiscalização e Controle 
para que seja analisado por aquele órgão técnico, 
em virtude de tennos problemas em outros projetas, 
como o Projeto Sivam, em que não se discutiu e 
nem se fiscalizou; ninguém procurou ver o teor do 
.projeto. Neste caso que ora analisamos, nós pedi
mos que, por se tratar de financiamento de um proje
to de interesse nacional, seja a Comissão de Fiscali
zação e Controle cientificada, para que com isso 
possamos preservar o próprio Congresso, a Comis
são e também que os demais Senadores que partici
pam da Comissão passem a conhecer os interesses 
e objetivos dos recursos, principalmente no momen
to em que se discut~ ª qu~o econômica, os gas
tos públicos e todas as medidas que o Governo 
anunciou nesse momento para o País. Não vejo mo
tivo de aprovar empréstimo de milhões de reais sem 
que a Comissão de Fiscalização e Controle, que é 

uma das mais importantes em matéria financeira, 
possa conhecer esses documentos. 

Não é a ausência momentânea de um Senador 
que faz com que o Plenário delibere sem que seja 
respeitada a necessidade da Comissão de Fiscaliza
ção e Controle conhecer os projetos, para não ter
mos as polémicas como as que tivemos no Projeto 
Sivam. Por esse motivo, apresentamos o nosso re
querimento e acreditamos que mereça a considera
ção e a aprovação para o projeto ser levado ao co
nhecimento da Comissão de Fiscalização e Controle 
da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em discussão o requerimento. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, no Projeto de Resolução anterior, argu
mentei que não tínhamos a justificativa do autor. 
Agora a temos, mas a justifiCativa do autor não con
segue nos sensibilizar, com todo o respeito a S. ex-. 
Muito pelo contrário, reforça a decisão anterior do 
Plenário, no sentido de que a Comissão de FISCali
zação e Controle não é a Comissão adequada para 
essa questão, que está no âmbito da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional e também na 
Comissão de Assuntos E;conômicos. 

Se o ilustre -Senador Ernandes Amorim nos 
apresentasse algum dado relativo a alguma questão 
que pudesse implicar algum gesto por parte do Mi
nistério do Exército ou de qualquer autoridade do 
Executivo que justificasse a ida da matéria à Comis
são de Ftsealização e Controle, mereceria S. exa a 
nossa solidariedade. 

Portanto, Sr. Presidente, as razões apresenta
das pelo ilustre representante de Rondônia não con
seguem modifiCar o nosso voto, e a nossa recomen
dação é o voto contrário. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE.) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, 
para encaminhar a votação. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - C~ 
Para encaminhllr a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, pretendo votar contrariamente ao 
requerimento do nobre Senador Emandes Amorim, 
até porque entendo que a Comissão requerida não é 
própria para fazer a análise do projeto. Faço inclusi-
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ve um apelo à Mesa para que determine à Secreta
ria-Geral da Mesa que, em processos semelhantes, 
ao despachar às Comissões, sempre ouça a Comis
são de Assuntos Econômicos, que analisará a ques
tão do empréstimo, as condições, amortização, juros 
etc; e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que seria a Comissão de mérito, que opina
ria sobre a conveniência da aquisição desses equipa
mentos, sobre a natureza desses armamentos 

logo no início desta Sessão Legislativa, a pro
pósito de um pedido de empréstimo para a aquisição 
de canhões para equipar belonaves da Marinha, fiz 
um requerimento de audiência à Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional e depois o retirei 
para não parecer que estava querendo procrastinar 
a apreciação do projeto, mas permito-me sugerir à 
Mesa que nesses casos determine à Secretaria-Ge
ral da Mesa que sempre ouça a Comissão de As
suntos Econômicos e a de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional que seria, a meu juízo, a Comissão 
de mérito sobre o assunto. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON {PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, pelo amor de 
Deus! Pelo amor de Deus! O que nos custa fazer 
com que este projeto vá à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e à Comissão de FIS
calização e Controle? Qual é o problema, Sr. Presi
dente? Será que estamos em guerra? Há alguma 
coisa iminente que não nos permita uma melhor fiS
calização nessa matéria? Qual é o problema? Gos
taria que me dissessem qual é o problema? O Proje
to Sivam passou nesta Casa com toda aquela com
plicação •. Será que isso não serve de alerta? O Sr. 
Senador se levanta e diz: "Olha, essa matéria deve 
ser olhada, fiscàlizada". Mas por quê? Qual é o proble
ma? Vai levar mais dez dias! Vai levar mais 15 cfi8SI 

As nossas tropas e o nosso Exército estão 
tranqüilos. Não me parece que haja alguma guerra 
iminente! É bom para eles, é bom para nós e é bom 
para o País que haja essa fiscalização para não ter
minar em confusão, como foi o caso Sivam, porque 
não se fez antes o que se teve de fazer depois. 

Faço um apelo ao meu Líder; faço um apelo 
muito sincero ao meu Lfder. Não custa nada ir à Co
missão de FISCalização e Controle. Não custa nadai 

Em primeiro lugar, acho que é a Comissão de 
FISCalização e Controle, sim, a Comissão adequada 

e também a Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, naturalmente. O que abunda não pre
judica nessa questão, Sr. Presidente! É melhor ir a 
mais um órgão técnico do que não ir e se lamentar 
depois. 

Não tenho nenhuma dúvida, não tenho conhe
cimento e nãÔ estou levantando nenhuma interroga
ção, mas como o projeto envolve questões especiais 
na sua tramitação, com toda a sinceridade, eu gosta
ria de votar favoravelmente ao requerimento para 
que a matéria fosse à Comissão de Fiscalização e 
Controle. 

É um apelo do fundo do meu sentimento que 
faço ao Lfder da minha Bancada. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -
Peço a palavra para concluir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Senador Ernandes Amorim, V. Exl' já usou da pala
vra para encaminhar. Desculpe, mas não será mais 
possível usá-la. Lamento muito, gosto de ouvir V. 
Exl', mas não posso concedê-la. V. Exl' já encami
nhou a votação como autor do requerimento. 

Concedo a palavra ao Senador Raméz Tebet. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para en

caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, a argumentação 
do Senador Pedro Simon dá a entender que o proje
to pode ir a todas as Comissões. Precisamos é justi
ficar por que tem de ir a determinada Comissão. É 
isso que temos de fazer. 

Não há nenhuma pressa na votação dessa ma
téria, Sr. Presidente. Fui o Relator deste Projeto, que 
foi à Comissão de Assuntos Econômicos, onde foi 
pedido vista. Posteriormente veio ao plenário, rece
bendo emendas aqui, como a emenda do Senador 
Gilberto Miranda. Voltou à Comissão e lá foi analisa
do. O Relator acatou e a Comissão aprovou a emen
da do Senador Gilberto Miranda, que pede que se 
proceda à lei das licitações. Como era urna emenda 
óbvia, o Relator concordou e a Comissão de Assun
tos Econômicos aprovou. 

Agora, por que ir à Con]issão de Rscalização e 
Controle? É preciso que se diga isso. Quem fez o re
querimento que diga. Por que tem de passar pela 
Comissão de Fiscalização e Controle? Sem justifica
tiva, não é possível, pois, sendo assim, todos os proje
tes serão obrigados a passar por todas as Comissões. 

Todas as Comissões têm uma interligação urna 
com as outras. Não há assunto econômico, por 
exempfo, Sr. Presidente, que não tenha algo de con
teúdo social, para que vã à Comissão de Assuntos 
Sociais. É claro que os assuntos, hoje, se interligam. 
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Não podemos remeter processo simplesmente por 
remeter. Requerimento há de ser justificado. 

Sendo assim, peço vénia ao Sr. Presidente, e 
peço a compreensão do Senador Emandes Amorim, 
porque o que defendo não é o projeto, mas a norma
lização. Defendo que o procedimento tenha ordem, 
senão todos os projetes passarão por todas as Co
missões. Peço licença a V. Ex", Senador Emandes 
Amorim, para votar contrariamente ao seu requeri
mente>. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS.) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavm. ao nobre Senador José Fogaça 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S..-s e Srs. Senadores, não quero fazer 
objeção a que se avalie repetidamente esta matéria. 
Podemos repetir aquilo que já ftzemos. Talvez a re
dundância não seja negativa 

É redundante por uma razão: aprovamos isso 
na Comissão e dei meu voto favorável ao parecer. 
Quando a matéria veio ao plenário, recebeu uma 
emenda do Senador Gilberto Miranda, estabelecen
do a necessidade de que todos os procedimentos na 
compra de equipamentos por esse financiamento 
deveriam ser submetidos aos rigores da Lei das Lici
tações, a Lei n2 8.666, uma lei duríssima, burocráti
ca, P.xigente, da qual foi Relator, no Senado, o Sena
dor Pedro Simon. Uma lei extremamente séria, diria 
até que ela é um gargalo para qualquer tipo de irre
gularidade, para qualquer tipo de deformação que se 
queira aplicar na administração pública. 

Ora, esses recursos do Merchant Bank não 
são disponíveis para qualquer coisa Se eu pudesse 
bater às portas do Merchant Bank solicitando esses 
US$236 milhões para a construção de habitação po
pular, para a expansão das ofertas educacionais do 
Pars - mais escolas -, ou para o Projeto de Renda 
Mfnima ou Bolsa-Escola, não seria possível, pois 
esse recurso só existe para esse fim; do contrário, 
ele não existe. 

Portanto, o financiamento do Merchant Bank 
está associado à compra de equipamentos que vão 
modernizar as Forças Armadas brasileiras, particu
larmente, no caso, o Exército. Submetido todo esse 
processo às normas licitatórias da Lei n2 8666, que 
foi aqui relatada pelo Senador Pedro Simon. 

Votei, favoravelmente, na Comissão de Assun
tos Econõmicos. Não teria nenhuma razão de votar, 

neste momento, contrariamente a esta posição origi
nal. Logo, tenho de votar eontra o requerimento. 

O SR. PRESIDEKTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

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

Reieitado. 
Passa-se à discussão da matéria (Pausa) 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- AO)- Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDEKTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes 
Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB -RO Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, al
guns Senadores dizem que esta matéria não poderia 
ir às Comissões. Como diz o Senador Pedro Simon, 
não há motivo para esses entendimentos, até por
que se alguém se dispõe a discutir, isso deveria 
acontecer. Quando se fala em licitações, conforme 
disse o Senador José Fogaça, sabemos que no Si
vam elas foram - pelos informes que tenho - fraudu
lentas ou não correspondiam à realidade. 

No caso deste projeto, a nossa preocupação é 
que passe pela Comissão de Rscalização e Contro
le, da qual faço parte. Outros Senadores que tam
bém fazem parte querem discutir este projeto. Como 
ele depende de recursos e de investimento - disse
ram, há pouco, que há dinheiro em um banco para 
emprestar e devem pegá-lo, porque não tem retomo 
ou talvez seia fácil esse investimento -, pesa-nos 
saber que a cada vez que se toma recurso empres
tado para investimento sem haver fiScalização e sem 
se dar importância para quem está tomando esse 
empréstimo, evidentemente, está-se aumentando o 
déficit: 

Eu não vejo motivo da pressa em votar este 
pedido de financiamento, antes que se faça a fiSCali
zação e a análise do que se vai comprar e de como 
ocorreu a licitação, para não se cometer o mesmo 
erro do Sivam. Eu fui uma das pessoas contrárias ao 
Projeto Sivam e pedi ao Tnbunal de Contas da 
União para fazer uma fiscalização nesse projeto. O 
resultado chegou ao Senado Federal e eu não tive a 
oportunidade de analisar o que foi aprovado e as ir
regularidades que foram levantadas, porque a pri
meira ameaça que recebi foi de que, se eu abrisse e 
lesse o que apurou o Tnbunal de Contas da União, o 
meu mandato seria cassado. Agora que pertenço à 
Comissão de Rscalização e Controle, na oportunida
de que tenho de ver o que se vai fazer com o dinhei
ro deste País, sou impedido de fazê-lo. Até no caso 
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das Forças Armadas, o Sivam, onde mandaram 
comprar armamentos ou material caríssimo, fora de 
cogitação, fora da técnica, por preços exorbitantes, 
quando pedi para fiscalizar, o Tribunal de Conta~ da 
União deu um parecer no qual não pude ler, pois 
existe um regulamento que diz que o parecer do Tri
bunal de Contas da União só o Senador pode saber. 

Então, agora que tenho oportunidade de anali
sar o projeto e saber onde o dinheiro será investido; 
agora que participo da Comissão de Fiscalização e 
Controle do Senado, não tenho o direito de analisar, 
porque alguns Senadores acreditam que o Brasil, por 
ter dinheiro sobrando para determinados projetes no 
exterior, tem de tomar emprestado abundantemente, 
sem qualquer responsabilidade, ou que não devem 
ser fiscalizadas as ~ções governamentais. 

Sr. Presidente, entristeço-me da função de Se
nador ... 

Não sei por que me designaram para a Comis
são de Fiscalização e Controle deste Senado, nem 
sei qual o medo deste projeto passar nessa Comis
são. Será que somente a Comissão deve fiscalizar, 
ou tem de acabar com essas fiscalizações? 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fui 
eleito Senador da República e estou aqui com direi
tos iguais a todos; pertenço à Comissão de Fiscali
zação e Controle desta Casa e fiz um requerimento 
para averigüar o que farão com o dinheiro público. 
Então, um colega argumentou que deveríamos to
mar o financiamento porque era fácil fazê-lo. Será 
que o País não tem responsabilidade com esse fi
nanciamento? Será que, porque é fácil, devemos 
meter a mão? Será que esse financiamento fácil não 
poderia ser feito para investir em agricultura, saúde 
ou educação? Ou será que o Senador aqui não tem 
direito a nada? 

Há horas em que me dá vontade de ir para 
casa e desistir das decisões tomadas nesta Casa. 
Sinceramente, não quero mal aos colegas, mas há 
decisões aqui que precisam ser revistas. É preciso 
respeitar a opinião dos colegas, por mais leiga que 
seja, principalmente a de um colega envolvido na 
Comissão de Fiscalização e Controle e que faz um 
requerimento à Casa pedindo para analisar uma 
questão para a qual não há urgência - a não ser que 
haja interesses particulares nessa urgência. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Continua em discussão. 

Tem a palavra, para discutir, o Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PEDRO Sl~.~m.í (PMDB - RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.j - Sr. Presidente, o 
projeto chegou aqui no dia 8 de setembro; portanto, 
há praticamente dois meses. Não endosso o discur
so do meu antecessor. Prefiro ficar apenas na lógica 
do trabalho deste Senado. 

Perdoe-me, Sr. Presidente, mas, na minha opi
nião, a Mesa, ao receber esse projeto, deveria tê-lo 
mandado para as Comissões de Fiscalização e Con
trole, de Relações Exteriores e Defesa Nacional e 
Comissão de Assuntos Económicos. A Comissão de 
Fiscalização e Controle analisaria o mérito. Mas não 
há uma palavra escrita sobre o mérito desse projeto. 

De pronto digo que o projeto é correto, que o 
nosso Exército precisa ser modernizado e que está 
cumprindo sua missão. Não há nenhuma dúvida 
nesse sentido. No entanto, o Senado tinha o dever 
de analisar o mérito desse projeto, assim como tem 
o dever de analisar o mérito de qualquer outra maté
ria que tramite nesta Casa. 

Na minha opinião, o equívoco foi da Secretaria 
Geral da Mesa, que, ao receber o projeto, deveria tê
lo despachado imediatamente à Comissão de As
suntos Económicos e à Comissão de Rscalização e 
Controle, que tinha de apurar o seu mérito. Ou será 
que haja alguém infalível cujas palavras não preci
sam ser discutidas ou debatidas? 

Pois não há uma palavra, linha ou vírgula so
bre o mérito do projeto, porque ele não passou pela 
comissão responsável pelo seu mérito. 

Pedimos apenas dez dias, para que o projeto 
passe pela Comissão de Fiscalização e Controle an
tes de voltar ao Plenário. 

Conforme diz o Senador José Fogaça, o di
nheiro está disponível no banco, mas não pode ser 
empregado em estradas. Esses recursos só podem 
ser utilizados em annamento. Todos s<:~bemos que 
eles estão esforçando-se para oferecer esse dinhei
ro; sabemos que eles estão correndo pelo mundo 
afora oferecendo esse dinheiro para comprar arma
mento. Não há dinheiro mais fácil de se levantar na 
potência americana do que aquele destinado à com
pra de armamento, annamento que, aliás, é vendido 
para um lado e para o outro. Querem vender avião 
ultramoderno para o Chile e armamento de defesa 
para a Argentina. Eu diria até que se trata de insufla
ção, de má-fé, de intenção de lançar um país contra 
outro. 

O Senador José Fogaça diz que o dinheiro só 
pode ser empregado em annamento. É verdade! S. 
Exl diz, com toda correção, que esses recursos só 
podem ser retirados para tal finalidade. É verdade! 
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Mas não há risco de perdermos a oportunidade de 
tomar esse financiamento, se não votarmos a maté
ria hoje. Temos que correr? Não! O dinheiro está so
brando. 

Não existe dinheiro para a fome. Esse, eles 
não têm. Não existe dinheiro para a miséria. Não 
têm! Eles não têm dinheiro para os que estão sofren
do nos vários lugares do mundo. Não têm. Não têm 
dinheiro para pagarem o que devem para a ONU. 
Não têm. Mas para armamento?! Esse dinheiro está 
sobrando para quem quiser e na hora que quiser. 

Sr. Presidente, portanto, não há motivo para 
tanta pressa. Não há corrida porque não há tempo 
de o projeto voltar para a Câmara dos Deputados. 
Não há! Não há nada escondido nessa matéria O 
projeto é bem feito, é cristalino, é límpido e transpa
rente. O Exército merece receber esses recursos. 

Mas por que não enviar o projeto à comissão 
que vai analisar-lhe o mérito. Por que, de repente, 
corrermos e não fazermos o estudo que temos a ob
rigação de fazer? É nossa obrigação e faz parte da 
nossa rotina fazê-lo, Sr. Presidente. 

A Secretaria equivocou-se em não enviar, de 
origem, o processo à Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. Deveria constar do projeto 
um parecer sobre o mérito dizendo que é justo. Não 
tenho nenhuma dúvida de que o parecer seria favo
rável. 

Sr. Presidente, com todo o respeito, faço ques
tão de esclarecer- e estou nesta Casa há dezasseis 
anos - infelizmente é assim, ou corremos para apre
ciar uma matéria, ou a deixamos na gaveta - como 
fizemos com o Código Civil que o extraordinário Se
nador Josaphat Marinho retiro•J da gaveta depois de 
décadas. Ou, ainda, votamos passando por cima do 
bom senso. Assim foi com o projeto do Sivam, Sr. 
Presidente, que foi ruim para todos nós. Há poucos 
dias, aliás, noticiaram os jornais que militares teriam 
sido envoMdos em questão semelhante - com carta 
do Presidente e não-sei-o-quê. 

Até por esse motivo, seria bom que o Congres
~o eX!l!'linasse isso. 

Lamento profundamente, mas estamos come
tendo um erro grave e desnecessário votando desta 
maneira, por açodamento, deixando, assim, de cum
prir a nossa parte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garios Magalhães) 

-Encerrada a discussão. 
Em votação o Projeto, sem prejuízo da emenda 

e da subemenda. 

O SR; JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocOO'T- SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garios Magalhães) 
-Com a palavra o Senador José Eduardo Outra para 
encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (BiocoiPT- SE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SM. e Srs. Senadores, na tarde de 
hoje vou seguir a orientação do Senador Lauro Cam
pos. Como é de conhecimento deste Plenário, o Se
nador Lauro Campos sempre vota contra qualquer 
pedido de empréstimo. Nós, em algumas ocasiões, 
votamos a favor. Votei favoravelmente ao requeri
mento porque entendi que este momento que o País 
está passando exige que, no mínimo, o &!nado te
nha um pouco de cautela na aprovação de emprésti
mos externos. 

A soma do valor a ser financiado nesse projeto 
que está em votação, com o do projeto anterior rep
resenta um total de R$573 milhões. Tudo isso no 
momento em que a economia brasileira está sofren
do ataques especulativos, no momento em que o 
mais lógico seria oão autorizarmos o aumento de 
comprometimento da e..onomia brasileira com juros 
e encargos externos. No momento em que o Gover
no diz que vai fazer um arrocho fiscal e que todos 
têm que contribuir, no momento em que milhares de 
servidores vão contribuir com seus empregos, a 
classe média com mais impostos e o povão contri
buirá com seus empregos - pois os juros vão provo
car desemprego -, nós aprovamós um empréstimo 
de R$573 milhões em apenas um dia! 

Votei favoravelmente aos requerimentos, por
que considerei que era uma forma de o Senado dar 
uma demonstração que teria mais cautela na apro
vação de empréstimos externos. 

Volto a dizer: são R$573 milhões de emprésti
mo em uma mesma tarde, aumentando o compro
metimento do Brasil com juros e encargos externos. 

Corno o Plenário decidiu que vai votar, não me 
resta outra alternativa a-nãg.ser seguir a orientação 
da Liderança do Senador Lauro Campos e votar 
contra o projeto. 

Aproveito para registrar o meu voto contrário 
no projeto anterior, pois tive que me ausentar do ple
nário no momento da votação. 

Portanto, o meu voto é contra este projeto e 
contra também o projeto anterior. 

Muito obrigado. 
A SRA. EMILIA FERNANDES (PDT - RS) -

Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra a Senadora Emilia Fernandes para 
encaminhar a votação. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PDT - RS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sempre de
fendemos, neste Plenário, que as matérias, de acor
do com sua natureza, com seu interesse, com os se
tores envolvidos, .devem passar pelas comissões es
pecíficas, mesmo que seja necessário se ouvir uma, 
duas ou três comissões. 

Entendemos que a Comissão de Assuntos 
Econômicos se detém nos números, no custo, nas 
probabilidades, nas formas de pagamento, nos juros. 
Outras, como neste caso, por exemplo, a Comissão 
de Relações Exteriores, tomaria conhecimento do 
que o Ministério do Exército pretende fazer com 
esse dinheiro. Então, não há aqui posições contrá
rias ao Ministério do Exército; muito pelo contrário, 
temos defendido até a valorização das Forças Arma
das, a oportunidade do reaparelhamento modema, 
dentro das necessidades, logicamente. Mas o que nos 
chama a atenção, Sr. Presidente- e é por isso que 
também manifestamos nossa preocupação - é que o 
Plenário, no intuito, certamente, e acredito que seja o 
único, de agilizar a matéria, de agilizar a autorização 
do Governo para contratar essa operação de crédito 
externo no valor de mais de US$236 milhões, não en
tende que seja importante ouvir outras comissões. 

Régistro, Sr. Presidente, que, analisando os 
dados e o que consta aqui, inclusive o que foi envia
do pelo Governo para ser analisado, que é o acordo 
firmado entre a República Federativa do Brasil e o 
banco, onde há o sumário - e aqui todos depois de 
estágio desenvolvido -, encontramos as definições 
do valor do empréstimo, as condições prévias de 
corno vai ser feito, as afirmações e garantias, como 
é que realmente o banco vai tornar suas garantias, 
como vai ser feito o saque- que vai ser feito em par
celas -, o reembolso de um pagamento antecipado 
que inclusive vai acontecer, quais os juros, quais as 
taxas que vão incidir. Enfim, se houver urna mudan
ça na lei, como ela poderá ocorrer, a compensação 
por custos e impostos acrescidos, todos os passos 
assim detalhados que tenho certeza que fizeram 
com que o Senador Relator desse o seu parecer. 

E no item 21 do sumário, diz-se assim: 'título 
descritivo". Aí fornos ao título descritivo com a idéia 
de que encontraríamos aqui realmente - lógico que 
pode até ser de uma forma ampla - para onde seria 
destinado esse recurso, mais especificamente, apa
relhamento, armamento. Enfim, mesmo que não se 

entrasse em detalhes, porqu"' sabemos que às va
zes são mutérias que exigem até um certo sigiio, o 
que nos surpreende é que aqui nos títulos descrit'vos 
há três tinhas que dizem: "Os títulos das sessõas áes
te acordo - que são dos títulos descritivos - são so
mente para conveniência e não fazem parte deste 
acordo. Dessa forma, não deverão afetar a interpre
tação de qualquer urna das disposições do p;esente 
acordo." 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há Se
nadores - e o Regimento assim o determina - que 
são titulares de duas comissões e suplentes de ou
tras duas. Assim, tomamos conhecimento mais 
profundo de determinadas matérias apenas no mo
mento em que vêm a Plenário, a não ser que haja 
uma dedicação, mas o número é muito grande. 
Quando a matéria chega às comissões é que se 
dá a compreensão e o debate claro sobre o seu 
mérito. 

Eu me associo também às considerações de 
que sempre deveríamos adotar por norma assuntos 
específicos à educação. Os custos serão examina· 
dos pela Comissão de Economia, o mérito será exa
minado e avaliado pela Comissão de Educação. 
Essa é a forma de valorizar todos os membros da 
Casa, todas as comissões e, acima de tudo, de divi
dir responsabilidades. No momento em que mais 
pessoas se envolvem com a análise da matéria, as 
responsabilidades são divididas, e as melhores 
idéias construídas. 

Lamento profundamente que o requerimento 
destinando a urna outra comissão não tenha sido 
aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Farei um esclarecimento antes de dar a palavra aos 
Senadores Jader Barbalho e Ramez Tebet . 

Há sobre a mesa um requerimento do Senador 
Emandes Amorim, pedindo a volta do processo à 
Comissão de Assuntos Econômicos. Entendo que 
não cabe, a esta altura da votação, este requerimen
to. Entretanto, como o assessor da Mesa entende 
que cabe - mas não me convenci disso -, vou seguir 
seu conselho para dar oportunidade ao Plenário de 
se manifestar, pois creio que, iniciada a votação e 
expressos os votos do encaminhamento de votação, 
não há mais por que se adiar a matéria. Entretanto, 
vamos colocar antes em votação o requerimento do 
Senador Emandes Amorim. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hol
landa. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N2 974, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí

nea a do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adia
mento da votação do Projeto de Resolução n" 12~. de 
1997 a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997. -
Emandes Amorim. 

O SR ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. Solicitei o en
caminhamento à Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Antes de conceder a palavra, vou encaminhar esse 
requerimento. 

Em votação o requerimento para vohar o pro
cesso à Comissão de Relações Exteriores. 

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

Rejeitado. ' 
O requerimento tem voto favorável do Senador 

Pedro Simon. 
Continua o encaminhamento da votação do 

Projeto, sem prejuízo da emenda e da subemenda. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 

Presidente, peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orat':>,·.)- Sr. 
Presidente, manifestamo-nos em contrário porque o 
pleito, em primeiro lugar, foi intempestivo. Tratamos 
de uma questão que se diz em direito extra petita, 
porque, afinal de contas, o que pedia o Senador Er
nandes Amorim era a ida do projeto para a Comis
são de Fiscalização e Controle, desde o processo 
anterior. Agora, quando já estamos no processo de 
votação, sou solidário com a interpretação de V. Exl', 
porque, no processo de votação, é incabível a ida 
para uma comissão técnica. Essa é a minha inter
pretação, com todo respeito ao ponto de vista da as
sessoria da Mesa. Portanto, toda a discussão esteve 
vinculada à ida à Comissão de Fiscalização e Con
trole e não à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa NacionaL Daí a indagação que fizemos des
de o início: qual a justificativa de ir à Comissão de 
Fiscalização e Controle? 

Se o Senador Emandes Amorim, que se disse 
ameaçado até de perda de mandato em razão do 
episódio do Sivam, tem alguma denúncia grave so
bre este episódio, não deveria ficar com exclusivida
de, deveria declinar ao Senado, deveria dizer, no 

ãmbito da Comissão de Fiscalização e Controle, 
qual é o ato ilegal, irregular que antecede as tratati
vas desse financiamento. Mas isso não foi dito, Sr. 
Presidente. E, técnica e regimentalmente, incabível 
a ida à Comissão de Fiscalização e Controle. 

Se o pedido tivesse sido feito em relação à Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
teríamos até acolhido, Sr. Presidente. Mas, neste 
caso, não houve esse pedido. Houve para a Comis
são de Fiscalização e Controle; insistiu-se desde o 
projeto de resolução anterior, desde o item anterior. 
E somente agora, na fase de encaminhamento de 
votação, é que está sendo apresentado. 

Sr. Presidente, afinal de contas, estamos sen
do assistidos pelos telespectadores da TV Senado, e 
fica muito ruim ouvirem que aqui estamos a impedir 
a ida a qualquer comissão. 

O Senador Ernandes Amorim, a bem da verda
de, insistiu, desde o item anterior, na ida à Comissão 
de Fiscalização e Controle. Somente agora, na fase 
de votação, apresenta-se à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa NacionaL 

Além disso, Sr. Presidente, essa matéria já foi 
objeto de emenda de Plenário, aliás, acolhida com 
redação, dada na Comissão de Assuntos Econõmi
cos pelo Senador Ramez T ebet. Portanto, houve 
toda uma apreciação. 

Dizer para o que é? É para o programa de rea
parelhamento do Exército. O Exército não está reali
zando - quem leu o processo sabe - esse programa 
nessa resolução, não está instituindo aqui. 

Existe um programa de reaparelhamento e, 
com base neste,· um pedido de financiamento exter
no; nada mais além disso. 

Então, Sr. Presidente, se o Senador Ernandes 
Amorim houvesse solicitado o encaminhamento da 
matéria para a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional em tempo apropriado e regimental, 
mereceria apoio; como não o fez, lamentavelmente 
não pude acolher o seu requerimento. 

TIVe difiCUldades, Sr. Presidente. No caso, é 
minha a culpa por não entender a razão pela qual o 
Senador queria que o projeto fosse à Comissão de 
FISCalização e Controle. Como tenho dificuldades de 
compreensão - passo a tê-las quando certas emen
das são apresentadas -, levo em consideração a 
história do Senador maranhense Vitorino Freire. S. 
Exl' dizia que, quando se vê jabuti trepado em goia
beira, deve-se saber que alguém o colocou lá, por
que jabuti não sobe em goiabeira. Como não consi
go entender por que esse jabuti tem de caminhar 
para a Comissão de Fiscalização e Controle, rnante-



568 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

nho, Sr. Presidente, meu ponto de vista no sentido 
de que, lamentavelmente, esse não era o seu cami
nho. Se o pedido tivesse sido feito a tempo à Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, teria 
merecido meu apoio. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB- MS) -Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, SM e Srs. Senadores, permito-me lem
brar à Casa que todo pedido de empréstimo é para 
uma área governamental. 

Temos votado, no Senado da República, pedi
dos de empréstimo para a área da agricultura, maté
rià que passa somente pela Comissão de Assuntos 
Econômicos; temos votado pedidos de empréstimos 
externos para tapar os buracos das estradas do Bra
sil, matéria que só passa pela Comissão de Assun
tos EconôiTiicos; temos votado pedidos de emprésti
mo para recuperação e aUlalio aos Municípios brasi
leiros, matéria que só é discutida na Comissão de 
Assuntos Econômicos. Pergunto: durante a votação 
de uma matéria que está tramitando nesta Casa há 
60 dias e é objeto de emenda - o que é pouco co
mum, quando se trata de pedidos de empréstimo -, 
é justo-. interrompermos esse processo e enviarmos o 
projeto para outra comissão, sem que se apresente 
uma razão sequer para isso? 

E depois de derrotado o requerimento, o nobre 
Senador Emandes Amorim insiste em que a matéria 
também seja analisada pela Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. Pergunto: está certo 
estabelecer um critério novo, só porque o pedido é 
feito pelas Forças Armadas do Brasil? É preciso es
tudàr melhor e verifiCar que esse assunto é continua
ção de um programa; as Forças Armadas não estão 
inventando nada Esse programa foi votado pelo Se
nado da República em 1993; é um programa de con
tinuidade. O relatório explica isso. Então, creio que o 
meu Uder Jader Barbalho tem inteira razão: temos 
de respeitar os procedimentos. 

Estamos sendc;> vistos, examinados, e o mo
mento por que passa a Nação brasileira é muito gra
ve. É muito fácil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
instante em que o Presidente da República usa me
didas drásticas, gravíssimas, atingindo todo o povo 
brasileiro, erguer a voz no Plenário do Senado da 
República e dizer: •R$534 milhões para reorganizar 
e reaparelhar as Forças Armadas do Brasil? Deixa
se transparecer, com isso - desculpem-me, mas é 

preciso falar o que penso -, que a matéria não é de 
interesse nacional. 

É preciso esclarecer também que aqui autori
zamos os pedidos de financiamento formalmente. O 
Senado não é responsável pela execução das 
obras; quem as contrata e executa é o Poder Execu
tivo. O Senado, depois, tem de fiscalizar se o pedido 
de empréstimo foi executado corretamente ou não. 

Falou-se aqui no Sivam. Tenho de dizer isto: a 
todo momento se invoca o Sivam neste Plenário, como 
se fosse uma imoralidade, mas, quando se ameaça in
vadir a Amazônia, quando se ameaça a soberania do 
País, quando se divulga, como vi fazerem desta tribu
na, que os caboclos da Amazônia estão denunciando 
a presença de alienígenas em território nacional, o 
Sivam é bom, tem validade. O Senado tem de apre
ciar os aspectos formais dos pedidos de emprésti
mos que lhe são encaminhados. Quem tem de fazer 
licitação é o Poder Executivo; isso não nos cumpre. 

Aceitei a emenda, Senador Pedro Simon e ou
tros Senadores que me ouvem, de autoria do Sena
dor Gilberto Miranda, que propunha se realizasse a 
licitação, porque era o óbvio. Por que dizer não? To
davia, pergunto se é preciso, agora, em um pedido 
de empréstimo, dizer que se compre, sim, mas me
diante licitação. O Tribunal de Contas é que tem 
competência para analisar isso, e o Senado da Re
pública, em uma fase posterior. 

Por isso, Sr. Presidente- peço a V. Ex" que 
me conceda mais um minuto -, a meu ver, talvez, os 
Senadores Pedro Simon e Emília Fernandes tenham 
razão: se o Senado passar a entender que, além da 
Comissão de Assuntos Econômicos, tam~m deverá 
ser ouvida a Comissão de Assuntos Sociais, quando 
a matéria disser respeito a um pedido de emprésti
mo para a construção de escolas; se passar a en
tender que, quando se tratar de um pedido para 
construção de estradas, deverá ser ouvida outra co
missão além da Comissão de Assuntos Econômicos, 
deverá mudar o seu Regimento .. Não podemos esta
belecer uma norma diferente durante a votação de 
uma matéria como essa, porque fica a impressão de 
que estamos desconfiando, quando nos cumpre 
examinar o assunto conforme o Regimento da Casa 

Volto a repetir que esse projeto é continuidade 
de outro já votado anteriormente. Trata-se da segun
da fase de um programa de reapare.lhamento e de 
modernização do Exército Brasileiro. 

Peço escusas por ter falado num tom de voz 
mais elevado. É o meu estilo! Este é o esclarecimen
to que gostaria de prestar a esta Casa. A matéria 
está vencida! 
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Quanto ao requerimento que está sendo apre
sentado agora, data venia, apesar de a assessoria 
de V. Exª, Sr. Presidente, ser muito competente, es
tou de acordo com V. Exª, como Presidente da 
Casa. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Àntonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores, a questão é ex
tremamente simples: há um empréstimo a ser con
cedido pelo Brazilian American, Merchant Bank em 
favor da República Federativa do Brasil, para o rea
parelhamento, reorganização, modernização da For
ça Terrestre, programa empreendido pelo Ministério 
do Exército. 

Ora, o Banco Central do Brasil fez, por meio da 
fiscalização e registro de capitais estrangeiros, não 
apenas o registro da operação, como o credencia
menta. A operação está bem detalhada sob todos os 
seus ângulos, aspectos, prazos, juros, enfim, todas 
as circunstâncias que envolvem os mútuos. Além 
disso, ela passou pela Coordenação de Operações 
Financeiras do Ministério da Fazenda, pela Secreta
ria do Tesouro Nacional, pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional; veio ao Senado e foi à Comissão 
de Assuntos Econômicos, que analisou as condiçõ
es do empréstimo. 

Evidentemente, estamos agora a decidir sobre 
a operação e o mérito da questão. Não houve outra 
comissão a que o despacho da Mesa se referisse, 
senão este. 

A situação é extremamente clara, a Casa está 
convencida. Sejamos objetivos, céleres com as coi
sas importantes no nosso País. Essa é uma delas, 
por isso, o PFL se manifesta de forma favorável. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ernandes 
Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO. Para 
encaminhar a votação., Sem revisão do orador.) :-Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, volto mais uma 
vez à questão porque é importante que se verifique 
a tramitação da documentação, a legalidade da com
pra, quem vai financiar, quem vai pagar, afinal - vol
to a repetir-, temos o Tribunal de Contas da União a 
nos assessorar. 

Quanto à questão Sivam, requeri uma audito
ria. Não pude ler os documentos porque sofri amea
ça da cassação de meu mandato caso uma segunda 
pessoa lesse ou perdesse o documento. 

A oportunidade que temos de fiscalizar, de sà
ber o que será feito com o dinheiro público é agora 
nas comissões. Não estamos aqui destituindo nin
guém, tampouco derrubando as Forças Armadas. 
Estamos questionando o direito de conhecer e anali
sar, em uma comissão, a situação do projeto. Nin
guém está pedindo além do que possa ser feito. 

,Serão demitidos 30 mil funcionários públicos 
federais no Brasil. As medidas tomadas pelo Gover
no são sérias, necessárias. Todavia, um projeto, en
volvendo R$600 milhões, deve passar nesta Casa 
sem que se discuta, sem que seja esclarecido, por
que há interesse de alguém? 

Creio que se deve dar a atenção necessária a 
este problema, até porque são R$600 milhões a se
rem gastos em uma hora em que o País não pode 
fazer determinados investimentos. Dizem que o di
nheiro é fácil e está sobrando naquele banco e que 
isso já seria um motivo para irmos buscá-lo. Toda
via, por que não se tem dinheiro para matar a fome 
dos brasileiros? Por que não buscamos verbas para 
melhorar as escolas? Elas existem apenas para arma
mento? Por que aprová-lo, a toque de caixa, contra a 
vontade de vários Parlamentares? Creio que este não 
seja o caminho. Outros Senadores acreditam que este 
empréstimo já deveria ter sido aprovado. Contudo, te
mos matérias que não receberam a devida atenção, 
entre elas a CPI dos Empreiteiros .. Ninguém, procurou 
apurá-la adequadamente. Agora, exigem pressa para 
aprovar este empréstimo. Ao se falar em recursos e 
números, tem-se que negar o direito de fiscalizá-los? 

Pertenço à Comissão de Rscalização e Con
trole. Creio que, a esta altura, dever-se-ia remeter 
esse processo à Comissão, até porque, depois de 
aprovado, temos, como força fiscalizadora, o Tribu
nal de Contas da União, que, infelizmente, julga sem 
nos dar satisfação. Estamos perdendo a oportunida
de de averiguar este financiamento. E, acredito, isso 
não nos poderia ser negado. 

Sr. Presidente, se, porventura, isso não for le
vado a sério, requeiro verificação de quorum para a 
votação dessa matéria, até que haja aqui, no plená
rio, outros Senadores que possam analisar conosco 
esse pensamento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 



570 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex". 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB encaminha o voto sim. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PTB encaminha o voto sim também. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr. 
Presidente, e quanto à verificação de quorum para 
a votação? Deve ser por escrito? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. EX- poderia esperar a votação dos requerimen
tos? (Pausa.) 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda 
e da subemenda. 

Os Srs. Senadores que o aproV<~m queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário do Senador 
Lauro Campos. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2128, DE 1997 

Autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo, com o Brasilian 
American Merchant Bank, no valor equi
valente a até US$236,590,940.00 (duzen.. 
tos e trinta e seis milhões, quinhentos e 
noventa mil, novecentos e quarenta dóla
RJS norte-americanos), destinanc:Jo.se os 
recursos ao financiamento do Programa 
de Reaparelhamento e Modernização da 
Força Terresbe, a ser executado pelo Mi
nistério do Exército. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a União autorizada nos termos do arti

go 52, inciso V da Constituição Federal e da Resolu
ção n2 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar 
operação de crédito externo com o Brasilian Ameri
can Merchant Bank, no valor equivalente a 
US$236,590,940.00 (duzentos e trinta e seis milhõ
es, quinhentos e noventa mil novecentos e quarenta 
dólares norte-americanos), destinando-se os recur
sos ao financiamento do Programa de Reaparelha
mento e Modernização da Força Terrestre, a ser 
executado pelo Ministério do Exército. 

At 22 A operação de crédito externo a que se re
fere o artigo anterior tem as seguintes características: 

a) valor: equivalente a até US$236,590,940.00 
(duzentos e trinta e seis milhões, quinhentos e no
venta mil, novecentos e quarenta dólares norte-ame-
ricanos); . 

b) juros:~até 6% a.a. acima da LIBOR de 6 
(seis) meses para dólares dos Estados Unidos, inci
dente sobre o saldo devedor do principal a partir da 
data de cada desembolso dos recursos; 

c) condições de Pagamento: 
- do principal: 7 (sete) parcelas semestrais 

iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira par
cela 24 (vinte e quatro) meses após a data do pri
meiro desembolso, caso esta ocorra no primeiro se
mestre após a data de assinatura do contrato; ou 6 
(seis) parcelas semestrais iguais e consecutivas, 
vencendo-se a primeira parcela 30 (trinta) meses 
após a data do primeiro desembolso, caso esta ocor
ra no segundo semestre após a data de assinatura 
do contrato; ou 5 (cinco) parcelas semestrais iguais 
e consecutivas, vencendo-se a primeira parcela 36 
(trinta e seis) meses após a data do primeiro desem
bolso, caso esta ocorra no terceiro semestre após a 
data de assinatura do contrato; ou 4 (quatro) parce
las semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira parcela 42 (quarenta e dois) meses após 
data do primeiro desembolso, caso esta ocorra no 
quarto semestre após a data de assinatura do con
trato e antes da data de término; 

- dos juros: semestralmente vencidos. 
Art. 32 A contratação da operação de crédito 

externo a que se refere esta Resolução deverá efeti
var-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de-sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação a subemenda, nos termos do art. 300 
do Regimento Interno. 

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

Aprovada. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 

SUBEMENDA À EMENDA N2 1 - PLEN 

"Art. 32 A aplicação dos recursos cap
tados por meio da presente operação de 
·crédito fica: condicionada ao cumprimento 
das normas para licitação e contratos da Ad
ministração Pública, estabelecidas na Lei n2 

8.666, de 21-6-93 e no Decreto n2 2.295, de 
4-8-97." 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 571 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-FICa prejudicada a emenda. 

É a seguinte a emenda prejudicada: 

EMENDA N2 1 - PLEN 

Inclua-se o seguinte art. 32, renumerando-se os 
demais: 

"Art. 32 A contratação da presente ope
ração de crédito fica condicionada ao cum
primento das normas para licitação e contra
tos da ·Administração Pública, do disposto 
na Lei n• 8.666 de 21-6-93, bem como nos 
termos do Decreto n• 2.295, de 4-8-97." 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria vai à Comissão Diretora para a redação 
final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 
final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercí
cio, Senador Bello Parga 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 726, DE 1997 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nll127, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 127, de 1997, que auto
riza a União a contratar operação de crédito externo, 
no valor equivalente a até US$3n,OS0,332.00 (tre
zentos e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e tre
zentos e trinta e dois dólares norte-americanos) jun
to ao Brazilian American Merchant Bank, destinada 
ao financiamento do Programa de Reaparelhamento 
e Modernização da Força Terrestre à. ser executado 
pelo Ministério do Exército. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de novem
bro de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presi
"dente - Marluce Pinto, Relatara - Geraldo Melo -
Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N2 726, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu , Presidente, nos termos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo, no valor equiva
lente a até US$3n,oso,332.oo (trezentos 
e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e 

.. . 
trezentos e trinta e dois dólares norte
americanos), junto ao Brasilian American 
Merchant Bank, .. destinada ao financia
mento do Programa de Reaparelhamento 
e Modernização da Força Terrestre a ser 
executado pelo Ministério do Exército. 

O Senado Federal resolve: 
Art. "1 2 E a União autorizada, nos termos do art. 52, 

V, da Constituição Federal, e da Resolução n" 96, de 
1989, do Senado Federal, a contratar operação de 
crédito externo no valor de US$3n,050,332.00 (tre
zentos e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e tre
zentos e trinta e dois dólares norte-americanos), jun
to ao Brasilian American Merchant Bank.. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste arti
go serão utilizados no financiamento do Programa de 
Reaparelhamento e Modernização da Força Terrestre, 
a ser executado pelo Ministério do Exército. 

Art. 22 A operação de crédito mencionada no 
artigo anterior apresenta as seguintes características 
finanCeiras: 

a) valor pretendido: US$3n.050,332.00 (tre
zentos e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e tre
zentos e trinta e dois dólares norte-americanos); 

b) juros: até 6,0% a.a (seis por cento ao ano) 
acima da Ubor de seis meses para dólares norte
americanos, incidentes sobre o saldo devedor do 
principal a partir da data de cada desembolso dos 
recursos; 

c) condições de pagamento: 
- do principal: sete parcelas semestrais, iguais 

e consecutivas, vencendo-se a primeira vinte e qua
tro meses após a data do primeiro desembolso, caso 
este ocorra no primeiro semestre após a data de as
sinatura do contrato; ou seis parcelas semestrais 
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta 
mese5 após a data do primeiro desembolso, caso 
este ocorra no segundo semestre após a data de as
sinatura do contrato; ou cinco parcelas semestrais 
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta 
e seis meses após a data do primeiro desembolso, 
caso este ocorra no terceiro semestre após a data 
de assinatura do contrato; ou quatro parcelas sarne
trais iguais e consecutivas vencendo-se a primeira 
quarenta e dois meses após a data do primeiro de
sembolso, caso este ocorra no quarto semestre 
após a data de assinatura do contrato e antes da 
data do término; 

- dos juros: semestralmente vencidos. 
Art. 32 A aplicação dos recursos captados por 

meio desta operação de crédito é condicionada ao 
cumprimento das normas para licitação e contratos da 
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Administração Pública, estabelecidas pela Lei 
n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelo De
creto n2 2.295, de 4 de agosto de 1997 

Art 4" A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contado a partir de sua publicação. 

Art 5" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 975, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução n2 127, de 1997, que autoriza 
a União a contratar operação de crédito externo, no 
valor equivalente a até trezentos e setenta e sete mi
lhões, cinqüenta mil e trezentos e trinta e dois dóla
res norte-americanos, junto ao Brazilian American 
Merchant Bank destinada ao financiamento do Pro
grama de Reaparelhamento e Modernização da For
ça Terrestre a ser executado pelo Ministério do Exér
cito. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997. -
Senador Valmir Campelo. 

'O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. (Pausa.) 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada, com o voto contrário do Senador 

Lauro Campos. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final, 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 727, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n<> 128, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n<> 128, de 1997, que auto
riza a União a contratar operação de crédito externo, 
com o Brazilian American Merchant Bank, no valor 
equivalente a até US$236,590,940.00 (duzentos e 
trinta e seis milhões, quinhentos e noventa mil, nove
centos e quarenta dólares norte-americanos), desti
nando-se os recursos ao financiamento do Programa 
de Reaparelhamento e Modernização da Força Ter
restre, a ser executado pelo Ministério do Exército. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de novem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, Marluce Pinto, Relatara - Geraldo Melo -
Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N2 727, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo, com o Brazilian 
American Merchant Bank, no valor equi
valente a até US$236,590,940.00 (duzen
tos e trinta e seis milhões, quinhentos e 
noventa mil, novecentos e quarenta dóla
res norte-americanos), destinando-se os 
recursos ao financiamento do Programa 
de Reaparelhamento e Modernização da 
Força Terrestre, a ser executado pelo Mi
nistério do Exército. 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 É a União autorizada nos tennos do art 52, 

V, da Constituição Federal, e da Resolução n" 96, de 
1989, do Senado Federal, a contratar operação de cré
dito externo com o Brazllian American Merchant Bank, 
no valor equivalente a US$236,590,940.00 (duzentos e 
trinta e seis milhões, quinhentos e noventa mil, nove
centos e quarenta dólares norte-americanos), desti
nando-se os recursos ao financiamento do Programa 
de Reaparelhamento e Modernização da Força Terres
tre, a ser executado pelo Ministério do Exército. 

Art z> A operação de crédito externo a que se re
fere o artigo anterior tem as seguintes características: 

a) valor: equivalente a até US$236,590,940.00 
(duzentos e trinta e seis milhões, quinhentos e no
venta mil, novecentos e quarenta dólares norte-ame
ricanos); 

b) juros: até 6% a.a (seis por cento ao ano) aci
ma da Libor de seis meses para dólares norte-ameri-
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canos, incidentes sobre o saldo devedor do principal 
a partir da data de cada desembolso dos recursos; 

c) condições de pagamento: 
- do principal: sete parcelas semestrais iguais 

e consecutivas, vencendo-se a primeira vinte e qua
tro meses após a data do primeiro desembolso, caso 
este ocorra no primeiro semestre após a data de as
sinatura do contrato; ou seis parcelas semestrais 
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta 
meses após a data do primeiro desembolso, caso 
este ocorra no segundo semestre após a data de as
sinatura do contrato; ou cinco parcelas semestrais 
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta 
e séis meses após a data do primeiro desembolso, 
caso este ocorra no terceiro semestre após a data 
de assinatura do contrato, ou quatro parcelas se
mestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a pri
meira quarenta e dois meses após a data do primei
ro desembolso, caso este ocorra no quarto semestre 
após a data de assinatura do contrato e antes da 
data do término; 

-dos juros: semestralmente vencidos. 
Art 32 A aplicação dos recursos captados por 

meio desta operação de crédito é condicionada ao 
cumprimento das nonnas para licitação e contratos 
da Administração Pública, estabelecidas pela Lei 
n• 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelo Decreto 
n• 2.295, de 4 de agosto de 1997. 

Art. 42 'A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de qui
nhentos e quarenta dias, contado da data de sua pu
blicação. 

Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 976, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução n• 128, de 1997, que autoriza 
a União a contratar operação de crédito externo, 
com o Brazilian American Merchant Bank, no valor 
equivalente a até duzentos e trinta e seis milhões, 
quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta dó
lares norte-americanos, destinando-se os recursos 
ao financiamento do Programa de Reaparelhamento 

e Modernização da Força Terrestre, a ser executado 
pelo Ministério do Exército. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1997. -
Senador Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. (Pausa.) 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada, com os votos contrários dos Sena

dores Lauro Campos e José Eduardo Outra 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa-se à apreciação do Requerimento n2 96<'.:, 
de 1997, lido no Expediente, de urgência para o Pro
jeto de Lei da Câmara n• 36, de 1997, que dispõe 
sobre Sistema de Financiamento Imobiliário e institui 
alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras pro
vidências. 

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

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio· Carlos Magalhães) 
-Apreciação do Requerimento n2 967, de 1997, lido 
no Expediente, de urgência para o Projeto de Reso
lução n• 148, de 1997, que autoriza o Governo do 
Estado de Sergipe a realizar a emissão de Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado de Sergipe, cujos 
recursos serão destinados ao giro da ?ívida mobifiá
ria vencível no segundo semestre de 1997. 

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

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia do segundo dia subseqüente, nos termos do Re
gimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho, 
como Líder, por 20 minutos. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, nesta 
oportunidade, em nome da Liderança do PMDB, 
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pará ·manifestar ao -Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso nossa solidariedade em relação 
às medidas formuladas por sua equipe econômica 
com vistas à preservação da nossa moeda, o Real. 

O PMDB, Sr. Presidente, desde a instituição do 
Plano Real, ainda à época do Governo Itamar Fran
co, teve a oportunidade de emprestar a sua solida
riedade para que o Brasil pudesse ter uma moeda 
capaz de nos dar estabilidade econômica. Por isso 
mesmo, venho muito à vontade, Sr. Presidente, na 
condição de líder do PMDB, manifestar ao Presi
dente da República e ao Governo e para declarar à 
sociedade a nossa solidariedade no momento em 
que enfrentamos uma crise de repercussão interna
cional, que o Brasil está a sofrer. 

Sr. Presidente, como político, tenho tentado 
entender as medidas que o Governo acaba de esta
belecer para a sociedade brasileira. Tenho- fido e ou
vido a manifestação dos entendidos nessa área. 
Aliás, não só neste Governo, mas ao longo do tem
po, o Congresso Nacional tem sido solidário a todos 
os Governos. E quero aqui proclamar, em defesa do 
Congresso Nacional, a solidariedade que empresta" 
mos ao Executivo. 

Lamentavelmente, aqui e ali o Congresso tem 
sido mal interpretado. Cabe mais uma vez ao Con
gresso, acreditando e levando em conta a compe
tência dos técnicos que integram a equipe econômi
ca, dar a solidariedade política. E assim foi, Sr. Pre
sidente, ao longo de vários governos, até de um go
verno que atravessou a Praça dos Três Poderes, 
com o Presidente à frente, dizendo que era necessá
rio confiscar dinheiro de caderneta de poupança. Até 
com isso o Congresso Nacional foi solidário. 

Nesse período, nessa quadra, o Congresso 
Nacional não tem faltado com o Executivo. E nós, 
agora, no momento em que nos solidarizamos, re
solvemos reivindicar que eles, os economistas que 
integram o Governo ao qual prestamos a solidarie
dade, - economistas estes que, aliás, integraram ou
tros governos e participaram de outros pacotes e 
medidas - não falhem com o País. Solicitamos a 
eles que exerçam a sua competência profissional, a 
sua experiência de tantos planos no sentido de que 
essas medidas possam efetivamente garantir a moe
da e evitar que País atravesse períodos mais drásti
cos que prejudiquem a população brasileira. 

Portanto, em nome da Uderança do PMDB, ve
nho, neste momento de definição, manifestar a mi
nha solidariedade política ao Governo; .solidariedade 
esta que, corno a sua, Sr. Presidente, não é incondi
cional - incondicionalidade só com a opinião pública 

e com a sociedade br:lSileira. Somos solidários ao 
governo, mas não há solidariedade incondicional, Sr. 
Presidente. · 

Em que . pese ser Bacharel em Direito, falo 
como político e honro-me de sê-lo: os políticos não 
têm faltado, corno não tem faltado o Congresso Na
cional, com a solidariedade a todas as medidas que 
nos tem sido pleiteadas, para discordar de algumas 
medidas, corno já o fez V. ExA de público, de que 
seja a classe média, os assalariados que tenham 
que pagar com a ampliação da alíquota do Imposto 
de Renda. 

Não consigo, verificando os números, imaginar 
que impacto seja capaz de justificar essa medida. 
Em primeiro lugar, os tributaristas duvidam que salá
rio seja renda, portanto o Governo há que atentar 
que pode excluir sem maior repercussão financeira 
os assalariados desse processo, até porque o salá
rio se reincorpora naturalmente à economia, mensal
mente com o gasto que os assalariados fazem por 
necessidade de consumo. 

Há um outro dado para o qual gostaria de cha
mar a atenção do Senadci:An"Unciartfãdãm•ssâõ"ãe-
33 mil funcionários públicos. TIVe a audácia de, sen
do bacharel em Direito, fazer umas contas e cometi 
o absurdo de colocar a média salarial desse funcio
nalismo público federal em R$1.000,00. Há quem in
sista junto a mim que a média é de R$500,00. A eco
nomia anual, a R$1.000,00, seria de R$529 milhões 
por ano, incluindo-se o 132 salário. 

Quero comparar com o diferencial de aumento 
que a taxa de juros irá causar na dívida interna bra
sileira. Pela proposta apresentada para o ano que 
vem, teremos R$37 ,2 bilhões de juros e encargos da 
dívida federal no exercício de 1998. Com a elevação 
da taxa de juros, esse número crescerá de R$15 bi
lhões a R$20 bilhões, considerando a taxa de 3,5%. 
Se fizermos a conta da economia gerada pelas 33 
mil demissões, chegar-se-á a 2,5% desse diferencial 
para cima, que será causado pelo aumento dos ju
ros. É uma economia muito pequena para, num qua
dro recessivo, colocar no desemprego 33 mil funcio
nários públicos que, multiplicado por cinco, redunda
rão em 150 mil pessoas atingidas pela medida. 

A nossa solidariedade com o Governo não nos 
impede de chamar atenção de que essa economia é 
muito pequena, considerando a repercussão nos ín
dices de desemprego, neste momento em que, ine·.n
tavelmente, a iniciativa privada não tem possibilida
de de absorver essa mão-de-obra. 

Se fosse significativo, Sr. Presidente, se fosse 
um número que justificasse essa economia, não te-
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ria nada a me opor. Recordo-me quantas vezes os 
burocratas, quando Governador de Estado, vieram 
com a história de demitir funcionários públicos. E eu 
pedia que fizessem as contas, pois queria ver o que 
representaria demitir pessoas que ganham salário 
mínimo, que ganham pouco, ou seja, qual a reper
cussão disso na despesa pública. 

Estamos a verificar que o crescimento cóm 
essa taxa de juros da dívida pública será de R$1,6 
bilhão por mês. E sabe o que vão representar as de
missões nisso tudo? Apenas 30% de um mês da 
elevação da dívida pública no Brasil, ou seja, a eco
nomia com esses funcionários vai redundar em 30% 
do· aumento de um mês desse diferencial. 

Sempre tive solidariedade com o Presidente 
Fernando Henrique, sempre houve solidariedade do 
meu Partido - solidariedade esta que tem se mate
rializado não na palavra, mas em votos neste plená
rio; nunca faltamos com o Governo nesta Casa, nun
ca faltamos em nenhuma proposta que o Governo 
tenha anunciado como modemizadora para o Brasil, 
como fundamental para a estabilidade econõmica. 
No entanto, não posso, sob pena de faltar não só 
com o Presidente mas com o País, de forma algu
ma, deixar de alertar o Presidente da República em 
relação a essas medidas, que, no meu entendimen
to, só agravarão a questão social. 

Por outro lado, o Presidente não quer inflação 
- e faz bem. O Presidente tem que segurar a moeda 
-e faz bem. E merece a nossa solidariedade. Mas, 
Sr. Presidente, aumentar o combustível em 5%, em 
uma inflação de quase zero... Se a inflação fosse 
alta como no passado, aumentar 5%, tudo bem, já 
estávamos acostumados, porque 5% era muito pou
co. Mas 5%, com uma inflação de quase zero, a re
percussão disso na economia será inevitável e infla
cionária Aí, sim, ela é inflacionária, Sr. Presidente, 
porque vai redundar no aumento do transporte de 
passageiros - inevitavelmente, esse aumento será 
repassado à população. Haverá aumento do frete, e 
frete em todas as áreas, seja do transporte marítimo, 
seja do transporte aéreo, seja do transporte terres
tre, sem contar o aumento do gás de cozinha. 

Não consigo, além de me recusar, quantificar a 
repercussão dessa questão dos aposentados que 
não foram recadastrados. Acho que o Governo terá 
que ter uma tolerãncia em relação a essa questão, 
porque não consigo vislumbrar em que isso possa 
se transformar em números significativos neste mo
mento. Lendo os comentários de todos os analistas 
da área econõmica, tenho, assim como meu Partido, 
uma preocupação com a recessão, com o desem-

prego, que já é elevado no País. Temo que isso possa 
redundar em índices muito maiores de desemprego. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, vim à tribuna 
para manifestar ao Presidente da República nossa 
integral solidariedade em relação à reforma adminis
trativa, em relação à reforma da Previdência, em re
lação a todas as reformas constitucionais. Aliás, não 
é só o PMDB que tem feito isso; os partidos que dão 
sustentação ao Governo no Congresso e especial
mente nesta Casa, os Senadores na sua ampla 
maioria, têm sido solidários com o Governo. Entre
tanto, não podemos deixar de fazer, Sr. Presidente -
como fez bem V. ExB ontem, de imediato, em alertar 
-, um alerta, de pedir urna explicação, porque é fun
damental quantificar. O Governo objetiva alcançar 
R$20 bilhões. Temos que examinar esses números 
e verificar a repercussão dessas medidas. Se essas 
medidas vão jogar no desemprego milhares de famí
lias, Sr. Presidente, e se não há repercussão de for
ma concreta, temos o direito de pedir explicações. 

. Esta é urna Casa política É muito fácil para a 
área econõmica tratar este País como se fosse um es
critório de contabilidade. Nós políticos não temos a 
sensibilidade do contador. Nós políticos temos a sensi
bilidade da rua, como tem o Presidente da RepúbliCa, 
que já passou por esta Casa, que tem militância políti
ca; que, creio - e o digo com sinceridade -, toma es
sas medidas, neste momento, no sentido de manter a 
estabilidade do País. Não tenho dúvida nenhuma com 
relação às intenções do Presidente da República, mas 
imagino que, num quadro de dificuldades, a pressão 
da área ecooômica seja forte. E aqui está um ex-Presi
dente da República, o Senador José Sarney. Imagino 
a convivência de S. ex- com a sua área econõmica. 
Os economistas, de um modo geral, são os mesmos. 
É muito fácil debitar-se ao Presidente da República, 
que aceitou ou não, em determinado momento, as fór
mulas que lhe foram apresentadas. O Chefe do Execu
tivo passa por uma dificuldade enorme em um momen
to desses, porque pode ser acusado amanhã de haver 
pennitido a desvalorização da moeda, de ter causado 
a voltado da inflação, porque não teve a coragem de 
tomar medidas consideradas il1ll0Pulares. Deve ser 
um drama terrível para o Presidente da República ver
se na contingência de, num processo decisivo para a 
História do Brasil, examinar e ter que decidir qual o 
caminho mais adequado. Seguramente o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso está dian:e de uma si
tuação dessa natureza, alertado por sua equipe eco
nõmica de que é fundamental tomar algumas medi
das que podem ser consideradas impopulares neste 
momento, mas que são ~undamentais para o Paí!!'. 
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Estamos solidários com o Presidente, mas 
queremos e ternos o dever de alertar que determina
das medidas, ao lado de não contribuírem de forma 
firme para a estabilidade da moeda, para resolverem 
a questão econõmica, agravarão a questão social. E, 
agravando a questão social, inevitavelmente, são injus
tas, principalmente para os mais pobres, pois quem 
padece, ao final, são sempre os mais pobres, particu
larmente os assalariados, que não têm para quem 
transferir, porque sua única mercadoria é seu trabalho. 

Então cabe a mim, Sr. Presidente, o dever de, 
representando um Partido nacional e com a história 
do PMDB, vir à tribuna do Senado para dizer ao Pre
sidente da República que ele continuará contando 
com a nossa solidariedade, mas que isso não signifi
ca que não ternos o direito e o dever de alertar Sua 
Exoelência que algumas medidas, no nosso modes
to entendimento, além de não contribuírem para 
equacionar as graves questões econômicas que te
mos, irão agravar a questão social. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL- ES)- V. Ex" me 
permite um aparte, Senador Jader Barbalho? 

O Sr. Eduardo Suplicy (PT - SP) - Eu tam
bém gostaria de um aparte, nobre Senador. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)
Ouço o Senador Elcio Alvares e, posteriormente, o 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Elclo Alvares (PFL- ES) - Senador Ja
der Barbalho, o pronunciamento de V. Ex&, neste 
momentó, é muito importante para o Governo. Mais 
urna vez, o PMDB comparece à tribuna desta Casa 
para manifestar ao Presidente, numa hora importan
te na vida do País, a sua solidariedade. E não pode
ria o PMDB estar melhor representado do que na 
pessoa de V. Ex". Combativo, autêntico nos seus 
pronunciamentos, V. Ex" tem conduzido o Partido no 
Senado, nos momentos decisivos de votação, a uma 
posição que sempre representa, para o Governo, um 
gesto de solidariedade. Ouvi atentamente suas pala
vras e, obviamente, V. Ex", corno outros Senadores, 
vão formulando raciocínios e juízos a respeito das 
medidas tomadas. Ninguém pode negar que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, ao anunciar as 
medidas de que o Pais tornou conhecimento na noi
te de domingo para segunda-feira, cometeu um ato 
que o engrandece mais ainda perante a opinião pú
blica brasileira. O homem público não pode tergiver
sar; tem que assumir sua liderança O Presidente 
Fernando Henrique, numa hora sumamente grave, 
agiu na hora certa - e ninguém pode desconhecer 
as repercussões do crash que aconteceu na Bolsa 
de Hong Kong, nas finanças do Brasil e na economia 

brasileira. O Presidente agiu com determinação e 
coerência, na hora certa. V. Ex", melhor do que nin
guém, sabe que o Presidente é um homem aberto 
ao diálogo. O Presidente ainda tomou o cuidado de 
manter contato com os dois Presidentes do Con
gresso Nacional: Presidente Antonio Carlos Maga
lhães e Presidente Michel Temer. Nas próximas ho
ras, Sua Excelência estará conversando com os Lí
deres partidários. E ai, mais uma vez, V. Ex" terá lu
gar privilegiado, como das vezes anteriores, para co
locar, num debate franco, com a maior sinceridade, 
os pontos de vista que V. Exl', neste momento, leva 
à tribuna, num gesto de solidariedade do PMDB. 
Confesso a V. Ex" que, na condição de Líder, tam
bém estou solidário com o Presidente, porque não 
deixo de estar solidário com o País. A questão da 
preservação da política do real é uma questão que 
hoje afeta a todos nós brasileiros, e não podemos 
particularizar, quando a Nação inteira está envolvida 
na preocupação da manutenção da estabilidade eco
nômica do nosso País. Portanto, quero manifestar a 
V. Ex", Senador Jader Barbalho, como faço perma
nentemente, a convicção de que V. Ex" será um dos 
formuladores para que encontremos, nesta emer
gência do Brasil, uma solução adequada às nossas 
apreensões no concerto internacional e, muito mais 
ainda, em relação àqueles outros que, de uma forma 
não privilegiada corno a nossa, que temos o direito 
de falar, de agir e de fazer, precisam encontrar res
paldo dentro da mecânica do Congresso brasileiro. 
Agradeço, como Uder do Governo, a solidariedade 
de V. Ex" corno gesto permanente do PMDB. Faço 
voto sincero de que no diálogo que vamos manter 
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, do 
qual V. Ex" é um dos participes mais· ativos, encon
tremos. soluções comuns para que as medidas toma
das por Sua Excelência representem, na sua ade
quação, respostas ao anseios sociais do País e para 
a macroeconomia, que precisa de uma solução vigo
rosa e correta, para que o Brasil não perca os rumos 
de sua estabilização. Agradeço o aparte a V. Ex-. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Mui
to obrigado, Senador Elcio Alvares. Recolho gratifi
cado as considerações de V. Ex" e o testemunho da 
colaboração que o PMDB tem emprestado ao Go
verno e ao País nesta Casa do Congresso Nacional. 

Ouço o Senador Eduardo Suplicy. 

Os~. Eduardo Suplicy (BiocoiPT- SP)- Se
nador Jader Barbalho, as preocupações que V. Ex& 
manifesta, sobretudo com respeito a possíveis riscos 
e repercussões sobre o desemprego e ao agrava
mento da situação social são mais do que justas. 
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Gostaria de reforçar a sugestão formulada ontem 
pelo Líder José Eduardo Outra, do Bloco da Oposi
ção, no sentido de que o Senado possa ouvir, com 
um entendimento entre todos os Partidos, entre to
dos os Líderes, os Ministros Pedro Malan, da Fazen
da, e Antônio Kandir, do Planejamento; que S. EJ<l!s 
possam prestar esclarecimentos e sobretudo sanar 
dúvidas, tais como as que V. EJ<l! aqui formulou nes
ta tarde e que outros Senadores ontem formularam. 
Voltarei ao assunto proximamente. Trata-se de um 
momento crucial, importantíssimo, e deveríamos dar 
toda a atenção que o Senado Federal merece. Te
nho a convicção de que os Líderes, no seu conjunto, 
devem acelerar esse processo de esclarecimento, 
convidando os Ministros da Fazenda e Planejamen
to, mesmo sem requerimento de convocação. Lem
bro que, na Comissão de Assuntos Econômicos, foi 
aprovado requerimento de autoria do Senador Pedro 
Simon, convocando o Presidente Gustavo Franco a 
comparecer à Comissão, para tratar das questões 
da evolução das bolsas, das taxas de juros. É funda
mental para os 81 Senadores que os Srs. Ministros 
prestem esclarecimento a respeito dessas 51 medi
das anunciadas pelo Governo. Reforço aqui a su
gestão ontem formulada a V. EJ<l! pelo Líder do PT, 
do Bloco da Oposição. O Senador José Eduardo Ou
tra inclusive já extemou essa sugestão ao Líder El
cio Alvares. Tenho certeza de que todos os Líderes, 
inclusive V. Ex", refletindo sobre esse tema, pode
riam ajudar nessa convocação, para que as dúvidas 
que V. Ex" hoje aqui trouxe possam ser objeto de 
diálogo certamente de toda a população brasileira 

O SR. JADER BARBALHO (PMOB - PA) -
Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy, pelo apar
te de V.Ex". Não tenho a menor dúvida de que é im
portante, mais do que nunca, que neste momento os 
Poderes Executivo e Legislativo, as classes empre
sarial e trabalhadora, tenham ampla participação 
nesse debate. Esse não é um problema isolado do 
Governo, é também da sociedade brasileira Então, 
creio que o diálogo a respeito dessas medidas deva 
ser do interesse de todos. 

O Sr. Fernando Bezerra (PMOB - AC) - Per
mite-me V.Ex" um aparte? 

O SR. JADER BARBALHO (PMOB- PA)
Tem V.Ex" a palavra. 

O Sr. Fernando Bezerra (PMOB - AC) - Se
nador Jader Barbalho, inicialmente, eu gostaria de 
cumprimentá-lo por, em nome do meu Partido, pres
tar solidariedade ao Presidente da República num 
momento tão grave como este que vivemos. Creio 
que mais que a solidariedade ao Presidente, V.EJ<l! 

presta solidariedade à Nação inteira. Esse é o meu 
entendimento e o do PMOB, que V.Ex", com brilhan
tismo e competência, aqui expressa Na análise que 
faz talvez haja muita convergência de pontos de vis
ta meus em relação a isso e muitos pontos de dis
córdia. Pretendo - já tendo a possibilidade de ser 
essa questão analisada por uma equipe de técnicos 
de que disponho na Confederação Nacional da In
dústria- fazer amanhã um pronunciamento um pou
co mais analítico nesta Casa. Mas há um ponto não 
abordado por V.Ex", que considero muito grave: se a 
duração da medida relativa aos juros for de médio 
ou longo prazo, inclusive anteriormente à série de 
medidas manifestadas à Nação no começo da se
mana pela equipe de Governo, não tenho dúvida de 
que os juros, se permanecerem nesse patamar por 
longo tempo, associados ao conjunto de medidas 
que o Governo acaba de adolar, trarão conseqüên
cias gravíssimas para a economia brasileira. Já te
nho bastantes informações do setor industrial sobre 
o cancelamento de pedidos, que só não resultaram 
em desemprego imediato porque há uma perspecti
va de que essa medida não seja de longa duração. 
Contudo, posso assegurar que a produção já se en
contra em um processo de redução. Várias fábricas 
no Brasil já colocam os seus trabalhadores em férias 
coletivas ou negociam uma redução' na jornada de 
trabalho na expectativa de que isso venha a se con
firmar. Comungo som as preocupações de V. Ex" 
quanto à elevação do preço dos combustfveis. Trata
se de medida que, sem dúvida nenhuma, contribuirá 
mais ainda para o agravamento dessa redução da 
produção, uma vez que diminui cada vez mais a 
competitividade do produto brasileiro. Da mesma for
ma, também não concordo com a elevação da earga 
tributária Nós vivemos um momento muito difícil. 
Não é fácil mesmo fazer uma análise mais aprofun
dada dessa questão. A manifestação ele V. Ex" é sá
bia no momento em que presta sofldariedade ao Go
verno, ao Presidente da República e, em o fazendo, 
presta solidariedade à Nação brasileira. EnfJelanto, con
cordo com o Senador Eduardo Suplicy e com V. Ex" que 
devemos, todos juntos, debater essa questão em 
profundidade. É um grande momento para que se 
possa construir a unidade nacional. Esses proble
mas têm sua origem mais no exterior do que aqui 
dentro, frutos de problemas criados por nós próprios 
brasileiros. Solidarizo-me com a manifestação de V. 
Ex", de apoio ao Governo. Cumprimento-o pela ma
neira competente com que o faz. 

O SR. JADER BARBAUiO (PMDB- PA)- Sena
dor Fernando Bezerra, agradeço o aparte de V. Ex". 



578 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

Desde já, estou ansioso para ouvi-lo na sessão de 
amanhã, já que V. Exª representa um dos setores 
mais importantes da sociedade brasileira: o setor in
dustrial. 

Não temos dúvida alguma quanto à repercussão 
das medidas de natureza econômica, quando V. Exª 
fala do aumento da taxa de juros. O Governo é a pri
meira vítima dessa questão, e sabemos das suas re
percussões. 

Senador Fernando Bezerra, minha preocupa
ção, ao vir a esta tribuna, é com o lado social da re
percussão dessas medidas. Estabelece-se uma 
comparação entre as repercussões que podem aju
dar o Governo em âmbito econõmico e as que po
dem prejudicá-lo política e socialmente. O Governo 
precisa raciocinar se vale a pena fazer uma econo
mia de· R$500 milhões com a demissão de 33 mil 
funcionários públicos - e repito, será esse o valor, 
estabelecendo-se uma média de R$1 mil por funcio
nário - num quadro profundame~nte recessivo. 

· Sr. Presidente, quero exatamente estabelecer 
as providências que o Governo teria de tomar.- e as 
tomou, não tenho a menor dúvida disso. O Governo 
tem a obrigação de ser seletivo neste momento e de 
levar em conta a questão social. Deve tomar uma 
providência econõmica, levando em conta a reper
cussão social dessas medidas. 

O Sr. Sergio Machado (PSDB -CE.) - Sena
dor Jader Barbalho, permfte-me V.~ um aparte? 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) -
Ouço o Senador Sergio Machado, ilustre Uder do 
PSDB. 

O Sr. Sergio Machado {PSDB - CE.) - Sr. 
Presidente. Senador Jader Barbalho, ouço com 
grande satisfação seu discurso. Neste momento gra
ve por que passa o País, fomos afetados por uma 
crise externa que colocou em risco uma conquista 
importante: o controle da inflação. Enfrentamos um 
grande desafiO e ternos que o fazer com coragem. 
Embora estejamos a apenas 11 meses da próxima 
eleição, o Senhor Presidente da República tomou as 
medidas necessárias, na dose certa, não se preocu
pando com questões eleitorais. Sua l::xceiência viu -
fico muito satisfeito com a solidariedade do PMDB -
que o que está em jogo é o interesse do País, são 
as conquistas ao longo dos últimos anos. Vtvemos 
muito tempo com inflação e sabemos que a inflação 
é o imposto mais perverso. Portanto. 6 importante 
que possamos discutir essa propc;t:;. 'o: •0 !'-'"~"' í!Sca! 
do Govemo, pois ela representa R:~20 t:'i: ~5BS. Na dis
cussão destes dois pontos questionados por V. Ex" -
Imposto de Renda e combustível - essas medidas 

representam um corte de R$2 bilhões. Caberá ao 
COngresso encontrar uma saída. É importante que 
se faça esse ajuste fiscal na dose certa, para recu
perar externamente nossa credibilidade, para que os 
recursos continuem vindo e possamos continuar 
nosso projeto. Daí defendermos a urgência da apro
vação das reformas administrativa e previdenciária 
que se encontram na Câmara dos Deputados. Espe
ramos que, na próxima semana, a reforma adminis
trativa possa ser votada e que, vindo ao Senado, 
possamos dar agilidade a essas duas reformas, funda
mentais para a garantia da estabilidade econõmica. 

Vejo tudo isso com grande satisfação. Temos 
de fazer um mutirão com os Uderes dos Partidos, 
preocupados com o País. Este seu discurso de hoje, 
marcando a posição de seu Partido, o PMDB, é ex
tremamente importante para o Brasil e para o Gover
no do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) -
Senador Sérgio Machado, agradeço o seu aparte 
que vem colaborar, com números e dados, a respei
to da avaliação dessas medidas. Precisamos cha
mar a atenção, neste momento, do Presidente da 
República que, inevitavelmente - pela responsabili
dade do cargo -. está sob a pressão que o adminis
trador público tem em um momento dessa natureza. 
É preciso que todos o ajudemos, chamando-lhe a 
atenção para que determinadas medidas possam 
ser oferecidas pela área econômica, no afã de aju
dá-lo. Aliás, quantas medidas não foram elencadas, 
até aquelas de pequena repercussão, com o intuito 
de criarem um ambiente psicológico ruim para a so
ciedade e, inclusive, para prejudicar a imagem do 
País no exterior -considerada fundamental. 

Sr. Presidente, não podemos nos esquecer 
que o Congresso, neste momento, tem a obrigação 
de ser solidário com o Presidente da República - e 
essa nossa solidariedade não é de hoje, mas desde 
o primeiro dia de Governo. Não só o PMDB deve so
lidarizar-se, mas o Congresso do qual vejo serem 
cobradas refonnas urgentes,· como se as matérias 
da refonna administrativa e da previdência fossem 
questões simples - países muito mais avançados 
que o nosso não conseguiram equacioná-las atê hoje 
-, mas o Congresso Nacional tem sido solidário. 

Ao encerrar este pronunciamento, Sr. Presi
dente, o que desejamos é dizer ao Presidente da 
República que conte com a solidariedade do PMDB 
e creio que com a soiídariedade de toda a Casa e de 
toda a sociedade brasileira. Mas o Presidente da Re
pública, neste momento, há de meditar que algumas 
medidas poderão agravar a questão social. Estamos 
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diante de um quadro recessivo, que a iniciativa pri
vada não tem capacidade de absolVer. 

Era essa a nossa manifestação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Antes de passar a palavra a outro orador, quero di
zer que tenho certeza de que tanto a Câmara dos 
Deputados quanto o Senado Federal, atentos à si
tuação do País, agirão com a presteza indispensá
vel, votando as medidas de que o País necessita e 
que vão dar tranqüilidade ao povo brasileiro. 

Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- AO. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, ainda há 
pouco saímos de uma convenção do Partido Pro
gressista Brasileiro. Tive a oportunidade de ouvir o 
nosso atual Presidente, Paulo Maluf, dizer que seria 
importante apoiar a candidatura do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso à Presidência da Repúbli
ca, ou seja, apoiar os atos que ora são editados por 
Sua Excelência. Nós, particularmente, desde 1994, 
já pensávamos nesse desfecho do Plano Real, na 
necessidade dessas mudanças, até porque, para 
manter o Plano Real, existe um custo. O Brasil tem 
uma dívida interna que atualmente beira os US$250 
bilhões, custo esse que se deve à questão dos juros 
altos, à falta de uma política correta na área econô
mica, à falta dos investimentos na área produtiva. 

Trata-se de uma política que não obseiVou a 
questão da exportação, de uma política que não in
centivou quem produz, quem trabalha, mas, sim, que 
tem dado credibilidade à especulação financeira, à 
agiotagem internacional. Isso tem-nos causado bas
tante preocupação, embora sabendo que pertenço 
ao PPB e que o meu líder maior, o Presidente Paulo 
Maluf apóia as ações governamentais. Nesta Casa, 
tenho votado matérias do Govemó, nas edições des
sas medidas, na maioria acertadas, mas ainda tími
das para o problema, para o momento. 

Espero que, ao apoiar as ações do Presidente 
da República, nosso Partido veja publicadas novas 
medidas que poupem a sofrida população desses 
ajustes. 

Na hora em que se busca melhorar as condiçõ
es do País, evitando gastos, aprovamos neste ple
nário, há pouco, cerca de R$600 milhões para a 
compra de armamentos, sem uma fiscalização maior 
pelos membros desta Casa e por suas Comissões. 
Evidentemente, embora haja recursos fáceis no ex
terior para a compra de armamentos, esse não é o 
problema do Brasil atual. Seu problema atual é fo
mentar a agricultura e a pecuária, distribuir terra a 

- -- - ---

quem queira produzir e melhorar a área da educa
ção. E o Senado Federal, como também o Congres
so Nacional, aprovou aqui nesta Casa o IPMF. Fo
ram mais US$6 bilhões pâra melhorar a saúde, mas 
não vimos essas melhorias hoje no País. Por isso, 
este Senador preocupa-se com todas essas mudan
ças, inclusive com o apoio explícito do PPB, hoje, às 
ações do Governo Federal. Preocupamo-nos em 
corrigir os problemas da Nação, mesmo nessas no
vas medidas, decretando outras fórmulas para aten
der as necessidades de nossa terra. 

Não é com a inflação que este Brasil vai cres
cer. Não é com os juros extorsivos que este Brasil 
vai se desenvolver e também não é buscando esse 
capital especulativo, no qual o custo do Plano Real 
já orça R$250 bilhões. Acredito que esse choque é o 
primeiro de outros, e, evidentemente, o Governo terá 
de corrigir várias sangrias no Orçamento e nos in
vestimentos errôneos. 

Vejo, por exemplo, esta Casa aprovar vários 
projetes de interesse de rolagem de dívidas, de fi· 
nanciamentos a municípios, a Estados, a empresas 
falidas, às vezes até contra a opinião do Banco Cen
tral, das resoluções e das análises de bancos. Isso 
deveria, a meu ver, ser deixado para área econômi
ca, para o próprio Governo Federal definir, porque, 
na hora em que •a vaca está indo para o brejo", a 
preocupação da imprensa e do povo menos esclare
cido é dizer que o Brasil está nessa crise e que o 
Plano Real se encontra como está porque não apro
vamos as reformas de que o País necessita. Essa 
não é a realidade. Se se quisessem fazer as refor
mas, elas seri?m feitas. 

O Presidente apresentou 51 medidas, mas po
deria ter apresentado mais 50 ou 100 ou até mudado 
a Constituição, porque este Congresso nunca deixou 
~ aprovar os projetos que o Governo Federal tem 
manda:do para esta Casa. Não é culpa dos Senado· 
res nem dos Deputados que o Brasil esteja pagando 
juros, financiando quem não deve ou desperdiçando 
dinheiro. Há o problema dos fundos de pensão, no 
qual ainda não se pensou em pôr um limite. Um fun
do de pensão deposita, por exemplo, 1 %, enquanto 
o Governo Federal deposita 2%. Portanto, o Gover
no tem sido muito benevolente com esse fundos, 
que são mais fortes que o próprio Governo. Esses 
fundos recebem dinheiro do Governo e emprestam 
esse mesmo dinheiro ao Governo a juros altíssimos. 

São vários os setores que o Governo Fernando 
Henrique Cardoso tem que fiscalizar. A sua equipe 
econômica tem que melhorar! Não somos contra o 
Governo Federal. Aplaudimos a sua coragem de ter 
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tomado essas medidas. Foram 51 medidas, algumas 
das quais, evidentemente, esta Casa não vai permitir 
que entrem em vigor. Mas devemos louvar a cora
gem do Presidente da República ao tomá-las, mes
mo sabendo que eram medidas necessárias, pois se 
não as tomasse o Plano Real iria para o espaço, a 
credibilidade do nosso Pais estaria comprometida e 
a crise seria maior. 

Portanto, neste momento, parabenizo o Presi
dente da República pela coragem que teve. Mas te
mos sérias restrições e queremos fazer recomenda
ções a Sua Excelência e à sua equipe econômica. 
Tenho sempre me manifestado neste Congresso, 
avisando sobre isso que está ocorrendo hoje. Desde 
a campanha de 1994 no meu Estado, falava desses 
problemas, apesar de ser leigo na área. Tenho dito 
que não é tirando e tirando que se vão suprir as fa
lhas. Não é possível colocar, dentro de uma garrafa 
de 750 mi um litro de água. Não cabe. 

Se o Plano estivesse correto na sua elabora
ção, hoje a dívida externa não seria de tal tamanho. 
É claro que o Plano Real é muito bom. É claro que o 
Plano Real vem ao encontro dos interesses da popu
lação mais pobre. Mas há um custo e há toda uma 
classe que está pagando por ele. Quando o custo é 
alto, por muito que se pague, por muito que se arre
cade, não se quita a divida. 

O Presidente começou a acordar. Foi bom o 
choque das bolsas, foi bom esse despertar. Ao lan
çar essas 51 medidas - e outras 51 ainda são ne
cessárias - o Presidente da República demonstrou 
que acordou. Tomara que as medidas de Sua Exce
lência alcancem os fundos de pensão; tomara que 
Sua Excelência retome os projetes que criou para fi
nanciar as médias e pequenas empresas e as micro
empresas. E tomara que a palavra do Presidente 
seja ouvida pelos bancos, pelos órgãos competen
tes, pelo BNDES. A propósito, pela região INerte, o 
BNDES nem passeia. O Banco do Brasil, na Região 
Norte, não recebe os clientes e não tem sequer 
exercitado o direito de investir na área produtiva. 
Isso é o que está acontecendo na região Norte. 

Quero que o Governo Federal, com suas medi
das, seja respeitado principalmente por esses seto
res financeiros. Venho constantemente denunciado 
que o Governo, por seus órgãos de financiamento, 
tem financiado falcatruas, governos falidos, empre
sas falidas. 

O pior, Sr' Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
é que o Governo Fernando Henrique foi avisado. 

No caso de Rondônia, falei particularmente 
com o Presidente Fernando Henrique que o Gover-
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nadar era corrupto, que não tinha pena do dinheiro 
público e que o desviava constantemente. No entan
to, o Presidente da República não ouviu ou não deu 
atenção. Tenho falado nesta Casa, constantemente, 
sobre a situação do meu Estado, informando que o 
BNDES tem sempre presenteado o meu Estado com 
recursos. Aliás, segundo informações, existe uma 
máquina nos bastidores que ganha percentuais para 
levar o dinheiro para Rondônia. Por isso, pedi à Co
missão de Fiscalização e Controle que criasse uma 
subcomissão para averiguar denúncias de corrupção 
no meu Estado. Mas, lamentavelmente, a instalação 
de uma comissão para fiscalizar determinados as
suntos muitas vezes não é bem vista por alguns 
companheiros. 

A verdade é que este Senado precisa fiscali
zar, o Tnbunal de Contas precisa fiscalizar. Os re
cursos que foram mandados para o meu Estado fo
ram gastos sem que a legalidade tenha sido verifica
da. E o Governo tem pago por gastos inexistentes, 
desviado dinheiro. Os recursos retirados do BNDES, 
recursos esses do fundo dos trabalhadores, foram 
enviados para o Estado de Rondônia, e ninguém 
procurou sequer saber por que motivo foi mandado. 

o Sr. Júlio campos (PFL- MT) - V. Ex" me 
permite um aparte? 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -
Ouço V. Ex- com prazer. 

O Sr. Júlio campos (PFL- MT)- Senador Er
nandes Amorim, neste instante, V. Ex- está fazendo 
uma denúncia bastante grave sobre a aplicação dos 
recursos do BNDES em determinados Estados da 
Federação. Realmente é lamentável que fatos corno 
este possam estar ocorrendo em alguns Estados 
brasileiros. Nós do Senado Federal temos a preocu
pação de que, com os recursos oriundos dessas pri
vatizações, novas episódios de corrupção, novos 
episódios de malversação do dinheiro público pos
sam surgir no Brasil. Não se justifica, neste instante 
em que a Nação brasileira recebe um pacote econô
mico com 51 medidas de contenção de gastos, de 
restrição de despesas, que nós do Senado não vote
mos, com urgência, o Projeto de Resolução que o 
eminente Senador Vilson Kleinübing apresentou na 
Comissão de Assuntos Econômicos. Seu projeto es
tabelece que pelo menos 75% dos recursos oriundos 
da privatizações das empresas estatais dos Esta
dos, em especial as do setor energético que já estão 
sendo providenciadas em vários Estados brasileiros 
- dentre elas a das Centrais Elétricas de Mato Gros
so - sejam destinados ao abate da dívida interna de 
cada Estado. Ora, Srs. Senadores, não se justifica, 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 581 

de maneira alguma, que Estados como Rondônia, 
Mato Grosso, Amazonas, São Paulo, Santa Catari
na, seja que Estado for, devam milhões ou bilhões 
de reais - meu Estado, Mato Grosso, por exemplo, 
deve R$2,5 bilhões e está sendo proposta uma rola
gem, com juros de 6% ao ano, por trinta anos - e, 
neste instante, vendam um património, como é o 
caso das Centrais Elétricas de Mato Grosso, para ar
recadar aproximadamente 700 milhões de reais -
que seja R$1 bilhão - e não abater nada da dívida 
pública. Os governos estaduais vendem o seu passi
vo e nada abatem na dívida pública. A rolagem da 
dívida de São Paulo ultrapassa R$50 bilhões. Mas 
São Paulo vai fazer isso, ou seja, dar alguns ativos 
para serem vendidos para abater da dívida Estadual. 
Agora queremos que essa medida seja estendida 
para todos os Estados. Acho que a maior resposta 
ao pronunciamento de V. Exª - até para evitar esse 
tipo de denúncia que vem ocorrendo - seria votar
mos amanhã, na Comissão de Assuntos Económi
cos, e na próxima quinta-feira, aqui no Plenário, o 
Projeto de Resolução que obriga o Governador de 
Estado, ao vender um bem de sua "propriedade" ou 
uma empresa estatal, a destinar pelo menos 75% do 
dinheiro arrecadado para abater da dívida púbrrca. O 
Governador, então, ficará com 25% para aplicar no 
desenvolvimento do seu Estado. Já é uma conces
são. Neste momento de crise, deveriam ser os 1 00% 
destinados a abater da dívida pública. O Governo 
Federal fez isso com relação à Vale do Rio Doce. 
Todo o dir.~heiro que o Governo arrecadou com a 
venda da Vale foi para diminuir a dívida púbr~ca. E 
mesmo assim , isso não resolveu praticamente 
nada. Só com o aumento dos juros no mercado in
ternacional nesses últimos dias, a nossa dívida com 
juros vai passar dos U$37 bilhões de dólares previs
tos nos Orçamento deste ano para pouco mais de 
cinqüenta bilhões. Quer dizer, numa canelada ocorri
da em Hong Kong ou em Nova Iorque, a Bolsa de 
Valores de São Paulo fez o Governo perder US$20 

· bilhões ou quatro Companhias Vale do Rio D6ce, 
praticamente. Essa providência tem que ser tomada 
Está na hora de o Senado Federal mostrar que é 
urna Casa séria, que quer colaborar com a austeri
dade. Está na hora de o BNDES também não vir aju
'dar no lobby de governadores que querem trabalhar 
contra a medida. Até governador gastador, que faz 
malversação do dinheiro público já está fazendo 
consulta ao Supremo Tribunal Federal, indagando se 
a medida do Senado é ilegal ou não. Ora, se o Se
nado, que é incumbido constitucionalmente de gerir 
os problemas financeiros dos Estados e municípios 

brasileiros e aprovar qualquer rolagem de dfvid<., 
qualquer endividamento, não tem autonomia para f::.
zer isso, não há ninguém no País que possa !;,.z§.!c. 
Por que o Senhor Presiden\'?. da República. o:>te:-:1, 
quando lançou o pacote de novembro, ·<ambér,: "::;.:; 
incluiu nas medidas provisórias uma medida m"ral:
zadora como essa, dizendo que, da arrecaduciio 
dos bens públicos, 100% seria para abater a dívida? 
Tenho a certeza de que amanhã a Comissão de f:,s
suntos Económicos, que é uma Comissão séria, 
composta por homens de bem, que, na primeira vo
tação, já demonstrou que quer moralizar o endivida
mento público brasileiro, estará aprovando o projeto 
do nobre Senador Vilson Kleinübing, que visa cue 
75% dos recursos arrecadados na venda das est<:
tais sejam abatidos na dívida interna. Nós, então, es
taremos comemorando uma colaboração do Senado 
para a moralização do País. E espero que fatos de
sairosos que vêm ocorrendo em seu Estado, como 
também em outros Estados, no Estado àe Mato 
Grosso por exemplo, com promessas indevidas da 
gastança pública, sejam freados neste momento de 
crise em que vive a nação brasileira. Meus cumpri
mentos a V. Ex" pela sua coragem em trazer este 
assunto ao debate no Senado Federal, na tarde de 
hoje. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -
Senador Júlio Campos, imagine que temos uma ins
tituição financeira que se chama BNDES. Temes um 
EStado que eStá inadfmplente -no Serasa, que deve 
R$160 milhões ou R$180 milhões à empresa que 
gera energia no Estado de Rondônia. A empresa do 
Estado de Rondônia tem 250 contratos feitos dentro 
da sua administração. Dos 250 contratos, foi íeita 
uma auditoria e 242 estavam irregulares por corrup
ção, por uma série de falcatruas. Imagine que o 
BNDES, sabendo de todas essas irregularidades, 
botou o dinheiro na mão do Governador. E olha que 
denunciei neste plenário várias vezes: Será que há 
seriedade na área econõmica7 Será que, quanto 
maiS bandido, maiS valonzado'rserá que o dinheiro 
do trabalhador que está no BNDES é para fazar es
ses investimentos? E o Governador do meu Estado 
aioda chegou em praça pyf;llica, em outdoor, colo
cando que investiria os recursos - e denunciei aqui -
na campanha dele e do Presidente da Repúbf:ca. 

Não acredito que o Presidente da República 
esteja aceitando que aquele Governador, no mínimo, 
pose ao lado dele ou gaste o dinheiro do povo de 
Rondônia na campanha do Presidente da Reout;!ica. 

Fteo a pesquisar qual o interesse. Tive informa
ções de que há uma equipe que ganha 25% para 
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agenciar esses recursos. E pedi à Comissão de FIS
calização que criasse uma subcomissão pata acamo 
panhar para onde estão indo esses recursos, por
que, para buscar dinheiro fácil desse jeito, tem que 
haver alguma mutreta. Porque na Região Norte, Se
nador, sr- Presidente, o BNDES não tem investido 
nada. No Estado de Rondônia, não colocou um cen
tavo na área empresarial. Mas nas mãos de um Go
vernador completamente corrupto .•. 

O Sr. Júlio Campos (PFL- MT)- V. ExB me 
permite mais um aparte? 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -
Ouço com prazer V. EJ<A. 

O Sr. Júlio campos (PFL - MT) - Como 
membro da Comissão de Controle e FISCalização Ft
nanceira do Senado, tenho certeza absoluta de que 
o eminente Senador Presidente da nossa Comissão, 
Senador João Rocha, do PFL de Tocantins, tomará 
esta providência. Faz parte do Regimento Interno da 
nossa Comissão ter esses controles importantes 
com relação a todo esse assunto que V. ExB traz ao 
Plenário na tarde de hoje. Amanhã temos que con
vocar extraordinariamente essa Comissão e apoiar a 
sugestão de V. EJcó!, no sentido de criar uma Subco
missão para acompanhar essas desestatiza:ções, 
essas privatizações, essas negociações -que o 
BNDES vem fazendo com as empresas estatais do 
setor energético brasileiro, em especial no seu Esta
do. Conte com meu apoio, com a nossa solidarieda
de. Realmente reconheço que o dinheiro do BNDES 
para o particular, para o empresário da Região Ama
zónica é que nem Deus: você sabe que existe, mas 
não consegue pegar nele. É muito difícil, só um mila
gre. E no entanto, para o setor estatal, para os Go
vernadores de Estado, tudo flui com uma facilidade 
muito grande. É necessário que a nossa Comissão 
investigue. Quanto à aplicação do dinheiro, tenho a 
certeza absoluta de que o Governador de Rondônia 
não estava autorizado. Jamais o Presidente Fernan
do Henrique teria uma conversa nesse nfvel de dizer 
que dinheiro de privatização, de venda de estatais, 
de cada Estado viesse a ser usado numa possível 
campanha eleitoral de 1998. Não, isso não é verda
de. E como membro da Bancada do PFL, posso afir
mar a V. ExA que isso não acontecerá no Governo 
Fernando Henrique. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -
Tenho certeza que o Presidente não deve pensar 
desse jeito. Agora, já apelei até para o Presidente no 
sentido de que Sua Excelência busque sua assesso
ria na área de informações para acompanhar a 
questão no meu Estado. Quando somamos esse 

fato à questão das medidas que foram impostas con-
- tra a vontade populéi.r :.. e temos a obrigação de de
fender o Plano Real - é evidente, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que temos que cobrar do Presiden
te, dos Líderes do Governo, desta Casa, uma fiscali
zação mais séria quanto à aplicação dos recursos. 
Não posso acreditar nos fatos que estão acontecen
do em meu Estado e ninguém tome providências. O 
Tribunal de Contas da União está fazendo uma audi
toria. É preciso que se crie uma comissão para sa
ber o que fazem com os recursos federais naquele 
Estado. O povo de Rondônia não pode pagar os 
custos da má administração de um cidadão que mal 
saiu do palanque e está vendendo o património do 
meu Estado e sumindo com oS recursos. Isso não 
pode ter continuidade, mesmo sabendo que o PPB 
vai apoiar nosso Presidente da República. Voto com 
o Governo Federal, quero continuar votando e 
apoiando este, mas espero de sua parte uma res
posta, uma fiscalização por meio de seus assesso
res, para que nosso Piús, nosso povo, não pague a 
conta. Querem demitir 30 mil servidores. Creio que 
esse não é o caminho através do qual vão resolver o 
problema do País. Creio que vão resolver o proble
ma do_ País ~!l os desperdíçios, fech811do_ a 
torneira, com a aplicação correta dos recursos. O 
BNDES, por exemplo, precisa fazer investimentos, 
tem dinheiro sobrando, é dinheiro do trabalhador, é 
dinheiro público, e não deve desperdiçar os recur
sos que tem. É preciso que a equipe económica 
tenha mais um pouco de responsabilidade com 
esse dinheiro, porque não pertence a eles, mas 
sim ao povo. E o Pais espera pelo desenvolvimen
to, pelo progresso. O Brasil não sairá dessa encru
zilhada em que se encontra sem investimentos, 
sem grandes exportações. Para isso é preciso 
pensar com seriedade, é preciso que haja no setor 
econOmico pessoas responsáveis, é preciso que o 
Presidente da República, que não quer talvez ou
vir a voz do Senado, tenha nos seus quadros um 
sistema ou serviço de informações para, quando 
nada, checar o que se fala, o que se denuncia nesta 
Casa. Espero por parte do Tribunal de Contas da 
União também uma fiscalização mais séria, mais 
aprofundada, para que o que está acontecendo não 
continue. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Emandes 
Amorim, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
PTeSidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pela Sra. Marluce Pinto, su
plente de Secretário. 
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A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Con
cedo a palavra ao Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, cumpro o dever de ocupar a Tribuna do 
Senado Federal para trazer ao debate desta Casa 
do Congresso Nacional um dos mais graves proble
mas que estão prejudicando os trabalhadores brasi
leiros: a perda de recursos dos trabalhadores nas 
contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 

Todos sabemos as imensas difiCuldades por 
que passam os trabalhadores brasileiros na atualida
de, com a diminuição da oferta de trabalho, com um 
número cada vez menor de postos de trabalho está
veis, dignos, com remuneração adequada e condiçõ
es iazoáveis. 

Atualmente, o que existe para o trabalhador 
brasileiro é o subemprego, o desemprego disfarça
do, os postos mal remunerados, muitas vezes com a 
negação dos legítimos direitos trabalhistas. São tra
balhos de tempo parcial; são contratos de gaveta em 
que o trabalhador, ao ser admítido, já assina sua de
missão; são contratos de curta duração (existem 
contratos de trabalho de até 14 dias de duração, 
para se evitar pagar os direitos trabalhistas). 

Ao mesmo tempo, as modernas tecnologias 
estão desempregando cada vez mais pela introdu
ção de técnicas poupadoras de mão-de-obra, técni
cas de capital intensivo, técnicas que usam e abu
sam da mecanização, da informatização e até mes
mo de robotização. 

O exemplo dos bancários é muito claro nesses 
novos tempos de globalização da economia: milha
res e milhares ele postos de trabalho são fechados a 
cada ano, sem a mfnima possibilidade de recupera
ção, em decorrência das caixas eletrOnicas, cada 
vez mais usadas, cada vez mais sofisticadas, abran
gendo um número cada vez maior ele todos os tipos 
de operações bancárias que anterionnente reque
riam a participação ele um bancário. 

Atualmente, alguns chegam mesmo ao absur
do ele desestimular (ou até mesmo proibir) os caixas 
ele receberem contas ele luz, água e telefone, trans
ferindo para o cliente uma obrigação que seria do 
banco. 

Assim, postos de trabalho são extintos, servi
ços originariamente de responsabilidade do banco, 
até mesmo em decorrência de contratos formalmen
te estabelecidos com outras instituições, são transfe
ridos para os clientes. 

Temos, assim, uma situação esdrúxula: bancá
rios desempregados e enormes filas nas caixas ele
trõnicas, operadas por clientes, que ficaram com o 
õnus de uma atividade tipicamente bancária. 

Sr" Presidente, S~ e Srs. Senadores, não 
bastasse todo esse quadro de difiCuldades para os 
trabalhadores brasileiros (e citei os bancários ape
nas como um dos milhares de exemplos de catego
rias que estão passando por imensas dificuldades), 
os trabalhadores brasileiros têm ainda de enfrentar a 
concorrência predatória ele economias que pagam 
até 40 dólares de salário mensal e jogam seus pro
dutos de forma agressiva em todo o mundo. 

As perspectivas da juventude são muito preo
cupantes: muitos até questionam para que estudar, 
se não há oferta de trabalho para as novas geraçõ
es, num mercado de trabalho que deseja pagar bai
xos salários a pessoas com boa formação e com 
grande experiência, o que naturalmente não fecha a 
equação. 

Sr" Presidente, S~ e Srs. Senadores, contra o 
trabalhador brasileiro ainda existem as fraudes con
tra a Previdência Social, o grande atraso de paga
mentos das contribuições pertencentes ao trabalha
dor e o não-recolhimento ele recursos do FGTS. 

Recentemente, o jornal Folha de S.Paulo, 
numa matéria de autoria ele Shirley Emerick, da Su
cursal de Brasília, fez uma denúncia de brutais per
das dos recursos dos trabalhadores depositados nas 
contas virJCUiadas do Fundo de Garantia do Tempo 
ele Serviço (FGTS). 

Trata-se de algo quase inacreditável: os traba
lhadores perderam cerca ele 83%, em valor real, dos 
recursos depositados nos úHimos 30 anos. 

O estudo feito pelo Dieese por solicitação da 
Federação Nacional das Associações do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal leva em consideração a 
diferença entre a correção monetária oficial e a infla
ção meálda pela Fundação Getúlio Vargas. 

Um trabalhador que tivesse o equivalente a 
100 reais no FGTS em 1967, atualmente teria ape
nas 16,78 reais, pois a correção não garantiu o míni
mo que se poderia esperar: a não-redução dos re
cursos do trabalhador. 

Isso tanto poderia ser enquadrado como este
lionato quanto como uma espécie ainda não qualifi
cada que poderíamos chamar de empobrecimento 
ilícito do trabalhador brasileiro. 

Sr" Presidente, Sr"s e Sr. Senadores, meu tem
po seria insuficiente para analisar, com maior profun
didade, apenas algumas das principais difiCuldades 
por que passa o trabalhador brasileiro. 
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.'ieste tempo de globalização, de robotização, 
''= -,;:;ngenharia administrativa, de cortes violentos 
'"'"' ic1has de pagamento e de exigências excessi
•as aos trabalhadores e de empregos cada vez mais 
~racálios, o mínimo que podemos exigir de nossas 
autoridades é que tomem providências imediatas 
para corrigir essas graves distorções praticadas con
:ra o trabalhador brasileiro. 

Tenho a convicção de que o Presidente Fer
,;ar.do Henrique Cardoso, como sociólogo e homem 
::-a grande formação humanista, determinará a seus 
· .. c;:::iíares a tomada de medidas necessárias para a 
·:srreção dessa grande injustiça com o trabalhador 
::.;-asiieiro. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Os 

-Sis. Senadores Esperidião Amin, Albino Boaventura, 
:::arios Bezerra e Ademir Andrade enviaram discur
;os à Mesa para serem publicados na forma do dis
poqto no art. 203 do Regimento lnremo. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 

?residente, Srls e Srs. Senadores, o casarão da 
"r2.ça ~de. Novembro, número 336, em Florianó
polis, pertence à União e está sob a jurisdição da 
J&iagacia de Administração do Ministério da Fazen
-.7.: <;m Santa Catarina. Nele deverá abrigar-se, em 
--~2ve, a Delegacia do Pattimõnio da União. 

Convido-<Js todos, meus caros colegas de Par
'!mento, em passando por Florianópolis, a visitarem 
.. sse monumento arquitetõnico de nossa cidade. 

Antes que meus nobres pares pensem que vún 
'i tribuna fazer propaganda turística da capital de 
,;;eu Estado, explico-me, para que não paire dúvidas 
<>obre meus objetivos. 

Duas sãos as razões que me levam a fazer 
aste breve pronunciamento. A primeira é louvar a ini
ciativa do Ministério da Fazenda de promover a res
éauração do prédio, monumento tombado pela Pre
ieitura, de Florianópolis. Apesar de relativamente 
nova, a capital de meu Estado possui prédios de in
contestável valor arquitetõnico e cuhural. O Casarão 
da Praça XV é um dos mais belos e importantes. 

Construido no século passado, foi tombado 
;;.eio Patrimõnio Histórico Nacional em 1886 e classi
::cado como P1, pelo Decreto Municipal n2 521/89. 

O Casarão serviu de residência à famma Pres
,es Barreto da Fontana, ·tendo sido, em 1 838, a casa 
do Provedor da Fazenda Real, João Prestes de 
Melo. Em outubro de 1907, foi adjudicado à Fazenda 
Nacional, para quitação de débito fiscal do proprietá
;io de então. 

Vê-se daí que, além de seu valor arquitetônico, 
o casarão está intimamente ligado à história da Fa
zenda Nacional em Santa Catarina. 

Atitudes esclarecidas de autoridades com a ba
gagem cultural do Senhor Ministro da Fazenda, Dr. 
Pedro Malan, e do Senhor Secretário Executivo do 
Ministério, Dr. Pedro Parente, permitem que traba
lhos de restauração, como esse, consigam vir à luz. 
A eles transmito, desta tribuna, os agradecimentos 
da comunidade catarinense. Agradecimentos que 
estendo a todos os que, no Ministério da Fazenda, 
em Brasília e em Santa Catarina, contribuíram para 
que esse prédio fosse recuperado: Ministro Pedro 
Malan, Dr. Pedro Pullen Parente - Secretário Execu
tivo do Ministério da Fazenda, Dr. Marco Antônio Pe
reira Noronha - Coordenador Geral de Serviços Ge
rais do Ministério da Fazenda, Carlos Messias Bar
bosa - Subsecretário de Assuntos Administrativos 
do Ministério da Fazenda, desde aqueles que tive
ram a belíssima idéia de incluir a obra no programa 
de investimentos do Ministério até ós que a concreti
zaram, todos merecem aplausos pelo seu espírito 
público e pelo zelo por nosso patrimõnio histórico e 
cultural. 

Tal atitude é o reflexo de que, finalmente, os 
brasileiros começam a se preocupar com a memória 
e o patrimõnio cultural desse País. E essa é a se
gunda razão que me levou a fazer este pronuncia
mento. 

Nesse sentido, a ação empreendida pelo Minis
tério é tanto mais significativa, quanto ela é promovi
da por um órgão público. Todos nós sabemos que 
nossa Administração, se não tem a missão específi
ca de manutenção do patrimõnio, é historicamente 
avessa a conservar qualquer coisa que seja pública. 
É o nosso velho e malsinado cacoete de considerar 
que o bem público não tem dono; que, pode ser usa
do e apropriado por qualquer um; e, dele, não se 
deve cuidar. 

Graças a Deus, essa aberração cultural está 
desaparecendo, pouco a pouco, entre nós. Nossa 
gente, ar incluída a dita elite, começa a se dar conta 
que, para ter futuro, é preciso ter passado e, portan
to, história. 

Quando se vê a comoção que provocou, na Itá
lia, o recente terremoto de Assis, destruindo, parcial
mente, a catedral de São Francisco, causa legitimo 
orgulho ver que nós também, como os italianos, es
tamos aprendendo a valorizar o patrimõnio que nos
sos antepassados nos legaram. Falta-nos muito, em 
cultura e recursos, para chegarmos a desenvolver os 
fantásticos planos de restauração de cidades intei-
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ras, como os italianos fazem com Rorença e Vene
za. De todo o modo, já começamos a- fazer alguma 
coisa. 

Senhor Presidente, referir-se ao passado, para 
descortinar seu futuro, não é saudosismo. Conser
var sua história não é gastar dinheiro com o que já 
morreu. Valorizar seu patrimônio cultural não é esno
bismo de acadêmicos desocupados. 

Em nossa vida pessoal, sabemos muito bem o 
quanto vale a lição aprendida e a experiência acu
mulada. Para a sociedade que formamos, a situação 
é a mesma. Seremos tanto mais fortes como Nação, 
quanto mais viva estiver, em cada um de nós, a nos
sa identidade nacional. Essa identidade que se forja, 
entre outros elementos, pelo respeito que desenvol
vemos por nossa herança histórica, social e cultural. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB- 00) 

- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a derrubada 
do Muro de Berlim, no começo desta década, foi um 
marco da falência de um modelo econômico que 
conferia ao Estado o privilégio de atuação em todas 
as atividades produtivas. O reflexo desse evento his
tórico se fez sentir também aqui na América Latina, 
onde, apesar da distância e das diferenças em rela
ção aos países do Leste Europeu, imperou por dé
cadas um modelo desenvolvimentista fundado tam
bém na intervenção - embora não total - do Estado 
na economia. De fato, a retirada do Estado do setor 
produtivo, com a progressiva entrega das empresas 
estatais à iniciativa privada, vem sendo o denomina
dor comum das ações dos Governos de países 
como Brasil, Argentina, Chile, Peru e outros. 

No que diz respeito ao nosso País, além da po
lítica correta do Governo Federal de vender suas 
empresas para poder direcionar mais recursos para 
as áreas de atuação precípua do Estado - como 
Educação, Saúde e Segurança Pública -, faz-se ne
cessário induzir as Unidades Federadas a adotar a 
mesma diretriz polltico-econõmica, vendendo, tipica
mente, os bancos estaduais e as empresas distnbui
doras de energia elétrica. Isso vem sendo obtido, 
apesar das muitas e encarniÇadas resistências. 

Em Goiás, seguindo essa tendência generali
zada, o Governador Maguito Vilela decidiu privatizar 
este ano a empresa Centrais Bétricas Cachoeira 
Dourada, fazendo publicar em 12 de junho o edital 
de alienação de suas ações, num total de cerca de 
81 por cento do capital ~a empresa: Essa alienação 
se fez por leilão público especial, no qual foram ne
gociados 79 por cento do capitéÍI, tendo sido ofereci
dos aos empregados o outro 1, 73 por cento. 

Desse modo, além de repassar à administra· 
ção eficiente da iniciativa privada a usina hidrelétri
ca, o Governo revelou preocupação com a socializa
ção e a democratização do capital da empresa priva
tizada, a~ oferecer aos empregados a possibilidade 
de passar à condição de sócios da companhia. 

Gostaria de fazer desta tribuna um elogio públi
co à iniciativa do Governador Maguito Vilela, que 
disporá, agora, com o dinheiro da privatização, de 
recursos para executar as obras sociais e de infra
estrutura de que Goiás tanto necessita. As estradas 
por onde escoa nossa produção de alimentos pode
rão ser pavimentadas, e pontes poderão ser refor
madas ou construídas, reduzindo o preço final dos 
produtos agrícolas. Hospitais e escolas poderão ser 
construídos, reformados e reequipados, possibilitan
do um atendimento melhor às necessidades das co
munidades carentes. Delegacias de polícia também 
poderão ser reformadas e reequipadas, possibilitan
do a melhoria das condições de segurança da po;:;!.l· 
lação. 

Senhor Presidente, neste período em que se 
processa, em nosso País, a necessária reforma do 
Estado, Goiás está fazendo a parte que lhe cabe na 
redução do déficit público e na reorientação dos re
cursos dos impostos para as áreas prioritárias de in
vestimento social de infra-estrutura, retirando-se da 
atividade produtiva, que fica melhor nas mãos de 
empresários privados. 

Muito obrigado. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MTI -
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o probk 
do desemprego é um dos mais graves desse- · 
século, em todo o mundo. Quanto mais os pc. - . 
desenvolvem, mudam o seu perfil tecnológico e in
troduzem tecnologia de ponta nos seus meios de 
produção, mais elevados e preocupantes se tomam 
as estatísticas de fechamento de postos de trabalho 
formal e de dispensa de mão-de-obra. 

Em nosso País não é diferente. A ameaça de 
desemprego apavora nossa população economiéa· 
mente ativa e tornou-se sua maior preocupação, nos 
últimos anos. 

O problema toma-se ainda mais grave para a 
grande massa de trabalhadores não qualifJCados 
existente no Pais, para a qual o mercado se toma 
cada vez mais fechado e excludente. 

Até mesmo os setores tradicionalmente res
ponsáveis por forte absorção de mão-de-obra não 
qualificada, como a construção civil, por exemplo, 
estão reduzindo signifJCativamente a oferta de em-

.. 
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prego, em conseqüência da crise enfrentada por di
ferentes segmentos da nossa economia. 

Em meu Estado, o Mato Grosso, o setor da 
construção civil, responsável pela absorção de mais 
de 50% da mão-<le-obra não qualificada local, atra
vessa a pior crise dos últimos dez anos. 

Segundo a reportagem recentemente publica
da pelo jornal cuiabano A Gazeta, de 5 de outubro 
passado, intitulada "Construção Civil enfrenta sua 
pior crise em 1 O anos•, mais da metade das empre
sas locais está desativada, e a maioria das que se 
encontram em atividade vem trabalhando com alto 
índice de ociosidade. 

Senhoras e Senhores Senadores, de acordo 
com empresários da construção civil de meu Estado, 
a aluai situação é resultado da falta de uma política 
habitacional para o País e de investimentos nesse 
setor tão importante da nossa economia. 

Os financiamentos estão paralisados, e não há 
linhas específacas de crédito para a construção civiL 
Na Grande Cuiabá, onde as estatísticas apontam 
um déficit habitacional superior a 40 mil moradias, as 
empresas estão numa situação difícil e terão sérias 
dificuldades para se manter, se nada for feito para 
alterar esse quadro. 

O Presidente do Sindicato das Indústrias da 
Construção de Mato Grosso - SINDUSCON, enge
nheiro Oscar Soares Martins, alertou para a gravida
de e para as proporções da crise enfrentada no Es
tado. 

Segundo ele, há 2 anos, havia no Estado 170 
empresas. Hoje, esse número está reduzido a me
nos da metade. Das 80 empresas filiadas ao Sindus
con, apenas 30 estão trabalhando e o fazem em 

~condições precárias, com ociosidade acima de 50%. 

Para se ter uma idéia da gravidade da situa
ção, uma empresa que em 1992 chegou a ter cerca 
de mil operários em seus canteiros de obras, hoje 
mantém apenas 100 trabalhadores, 10% do pessoal 
--:ontratado há cinco anos. 

Senhor Presidente, a crise, além de abalar a 
vida das empresas e inibir os investimentos, está 
contribuindo fortemente para aumentar o nível de 
desemprego no Estado. Só na Grande Cuiabá, esti
ma-se que existam, atualmente, mais de 30 mil tra
balhadores desempregados. Se considerarmos todo 
o Estado do Mato Grosso, esse número é superior a 
60 mil trabalhadores. 

Boa parte desse pessoal vive momentos de 
grande infortúnio, sem condições de conseguir em
prego em outros segmentos da economia. 

Sem grande qualificação profissional, esses 
milhares de trabalhadores buscam ocupação no 
mercado informal dos centros urbanos ou na zona 
rural, trabalhando como bóias-frias. 

Senhoras e Senhores Senadores, se não hou
ver um redirecionamento da política governamental 
de investimentos, a crise que atinge o setor de cons
trução civil só vai piorar. 

Empresários do setor defendem . a criação de 
mecanismos que garantam recursos através de fi
nanciamentos externos para o setor habitacional, 
pois os recursos advindos da poupança interna não 
são suficientes para resolver o grave problema de 
falta de moradia existente no País. 

Sei que esse problema não é específiCo do Es
tado que tenho a honra de representar nesta Casa, 
atingindo indiscriminadamente, a quase totalidade 
das Unidades da Federação. 

Por essa razão, ao concluir esse breve pronun
ciamento, conclamo os Senhores Parlamentares a 
unirmos nossas vozes para pedir ao Governo Fede
ral a implementação urgente de urna nova política 
habitacional para o País, que resolva o problema do 
déficit de moradias e, por via de conseqüência, redu
za os altos índices de desemprego existentes no 
BrasiL 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA) - Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores. tenho hoje a sa
tisfação de registrar e inscrever nos anais desta 
Casa a realização, na cidade de Belém, Capital do 
Pará, de 10 a 12 de dezembro próximo, do Seminá
rio lnteramericano de Contabilidade, cujo terna cen
tral será a "globalização da economia e as novas 
tendências da profissão contábil no século XXI". 

Esse seminário contará com três palestras e 
vários painéis, sendo a palestra magna, sobre as no
vas tendências da profissão contábil no século XXI, 
proferida pelo professor da USP e da PUC de São 
Paulo, Sérgio Udicibus, e as demais, por dois outros 
renornados mestres professor-doutor Eliseu Martins, 
da USP, e professor Martinho Domelas, da PUC/SP. 
Entre os painelistas estarão respeitados nomes do 
mundo acadêmico-contábil brasileiro, do Instituto 
Brasileiro de Contadores - IBRACON, da Federação 
Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, As
sessoramento, Perfcia, Informação e Pesquisas -

- FENACON e da Associação lnteramericana de Con
tabilidade - AIC. A réspeitável bagagem profissional 
dessas pessoas sem dúvida alguma, será a garantia 
do sucesso desse encontro. 
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·'Pelo propÓsito expresso no tema cenÚal do se
minário, esse é um daqueles acontecimentos que se 
revestem do maior significado, por três motivos prin
cipais: o primeiro se relaciona à maior complexidade 
dos procedimentos contábeis num mundo de empre
sas que transcendem as fronteiras dos países, o 
que, portanto, exige maior empenho dos profissio
nais da área; o segundo diz respeito à necessidade 
de uniformização desses procedimentos em países 
que têm entre si um comércio cada vez mais cres
cente e que abrigam empresas com ramificações em 
vários deles; por último, serve para incrementar o cli
ma de maior cooperação entre os países da Améri
ca, o que é importante não só por estarem no mes
mo Continente, mas por estarem todos esses países 
fatalmente unidos num grande mercado, em Muro 
que se prenuncia não muito distante. 

O novo milênio está prestes a chegar e, com 
ele, uma nova realidade para as empresas. O pro
cesso de globalização derruba mais e mais frontei
ras, a tecnologia avança com celeridade inimaginá
vel e o contabilista precisa acompanhar pari passu 
esse processo, porque a sua presença na empresa 
é tão importante quanto insubstituível. 

Chamo a atenção para uma característica mar
cante dessa profissão, a ser devidamente avaliada 
num dos painéis do seminário, a qual assume graus 
de maior relevância nesse novo modelo de empresa 
que surge: a necessidade de que a atividade contá
bil seja exercida com base em princípios totalmente 
comprometidos com a ética. 

Num mundo que se informatiza e se moderniza 
a galope, as várias formas de crimes cuntábeis as
sumem requintes inimagináveis. Entretanto, o conta
bilista não pode sucumbir à tentação de utilizar as 
facilidades da tecnologia cibernética para encobrir 
falcatruas, nem pode emprestar o seu nome para ra
tificar desacertos e malversações. 

Por tudo isso, a realização desse evento na ci
dade de Belém veio em boa hora e se reveste do 
maior signifiCadO, transcendendo os limites do Pará 
e do Brasil, para difundir-se pelo Continente Ameri
cano. 

Ao Conselho Regional de Contabilidade do 
Pará, tão eficientemente presidido pela Contadora 
Maria do Socorro Bezerra Mateus, as minhas con
gratulações pela realização deste Seminário em nos
sa Capital. Com ele, quebram-se as barreiras do iso
lamento que a distância dos grandes centros impõe 
aos nossos contabilistas, e se lhes proporciona a 
oportunidade de estarem em contato com os profis
sionais mais conceituados dessa área no Brasil e na 

América e de se prepararem de forma efetiva para 
um melhor desempenho das suas atividades. 

Muito obrigado! 
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - APre

sidência lembra ao Plenário a realização de sessão 
conjunta das Casas do Congresso Nacional, hoje, às 
19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, 
destinada à apreciação de projetes de créditos adi
cionais. 

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, lembrando às Senhoras e aos Senhores 
Senadores de que constará da sessão deliberativa 
ordináiia de amanhã,- às quatorze horas e trinta mi
nutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 25, 

DE 1997-COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 25, de 1997-Complementa.r, de autoria 
do Senador Esperidião Amin, que cria o Fundo de 
Terras e dá outras providências, tendo 

Pareceres sob nºs 
- 354, de 1997, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, Relator: Senador Osmar Dias, favorá
vel, nos termos da Emenda nº 1-CAE (substitutivo), 
que oferece, com voto em separado do Senador 
José Serra; e 

· ~ 663, de 1997, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (nos termos do Requerimento n2 

590, de 1997, de· audiência), Relator: Senador Lúcio 
Alcântara, favorável, nos termos da Emenda n2 2-
CCJ (substitutivo), que oferece. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2219, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 219, de 1997, de iniciativa da Comis
são Externa do El Niiio, criada através do Requeri
mento n• 533, de 1997, que altera a Lei n• 1.079, de 
1 O de abril de 1950, que define os crimes de respon
sabilidade e regula o respectivo processo de julga
mento e o Decreto-Lei n• 201, de 27 de fevereiro de 
1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos pre
feitos e vereadores, e dá outras providências. 
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-à-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2 220, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 220, de 1997, de iniciativa da Comis
são Externa do El Niiio, criada através do Requeri
mento n2 533, de 1997, que estabelece as Diretrizes 
Nacionais de Defesa Civil. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N" 4, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 4, de 1997 (n2 301/96, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão deferida à Televisão Chapecó S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
tendo 

Parecer favorável, sob n2 504, de 1997, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Esperidião 
Amin. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N" 5, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 5, de 1997 (n• 302/96, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão deferida ao Sistema Clube de Comunica
ção ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na Cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, sob n2 505, de 1997, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Roberto Re
quião. 

-&-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N"6, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 6, de 1997 (n• 303/96, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Difusora Taubaté Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropi
cal na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 506, de 1997, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Coutinho 
Jorge. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N"7, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 7, de 1997 (n• 304196, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Ribeirão Preto Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
tendo 

Parecerfavorável, sob n• 507, de 1997, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Esperidião 
Amin. 

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h30min.) 

ATA DA 1641 SESSÃO NÃO DEUBERATIVA, 
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 11 de novembro de 1997) 

RETIRCAÇÃO 

No sumário da Ata, à página 24380, 21 coluna, 
imediatamente após o item 1.3 - ENCERRAMEN
TO, inclua-se, por omissão, o seguinte item renume
rando-se os demais: 

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SEs
SÃO ANTERIOR, DO SENADOR HUMBERTO LU
CENA, PROFERIDO NA SESSÃO DE 5-11-97 (Re
publicação) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

11-11-97 
Terça-feira 

11:00- Sessão Solene do Congresso Nacional em 
homenagem ao Presidente da República 
Argentina, Senhor Carlos Saul Menem 
Plenário do Senado Federal 

12:30 - Almoço na Embaixada da Argentina em ho
menagem ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso 
Embaixada da Argentina 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 

19:00 ·- Sessão do Congresso Nacional 
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Ata da 166ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 12 de novembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 
Ronaldo Cunha Lima e Carlos Patrocínio 
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ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE Lucídio Portella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho-
PRESENTES OS SRS. SENADORES: Marluce Pinto - Nabor Júnior - Ney Suassuna -

Abdias Nascimento _ Ademir Andrade _ Albino Odacir Soares- Onofre Quinan - Osmar Dias- Oto-
Boaventura _ Antonio Carlos Magalhães _Antônio niel Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi-
Carlos Valadares _ Bello Parga _ Beni V eras _ Ber- na Assumpção- Renan Calheiros- Roberto Freire-
nardo Cabral - Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -

C rl 
Ronaldo Cunha Lim-a - Sebastl·a-o Rocha - Serg1·o 

a os Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge 
- Edison Lobão_ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares_ Machado- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo-
Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes -- -Vilson Kleinubing. 
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - A lista de presença acusa o comparecimento de 77 
Geraldo Melo - Gerson Camata- Gilberto Miranda - Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla-
Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napo- ro aberta a sessão. 
leão - Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jeffer- Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
son Péres - João França - João Rocha - Joel de balhos. 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Vai-
José Agripino - José Alves - José Bianco - José mi r Campelo,_ procederá à leitura do Expediente. 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça - É lido 0 seguinte: 
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José 
Samey - José Serra -Júlio Campos _ Júnia Marise EXPEDIENTE 
- Lauro Campos- Leomar Quintanilha- Levy Dias- PARECER 

PARECER No 728, DE 1997 
Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de 
Resolução no 86, de 1997, que 
"Autoriza o Estado de São Paulo a 
contratar operação de refinanciamento 
de dívidas do estado, consubstanciada 
nos contratos celebrados em 22 de 
maio de 1997, com base no protocolo 
de acordo firmado entre a União e o 
Governo do Estado de São Paulo, no 
âmbito do Programa de Apoio à 
reestruturação e ao Ajust~ Fiscal dos 
Estados". 

Relator: Senador JOSÉ BIANCO 
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I- RELA TÓRIO 

Vem a esta Comissão o presente projeto, em consonância com o 
que dispõe o art. 101, I, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), para 
que opine sobre a sua constitucionalidade,juridicidade e adequação regimental 
em razão de o Plenário ter deliberado, mediante a aprovação do Requerimento 
n° 800, de 1997, de autoria do Senador ESPERIDIÃO AMIN e outros 
Senhores Senadores, adiar a votação da matéria, a fim de que fosse ouvida a 
CCJ (art 279, "a" do RISF). 

A dúvida que ensejou a vinda da matéria a esta Comissão refere
se à constitucionalidade da inclusão do valor de R$ 1, 7 bilhão no montante da 
dívida do Estado de São Paulo que està sendo negociada para ser assumida 
pelo Governo Federal no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados, em virtude de o referido valor_~star _vinculado ao 

'desvio de recursos financeiros arrecadados mediante a colocação de títulos 
mobiliários no mercado para o pagamento de precatórios, segundo constatação 
da CPI dos títulos públicos. 

No decorrer dos debates travados em plenário, durante a votação 
da matéria. alegou-se que o Projeto de Resolução, com os valores que 
apresenta, contraria o disposto no art. 33, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Carta Política de 1988. 

II-VOTO 

· Durante o período de convocação extraordinária do Congresso 
Nacional no mês de julho próximo passado, a Comissão de Assuntos 
Econômicos desta Casa aprovou o Parecer no 375, de 1997, "sobre a 
Mensagem n" 106, de 1977, do Exm" Sr. Presidente da Repú{J/jca, 
submetendo à apreciação do Senado Federal os contratos celebrados eM 22 
de maio de i 997, com hase no protocolo de acordo firmado entre a União e o 
Governo do Estado de São Paulo. no âmbito do programa de Apoio à 
Reestntturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados", nos termos do projeto de 
resolução apresentado pelo relator, Senador W ALDECK ORNELLAS, na 
conclusão de seu voto, que ora passo a analisar. 

Preliminarmente, é necessàrio advertir que a anàlise da matéria 
deve cingir-se, exclusivamente, aos aspectos relativos à con_stitucionalidade, 
juridicidade e adequação regimental, em relação ao valor dos títulos emitidos a 

. ;"' .. 
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maiDr, uma vez que, sobre o mérito do Projeto, a Comissão de Assuntos 

Econõmicos já se manifestou. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito "destmada a apurar 
irregulandades relacionadas à autorização. emissão e negociação de títulos 
púhlicos estaduais e municipais. nos anos de 1995 e 1996" aprovou o 

relatório do Senador ROBERTO REQUIÃO, que, no capítulo referente ao 
"exame individualizado do processo de emissão e utilização· dos recursos de 
cada E~tado e Município", se ocupa da análise das emissões de títulos pelo 
J;:stado de São Paulo para pagar precatórios, desde o ano de 1989. 

À página 468, o Relatório da CPI apresenta a "Conciliação da 
arrecadação do Governo do Estado de São Paulo com as emissões de títulos 
para pagar precatórios e os pagamentos ejetivamente realizados", 
aprese~tando um quadro-resumo, em vªlores_ de dezembro de 1996, em que_ 
indica os valores arrecadados, os pagamentos efetuados e a diferença entre 
essas duas contas, desde o ano de 1989, totalizando, em s~te anos, o desvio de 
cerca de R$ I, 78 bilhão do dinheiro proveniente da emissão de títulos públicos 

para o pagamento de precatórios, de cujo montante, descontados os 
pagamentos de complementos (oficios de 90 dias) e do último oitavo, resta 
aind·a uin saldo ao redor de R$ 1,55 bilhão. 

É de se ressaltar a informação contida no Parecer no 375, de 1997, 

supracitado, à página 2 (206 do processado), verhis: 

"Conforme informado no Parecer da Secretaria do Tesouro 
Nacional, Parecer STN/COREFIDIREF n• 199, de 21 de maio de 
1997. do montante da dívida mobiliário a ser financiada estão 
"excluídos os titulas bloqueados por decisão da CP/ do Senado 
Federal que investiga a emivsão de títulos públicos para resgate de 
precatórios". (destacado no original). 

O valor correspondente a esses títulos bloqueados, cerca de R$ 
181 milhões, está sub judice. Essa questão foi submetida pelo Governador do 
Estado de São Paulo ao exame do Ministério Público e, por essa razão, tal 

valor foi excluído da negociação pelo Banco Central, conforme esclareceu o 
Senador JOSÉ SERRA durante os debates da sessão do Senado de 23 do 
corrente mês, que deliberou pelo envio do projeto a esta Comissão (notas 

taquigráficas, p. 289). 

Deve-se ressaltar, ainda, que todas as emissões a maior 
ocorreram em governos anteriores. 
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A Constituição Federal estabelece em seu art. 33 do Ato das 
Disposições"Cõnstitucionais Transitórias, verbis: 

"Art. 33. Ressalvados os créditos de namreza alimentar, o valor 
dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da 
promulgação da Constituição. incluído o remanescente de juros 
e correção monetária, poderá sp: pago em moeda corrente, com 
atualização, em prestações anuilts, iguais e sucessivas, no prazo 
máximo de oito anos, a partrr de I. • de julho de 1989, por 
decisão editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da 
promulgação da Constituição. --

Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o 
cumprrmemo do disposto neste artrgo, emitir. em cada ano, no 
exalo montante do dispêndio. títulos de dívida pública não 
computáveis para efeito do limite global de endividamento." 

CRETELLA JÚNIOR cita um acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, transcrevendo-o na íntegra em sua obra Comentários à 
Constituição Bràsileira de 1988 (Forense Universitária, Rio de Janerro, 
I 993), em que um dos desembargadores assim opinou: "o dispositivo [em 

análise J foi incluído no texto transitório ao apagar das luzes dos trabalhos 

constitucionais, quase como providência de salvação pública, tais e tão 

elevadas eram as dívidas pendentes das entidades nos três níveis da 

Administração" (op. cit., p. 486 I). 

Portanto, o Constituinte de I 988 concedeu excepcional condição 
para o poder público: saldar suas dividas com precatórios judiciais existentes 
em 5 de outubro daquele ano, parcelando-as em oito vezes podendo, para 
tanto, emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos da dívida 
publica não-computáveis para efeito do limite global de endividamento. 

A discussão que envolve o projet'? de resolução em análise 
inclusão da dívida proveniente da ernissãÕ de título para pagamento de 
precatórios em excesso na negociação da dívida do Estado de São Paulo - está 
firmada em duas correntes antagônicas. 

A primeira admite a ilegalidade dos atos praticados pelos 
administradores que emitiram esses títulos em valores superiores ao dispêndio, 
desviando o valor arrecadado para outras finalidades que não o pagamento de 
w:e.catórios, entendendo que os responsáveis devem responder criminalmente, 
sem, contudo, prejudicar a repactuação da dívida objeto do Projeto de 
Resolução no 86, de 1997. 
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Sustenta essa corrente que a Carta de I 988 não previa qualquer 
limitação para a emissão de títulos de dívida pública. 

Desse modo, os que perfilham esse raciocínio entendem que não 
há inconstitucionalidade em reconhecer a dívida pública resultante da emissão 
dos títulos que excederem os valores destinados ao pagamento de precatórios, 
pois tais títulos possuíam a presunção de legalidade, sendo aceitos sem 
restrição para negociação no mercado mobiliário. 

De outro lado, os que são contrários a essa posição, argumentam, 
tomando como referência principal os trabalhos da Comissão Parlamentar de 
Inquérito dos Precatórios, que constatou uma emissão de títulos da dívida 
públicã, efetuada pelo Estado de São Paulo para pagar precatórios, no valor de 
R$ 1,78 bilhão superior ao dispêndio previsto para aquela finalidade e que essa 
emissão foi feita contrariando o disposto no parágrafo único do art. 33 do 
ADCT, que determina a emissão de títulos no exato montante do dispêndio . .. . 
com precatórios. Desse modo, os valores arrecadados em excesso, e que foram 
desviados para outras finalidades, não podem ser incluídos no saldo da 
negociação da dívida do Estado de São Paulo. 

Em resumo, não aceitam a federalização de uma dívida que 
julgam inconstitucional; além disso, afirmam que sendo aprovado o Projeto de 
Resolução no 86, nos termos propostos, o mesmo tratamento terá que ser 
estendido, por dever de justiça, aos outros estados e municípios onde foram, 
também, constatadas irregularidades na emissão de títulos para pagamento de 

precatórios. 

Por último, argumentam que a inclusão desses títulos na 
negociaÇão da dívida pública de São Paulo corresponderia a ignorar as 
conclusões da CPI dos Precatórios. 

De fato, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 3, de 
1993, a emissão de títulos passou a ter outra disciplina, conforme estabelece o 
seu art. 5°, verbis: 

"'Até 3/ de dezembro de 1999. os Estados. o Distrito Federal e 
os Municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública 
no montante necessário ao refinanciamento do principal 
devidamente atualizado de suas obrigações. reprf!sentadas por 
essa espécie de titulas. ressalvado o disposto no art. 33. 
parágrafo único. do Ato das Disposrções ConstituciOnais 
Transllórias. ·· 
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_Assim, restringiram-se tais emissões, até 31 de dezembro de 
1999, somente "no montante necessário ao refinanczamento do principal 
devidamente atualizado de suas ohrigaçr)es ". 

Até então, não havia qualquer sanção para o administrador que 
emitisse títulos da dívida pública, previstos no paragrafo único do art. 33 do 
ADCT, em valores excedentes aos precatórios a serem pagos. 

Coube ao Senado. mediante a Resolução no II, de 1994, 
estabelecer em seu art. 15, § 4°, a "ohngawnedade ele a entidade emissora 
promover o imediato resgate de tGIS rirufos (emitidos para atender a liquidação 
dos precatórios judiciais]. sem pre;uizos de outras sanções cabívets." A 
referida resolução foi revogada pela Resolução n, 69, de 1995, que, no 
entanto, manteve a mesma obrigatoriedade em seu art. 16, ~ 4°. 

Ademais, o atual Governo do Estado de São Paulo reconhece a 
dívida, tanto que não se opõe que ela integre a negociação da dívida geral 
daquela unidade da Federação e, além disso, em cumprimento à diligência 
aprovada por esta comissão, na retmião do dia 1, de outubro último, o relator 
adiante subscrito manteve contato com o Secretário de Fazenda daquele 
Estado, Dr. Yoshiaki Nakano, que afirmou nada mais haver a acrescentar além 
do que consta do relatório "CP! dos Precatórios". 

Diante do exposto, concluo pelq constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto de Resolução n° 86, de 1997, que autoriza a 
renegociação da dívida do Estado de São Paulo, firmada no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,~ 
exclusão da importância de R$ 1.549.926.724.15 (um bilhão, quinhentos e 
quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e 
quatro reais e quinze centavos), referente aos recursos obtidos com a emissão 
de títulos a maior em relação aos efetivamente pagos. irregularidade 
constatada pela Comissão Parlamentar de Inquérito "destinada a apurar 
irregularidades relacionadas à autonzação, emtssão e negociação de títulos 

públicos, estaduais e municipais, nos exercícios de 1995 e 1996 ". 

Contudo, é forçoso reconhecer que, frente :i crise financeira por 
que passam os estados brasileiros, o cumprimento do disposto no art. 16, 
parágrafo 4°, da Resolução n, 69/95 (o resgate imediato dos títulos emitidos a 

maior) poderia representar o colapso i::1.ediato das finanças locais. Assim, 
sugiro que os títulos emitidos ao amparo do art. 33, ADCT, sem r;ue houvesse 
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precatórios em valor similar a pagar, sejam retirados da renegociação que ora 
se processa, permitindo, contudo, que esses sejam renegociados à parte com a 
União, a exclusivo critério desta, por um prazo máximo de dez anos, inferior, 
portanto, aos trinta anos definidos como norma das atuais negociações. 

Dessa forma, ao mesmo tempo que não se deixa passar impune 
um comportamento irregular (sem o prejuízo de sanções penais que tais atos 
venham a gerar), não se cria um impasse pela não renegociação dos títulos em 
questão. 

Nesse sentido, apresento a seguinte emenda ao Projeto de 
Resolução n.0 86/97: 

EMENDA N° 2-CCJ 

Dê-se ao art. 2° do Projeto de Resolução no 86, de 1997, a 
seguinte redação: 

Art. 2° - a operação de crédito referida no artigo anterior 
terá as seguintes condições financeiras: 

a) Saldo da dívida: R$ 50.388.77.8.542,92 (cinqüenta 
bilhões, trezentos e oitenta e oito milhões, setecentos e setenta e oito mil, 
quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), em 22 de maio 
de 1997, sendo R$ 46.585.141.741,68 (quarenta e seis bilhões, quinhentos e 
oitenta e cinco milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e um 
reais e sessenta e oito centavos) o ·valor a ser refinanciado e R$ 
3.803.636.801,64 (três bilhões, oitocentos e três milhões, seiscentos e trinta e 
seis mil,. oitocentos e um reais e sesse.1ta e quatro centavos) o valor 
correspond~nte ao subsídio concedido pela União ao Estado de São Paulo; 

b) fica excluída do valor referido na alínea anterior a 
importância de R$ 1.549.926.724,45(um bilhão, quinhentos e quarenta e nove 
milhões , novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e 
quinze centavos), em valores de dezembro de 1996,· equivalente ao saldo 
excedente acumulado com a emissão de títulos públicos para pagamento de 
precatórios judiciais conforme dados do relatório da Comissão Parlamentar de 
Inquérito clestinada a apurar irregularidades relacionadas à autorização, 
emissão e negociação de títulos públicos. 

c)encargos: 

Juros: 6% ao ano; 

Atualização do saldo devedor: mensalmente pelo tGP-DI; 
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d) prazos: 

-para a importância referida na alinea b, prazo de I O anos 

-para o restante da dívida, prazo de 30 anos 

e) Garantia: receitas próprias do Estado e quotas parte do 
Fundo de Participação dos Estados - FPE; 

f) Condições de pagamento: 

Amortização extraordinária: equivalente a R$ 
6.242.043.499,06(seis billiões, duzentos e quarenta e dois milliões, quarenta e 
três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos), com recursos de 
ativos privatizáveis, os quais serão objeto de registro em uma conta gráfica no 
Tesouro Nacional, de responsabilidade do Estado, cujo -saldo devedor estará 
sujeito a encargos financeiros idênticos aos do refinanciamento; 

-Amortização: pela tabela price, limitada a 13% da receita 
líquida real mensal do Estado, no caso do saldo da díyiclg. 1:ef~rida ~ alínea 
"a", e sem limite de comprometimento da receita líquida mensal do Estado, 
para amortização da dívida referida na alínea "b". . ' 

§ 1 o - O descumprimento pelo Estado de São Paulo das 
obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo atrasos de 
pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras acordadas em seu 
programa de reestruturação e de ajuste fiscal, implicará, enquanto persistir o 
descumprimento, a substituição dos encargos financeiros referidos no caput 
por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da dívida mobiliária 
federal, mais juros de mora de 1% "", e a elevação do limite de dispêndio para 
17% da Receita Líquida Real do estado. 

§ 2° A União e o Estado de São Paulo promoverão os 
ajustes necessários nos contratos referidos no art. 1°, em razão do que 
determinam as alíneas "b", "d" e "'f' do caput deste artigo. 

Sala da Comissão, 22 de outubro de 1997 

Presidente, 
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Parecer da COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
sobre a Emenda oferecida perante a 
Comissão, após o pedido de vista co!etiva. 

1- RELATÓRIO 

Após a leitura do meu relatório sobre o Projeto de Resolução do 
Senado 11° 86, de 1997, nesta Comissão, concedeu-se vista ao Senador 
Esperidião Amin e outros Srs. Senadores, tendQ o primeiro apresentado voto 
em separado e tendo os Senadores José Serra e Gilberto Miranda apresentado 
emenda ao referido Projeto. 

A referida emenda propõe: 

"Dê-81! ao arligo 2~ alínea "f", do Projeto de Resolução nn 86, 
de 1997, na forma propus/a pela Emenda n•J do Relator, a seguillle 
redaçiio: 

"A ri. 2': .. ..............................................•... , ................. , .... "., ...... ,. ......... . 

I) Cundiç·ões de Pagamento: 

- Amorlizaçiio Extraordinária: equil'aleflle a RS 6.2-12.043..199,06, 
~·om recursos de ativos privatizáveis, os quais serão objeto de registro 
em uma conla gráfica no Tesouro Nacional, ele responsabilidade do 
Estado, cujo saldo devedor estará sujeito a encargos financeiros 
idênlico~· aos do rejinandamemo; 

- Amortização: pela tabela price, limitada a 13% da Receita Líquida 
Real men~al do Estado. 

O objetivo dos autores da emenda em análise é fazer com que ao 
montante refinanciado em separado, relativo aos recursos arrecadados com a 
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-

fmalidade de pagar precatórios, mas que foram desviados para outros fins, seja 
aplicado o teto mensal de amortização equivalente a 13% da Receita Líquida 
Real do Estado. Desse modo, o que exceder o referido montante, transformar
se-á em resíduo para pagamento em prazo adicional, nos mesmos termos do 
contrato de refinanciamento da dívida global do Estado com a União. 

Argumentam os autores da emenda qu~:: 

" Não há, contudo, qualquer· penalidade financeira instituída pela 
Con!ilituição tiqueles que infringirem u citado dispositivo constitucional 
[art. 33 Aocn. Em nenhum momento a Constituição estabelece um 
tratamento financeiro especiul para as dívidus comraída.s de forma 
inconstitucional. f. .. ) 

Na verdade, agiu corretametl/e o Constilllinte uo llt'ío introduzir esse 
tipo de penalidade, pois a punição deve ser feita por via judicial, com os 
governantes que Je~re.\peilaram a lei maior devendo ~er processados por 
crime de responsabilidade (iniciativa que, diga-se de passagem, já foi , 
tomada pelo Governador Mário (:ovas).(. .. ) 

Neste sentido, apresentamos emenda com vistas a não estabelecer 
punição excessiva, ult!m da redução do prazo de pagamento de 30 para 10 
anos, que imporia carga financeira excessiva a um Estado que, de fato, não 
cometeu a ilegalidade ur:ima descrita. 

II-VOTO 

É forçoso reconhecer que a não-inclusi1.> da dívida renegociada 
em separado, no teto mensal de amortização, representaria encargo 
excessivamente pesado, uma vez que o Estado de São Paulo, hoje, consome 
aproximadamente 7% de sua receita líquida com amortização e encargos e, 
repactuada a dívida, poderá ter esse dispêndio elevado a até 13% de sua 
receita líquida, o que significa quase dobrar o que atuahnente vem 
comprometendo com essas dívidas. Aumentar ainda maís essa carga, seria 
excessivo. 

Por outro lado, a ptmição pela emissão de títulos a maior está 
consubstanciada na redução a um terço do prltlo de pagamento em relação 
àquele estabelecido para o pagamento da divida principal. 
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O papel constitucional do Senado é procurar solução para a grave 
crise do endividamento dos Estados e Municípios .. À União não interessa o 
sufocamento financeiro das Unidades da Federação, tanto que, ao estabelecer 
o~P!ograma de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados, pretendeu 
exatamente alcançar um plano exeqüível de saneamento das finanças públicas 
dos Estados e dos Municípios, em que a Federação, em seu conjunto, saia 
fortalecida. 

Diante do exposto, opino pela aprovação da emenda em 
análise. 

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997. 

'/ -~~-' f1: R • í:Eâoral 
_ ..._ ~sidente 

sé Sen-a, 
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Emenda apresentada durante o pedido de vista a que se refere o Relator em 
seu parecer. 

Dê-se ao artigo 2", alínea "f', do Projeto de Resolução n" 86, de 1997, na 
formã proposta pela Emenda n"l do Relator, a seguinte redação: 

"Art. 2" ..•.•••...•.•...............•.•.•......•.•...•••.•••.•.•.......•.•.•.•.•. 
f) Condições de Pagamento: 

- Amortiz-ação Extraordinária: equivalente a RS 6.2--!2.043.499,06, com 
recursos de ativos privatizáveis, os quais serão objeto de registro em uma 
conta gráfica no Tesouro Nacional, de responsabilidade do Estado, cujo 
saldo devedor estará sujeito a encargos financeiros idênticos aos do 
refinanciamento; 
- Amortização: pela tabela price, limitada a 13% da Receita Líquida Real 
mensal do Estado. 

" 

JUSTIFICAÇ..\0 

A inclusão, na renegociação com a União, de títulos emitidos para 

pagamentos de precatórios, cujos recursos foram desviados para outros fins não 

constitui inconstitucionalidade. _ _m<ts __ sjm_ull!~)Iegalidade, como demonstrado a 

segmr. 

Uma avaliação mais detalhada da questão é esclarecedora a este 

respeito. A Emenda Constitucional n° 3, de 17 de março de !993, em seu artigo 

5° proíbe, a partir daquela data, e de forma genérica, a emissão de títulos 

públicos estaduais e municipais até 31 de dezembro de 1999. Logo, deixa de ser 

possível, até o final do ano de 1999, a emissão de_títulos públicos para financiar 

todo e qualquer tipo de despesas. 
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Contudo. ·a propna Emenda Constitucional n" 3/93 abre exceção 

parJ os precatórios pendentes de pagamento até o dia 5 de outubro de 1988 
'>:: ~ 

(data de promulgação da Constituição). O pagamento desses precarórios pode 

ser financiado pela emissão de títulos. É o seb'1.1Ínte o teor da Emenda 

Constitucional n° 3/93. art. 5°: 

"Ar!. 5° Até 3 I de úe=emhro de I 999. os J:.SJ.ados. 
o Dtstmo Federal e os A1unicípios somente poderão 
enwtr tíwlos da dív1da pzíh!ica no montante necessáno 
ao rejinancwmemo do prmcipa! devtdamenre 
atua/i;;ado de suas obrigações. representada.'!' por.essa 
e.1pécte de títulos, ressalvado o disposto no art. 33. 
parágrafo úmco. · do Ato das Disposições 
Consutuciona/s Transitárias." 

A ressalva para os precatórios-pendentes de pagamento até 5 de 

outubro de 1988 está contida no trecho "(.J ressalvado o dispos/0 no an. 33. 

parâgrafó zímco. do Ato das Disposiçc3es Constitucionais Transitánas". Nesse 

artigo lê-se: 

'~4.n 33. Ressah·ados os r.:rédaos de narure;;a 
alimentar. o l'alor dos precatónos ;udiciai.\' pendemes 
de pagamenro na data da promulgação da 
( ·onstltlilç·ão. mclzddo o remanescente de .JUros e 
r.:orreção monetána. poderá ser pago em moeda 
corrente. com atual!;;ação. em prestaCr·De.\· anzw1s. 
Igzwis e sucessivas. no prazo máximo de· oito anos. a 
par/ir de 1." de;ulho de !9R9. por der.:tsão ed!lada pelo 
Poder Erecuuvo au.: cento e ol{enta dias da 
promulgação da ( 'onsmwç:ão. 

ParágrafiJ úmco. Poderão as entidades devedoras. 
para o cumpnmemo do disposto neste arngo, emmr. 
em cada ano. 110 exato montante do d1.1pêndw. 1 iw/os 
Je dívida púh!Jca não computáveis para ejeuo do /onue 
glohai de endiv1damemo. " 
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Assim, pela legislação citada, a partir de 17 de março de 1993 

tomou-se uma infração à Constituição a emissão de títulos públicos com vistas a 

financiar despesas outras que não a liqüidação dos precatá rios judiciais ali 

citados. 

Não há, contudo, qualquer penalidade financeira instituída pela 

Constituição àqueles que infringirem o citado dispositivo constitucional. Em 

nenhum momento a Constituição estabelece um tratamento financeiro especial 

para as dívidas contraídas de forma inconstintcional. 

Na verdade, agiu corretamente o Constituinte ao não introduzir esse 

tipo de penalidade, pois a punição deve ser feita por via judicial, com os 

governantes que desrespeitaram a lei maior devendo ser processados por crime 

de responsabilidade (iniciativa que, diga-se de passagem, já foi tomada pelo 

Governador Mário Covas). 

Assim, o fato de a dívida ter sido contraída de forma 

inconstitucional, por ex-administradores públicos, não implica a sua exclusão da 

renegociação que ora se processa. Ainda que tenha sido contraída de forma 

ilegal, a dívida existe e terá que ser paga. Os titulas foram vendidos ao mercado 

que os comprou pressupondo a legitimidade dos mesmos. Não haveria porque_ a 

pnncípio, distinguir a dívida em questão das outras que estão sendo 

renegociadas. 

Se na Cana Magna nada há que obste a inclusão dos títulos na 

renegociação entre o Estado e a União, o mesmo não se pode dizer da legislação 

infra constitucional. 

No que se refere a essa legislação_ verificamos que a Resolução n' 

li_ de 1994, do Senado Federal, promulgada em de 31 de janeiro de 199-l-. 

estabeleceu em seu art. 15, §Ao:, que "a uuh::açào de recursos vhndos por mew 

da colocação dos tíllllos de que trata o§ 2" desw arugo [emitidos para atender 
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a liquidação dos precatórios judiciais pendentes de pagamento, objeto do art. 33. 

p. único, do ADCT] em outra finalidade que não a de liquidação de 

prec.:atôrios judiciais pendentes de pagamento imp!ü.:ará na obrigatoriedade de 

a entidade emissora promover o imediato resgate de tais títulos. sem prejubJ 

'"" de outras sanções cahíveis. " A referida resolução foi revogada pela Resolução 

n° 69, de 1995, do Senado Federal, que, no entanto, manteve a mesma 

obrigatoriedade em seu art. 16, § 4°. 

Ora, se uma Resolução do Senado diz que os títulos emitidos a 

maior devem ser resgatados de imediato, conclui-se que o emissor não pode 

incluí-los em qualquer renegociação, ou seja, não pode utilizar-se de qualquer 

meio para postergar o pagamento do débito. Deve, simplesmente, resgatar os 

títulos de imediato; como exige a Resolução do Senado. 

É preciso observar, porém, que a Resolução do Senado Federal 11° 

I I, que instituiu a obrigatoriedade do resgate imediato dos títulos, foi 

promulgada em 31 de janeiro de 1994. Logo. a regra do resgate imediato vale a 

.partir desta data porque, obviamente, a lei não pode retroagir. Neste caso, o 

Estado de São Paulo não se inclui em tal ilegalidade, pois não emitiu qualquer 

titt1lo a maior após o ano de 1993. 

Neste sentido, apresentamos emenda com vistas a não estabelecer 

punição excessiva, além da redução do prazo de pagamento de 30 para I O anos, 

que irnpõria carga financeira excessiva a um Estado que, de fato, não cometeu a 

ilegalidade acima descrita. 

Senador José Serra. 
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TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA, ao Projeto de Resolução do Senado n• 86, de 1997, que ··autoriza o Estado 
de Siio Paulo a conltutar operaçiio de rejinanâamento de dividas Jo F.staJu, 
consubstanciada nos contratos celebrados em 22 de maio de 1997, com base no protocolo 
de acordo firmado elllre a União e o Governo do Estado de são Paulo, no ümbito do 
Programa de apoio à reestruturação e ao ajuste Fiscal dos Estados". 

EMENDA No 2-CCJ 

Dê-se ao art. 2° do Projeto de Resolução 11° 86, de 1997. a 
seguinte redação: 

Art. 2° - a operação de crédito referida no artigo anterior 
terá as seguintes condições financeiras: 

a) Saldo da dívida: R$ 50.388.778.542,92 (cinqüenta 
bilhões, trezentos e oitenta e oito milhões, setecentos e setenta e oito mil, 
quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), em 22 de maio 
de 1997, sendo R$ 46.585.141.741,68 (quarenta e seis bilhões, quinhentos e 
oitenta e cmco milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e um 
reais e sessenta e oito centavos) o valor a ser refinanciado e R$ 
3.803.636.801,64 (três bilhões, oitocentos e três milhões, seiscentos e trinta e 
seis mil, oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos) o valor 
correspondente ao subsídio concedido pela União ao Estado de São Paulo; 

b) fica excluída do valor referido na alínea anterior a 
importância de R$ 1.549.926.724,15(JJID bilhão, quiDhentos e quarenta e nove 
milhões , novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vínte e quatro reais e 
quinze centavos), em valores de dezembro de 1996, equivalente ao saldo 
excedente acumulado com a emissão de títulos públicos para pagamento de 
precatórios judiciais conforme dados do relatório da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a apurar irregularidades relacionadas à autorização, 
emissão e negociação de títulos públicos. 

c )encargos: 
Juros: 6% ao ano; 
Atualização do saldo devedor: mensalmente pelo !GP-DI; 

d) prazos: 
-para a importância referida na alinea b, prazo de 1 O anos 
-para o restante da dívida, prazo de 30 anos · 

e) Garantia; receitas próprias do Estado e quotas parte do 
Fundo de Participação dos Estados - FPE; 
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f) Condições de pagamento: 

-Amortização Extraordinária: equivalente a R$ 6.242.043.499,06, 
com recursos de ativos privatizáveis, os quais serão objeto de 
registro em urna conta gráfica no Tesouro Nacional, de 
responsabilidade do Estado, cujo saldo devedor estará sujeito a 
encargos financeiros idênticos aos dorefmanciamento; 

- Amortização: pela tabela price, limitada a 13% da Receita 
Líquida Real mensal do Estado . 
. -- ........................ --·-·····-· ·-.... ·-·---~ .. ~ ~ ·-· ..... --. -· ...... ---~~-.::;:_· -~ ........... :. :· .. . 

" 

§ 1 o - O descumprimento pelo Estado de São Paulo das 
obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo atrasos de 
pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras acordadas em seu 
programa de reestruturação e de ajuste fiscal, implicará, enquanto ~rsisti{ o 
descumprimento, a substituição dos encargos fmanceiros referidos no caput 
por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da divida mobiliária 
federal, mais juros de mora de 1% .. , e a elevação do limite de dispêndio para 
17% da Receita Líquida Reat·do estado. 

§ 2° A União e o Estado de São Paulo promoverão os 
ajustes necessários nos contratos referidos no art. 1°, em razão do que 
determinam as alíneas "b", "d" e ''f' do caput deste artigo. 

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997. 

,~ P<o>idonte, 

; .• -y;).,_ '- • . ...> Relator, 

JOSJ:: BIANC:O 
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VALMlR CAMPELO v 

VOTO EM SEPARADO 

Do Senador Experidião Amin. 

O Senador José Bianco apresentou perante esta Comissão 
parecer sobre o Projeto de Resolução no 86, de 1997, que autoriza o Estado 
de São Paulo a contratar operação de refinanciamento de suas dívidas, 
consubstanciada nos contratos celebrados em 22 de maio de 1997, com base 

ABSTEl'iC.\0 

' 
.\.BSrEI"i . O 

ABSTE."iClO 

ABllTENÇ.\0 

ABSTE:'iClO 
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no protocolo de acordo firinado entre a União e aquela unidade federativa, 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. 

A matéria veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania em razão da aprovação, pelo Plenário do Senado Federal, de 
requerimento de minha autoria que solicita a manifestação desta CCJ sobre a 
constitucionalidade e juridicidade da inclusão, na renegociação da dívida do 
Estado de São Paulo, de parcela no valor de R$ 1,5 bilhão referente a títulos 
da dívida mobiliária estadual emitidos ao amparo do art. 33 do ADCT e que 
tiveram seus recursos desviados para finalidade diversa do pagamento de 
precatórios judiciais anteriores à data de promulgação da Constituição 
Federal, conforme consta do Relatório Final da Comissão Parlamentar de 
Inquérito dos Títulos Públicos, a chamada "CPI dos Precatórios". 

No seu voto, o Relator expõe a posição daqueles que defendem 
a inclusão dos títulos considerados irregulares pela CPI dos Títulos Públicos 
.e· os argumentos daqueles que são contrários a tal inclusão, concluindo pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Resolução no 86, de 1997, 
"com a exclusão da importância de R$ 1.549.926.724,15 (um bilhão, 
quinhentos e quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e seis mil, 
setecentos e vinte e quátro reais e quinze centavos), referente aos recursos 
obtidos com a emissã~ de títulos a maior em relação aos efetivamente 
pagos"(grifos do autor). 

A seguir, o Senador José Bianco sugere, frente à crise 
financeira por que passam os Estados brasileiros, a não-aplicação do 
disposto no art. 16, § 4°, da Resolução n° 69, de 1995, ou_seja, o resgate 
imediato dos títulos emitidos a maior. E vai adiante, sugerindo que se 
permita uma renegociação à parte desta parcela, inconstitucional e injurídica, 
com a União, no prazo máximo de dez anos. 

Quanto a essa sugestão, vale assinalar, sem sombra de dúvida, 
que ela extrapola os limites do objeto de atuação da GCJ neste processo. O 
que fazer com os títulos emitidos em descumprimento ao art. 33, parágrafo 
único, do ADCT é tarefa atribuída, por decisão decorrente das deliberações 
da "CPI dos Precatórios", ao Senador Vilson Kleinübing, cuja proposição já 
foi objeto de deliberação da CAE e será examinada, com efeitos normativos, 
nesta própria CCJ e no Plenário do Senado Federal. É, pois, impróprio tratar 
dessa proposta de norma n'? conteXto de uma análise casuística. 

Permito-me, ainda, comentar reflexão contida num curioso 
"Voto em Separado" de autoria do Senador José Serra, publicado na 
Caderno d~ Esportes do jornal O Estado de São Paulo, edição do dia 
02.10.97 (em anexo), anterior, portanto, ao próprio voto do Senador José 

:r ... 
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Bianco. Causa especte que o eminente Senador José Serra antes de 
conhecer o teor do voto (aliás, de exemplar qualidade) qo Relator Senador 
José Bianco tenha feito publicar discordância, sob a forma de "Voto em 
Separado". 

Em tal trabalho, o Senador José Serra defende a tese de que 
"um fato é a renegociação de um estoque de dívida existente em 
determinado momento, outro fato, totalmente clistinto, é a 
constitucionalidade e a legalidade dos atos que, no passado, deram origem a 
tal dívidà", ensejando, por analogia, que se lhe outorgue o Prêmio Nobel de 
Biologia, posto que a se operar dessa forma, a mistura de um litro de sangue 
infectado pelo vírus HIV com dez litros de sangue são resultaria em onze 
litros de sangue são. É o caminho para a cura da AIDS! 

Confrontado com o raciocínio exposto pelo próprio Senador 
José Serra na inquirição do Prefeito Celso Pitta perante a "CPI dos 
Precatórios", quando ~oi sugerida a outorga de prêmio internacional de 
Economia ao prefeito paulistano - seu opositor no pleito de 1996 - em face 
de conceito emitido sobre déficit público, assalta-nos a inquietante 
conclusão de que, as vezes, "o metro com que medimos, aplicado a nós 
mésní.os, nos causa grande constrangimento". 

"O Segundo aspecto do déficit creio que é muito importante, e 
eu gostaria de pedir a atenção dos Srs. Parlamentares. Na interpretação da 
situação financeira da Prefeitura de São Paulo, estamos tendo uma 
inovação mundial. O Prefeito ·,Celso Pitta faz uma contribuição . que, 
provavelmente, poderá colocá-lo ·cômo candidato a um prêmio mundial de 
economia e de finanças. O raciocínio é mais ou menos assim. Tenho 100 de 
receita e 150 de despesas. A diferença é 50; portanto, tenho um déficit de 
50. Mas pego emprestado 50, e aí o meu déficit é zero. Esse é o raciocínio. 
Perdoe-me a ironia; é irresistível. Ou seja, receita de crédito, dinheiro que 
pego emprestado não conta como déficit" 

(Tr:aasaiçlo de trttbo de latervc~o do 
Seudor JOSt SERRA - pá~:o 42, depol- de 

IL'16197, Sabseenbria 11<: Taqui&nlla) 

O Relator apresenta a Emenda n° 1-CCJ, de modo a dar forma 
prática a sua sugestão. 

É o relatório. 
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·n. Voto 

O parágrafo lli1ico do art. 33 do ADCT é claro ao permitir que 
sejam emitidos títulos para o pagamento de precatórios anteriores a 05 de 
outubro de 1988, apenas "no montante exato do dispêndio". 

A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos, em 
seu Relatório Final, e o Senador José Bi:1nco, em seu Voto apresentado a 
esta Comissão, reconhecem que a emissão a maior efetuada pelo Estado de 
São Paulo fere o supramencionado dispositivo constitucional. 

Assim, não me parec~ adequado que esta Casa do Congresso 
Nacional, guardiã dos interêsses da Federação e responsável pelas 
autorizações para o endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, permita que títulos emitidos de forma inconstitucional sejam 
objeto de um processo de renegociação que vai transferir para a União, ou 
seja, para todos os brasileiros, de todos os Estados, o peso de uma dívida 
ilegítima. 

Pelo exposto, voto no sentido de que tais títulos sejam 
simplesmente excluídos do processo de renegociação, com a União, da 
dívida de São Paulo, ncs termos da seguinte emenda: 

EMENDAN" 

Dê-se ao art. 2• do Projeto de Resolução n° 86, de 1997, 
seguinte redação: 

"Art. 2• A operação de crédito referida na artigo anterior terá as 
seguintes condições financeiras: 

a) saldo da dívida: R$ 48.838.851.818,47 (quarenta e oito 
bilhões, oitocentos e trinta e oito milhões, oitocentos e cinqüenta e um 
mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), sendo R$ 
45.035.215.016,83 (quarenta e cinco bilhões, trinta e cinco milhões, 
duzentos e quinze mil, dezesseis reais e oitenta e três centavos) o valor 
a ser refinanciado e R$ 3.803.636.801,64 (três bilhões, oitocentos e três 
milhões, seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e um reais e sessenta e 
4uatro .:entavos) o valor correspondente ao subsídio concedido pela 
l !nião ao Estado de São Paulo; 

h) encargos: 

-juros: 6% ao ano; 
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-atualização do saldo devedor:mellSalrnente, p~loiGP-Dl; 

c) prazo: 30 (trinta) anos; 

d) garantia: receitas próprias do Estado e quotas-partes do 
Fundo de Participação dos Estados - FPE; 

e) condições de pagamento: 

amortização extraordinária: equivalente a R$ 
6.242.043.499,06 (seis bilhões, duzentos e quarenta dois milhões, 
quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e seis 
centavos), com recursos de ativos privatizáveis, os quais serão objeto 
de registro em uma conta gráfica no Tesouro Nacional, de 
responsabilidade do Estado, cujo saldo devedor estará sujeito a 
encargos financeiros idênticos aos do refinartciamento; 

- amortização: pela tabela price, limitada a I 3% (treze por 
cento) da Receita Líquida Real mensal do Estado. 

Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado de São Paulo 
das obrigações constantes. do contrato de financiamento, incluindo 
atrasos de pagamentos, assim como das metas físicas e financeiras 
acordadas em ::::eu,programa de reestruturação e de ajuste fiscal, 
implicará, enquanto persistir o descumprimento, a substituição dos 
encargos fmanceiros referidos no caput por encargos equivalentes ao 
cuSto médio de colocação da dívida mobiliária federal, mais juros de 
mora de I% (um por cento) ao mês e a elevação do limite de dispêndio 
para 17% ( dezessete por cento). da Receita Líquida Real do Estado." 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997 
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250, § ÚNICO DO RJSF 

REQUERIMENTO N• 800, DE 1997 

~ /[4-c.r--<-Ao 
Adiament~ da vota~~o para au 

diênc a de Comiss~o. 27--c:;' --~l 
~--~.$\e~~l ~t. 315, com inado com a alfnea "a" ao art .. 

279 do Regimento In.terno,- requeiro adiamento da votaç~o do Projeto ~ 

~~ .,/YJ;: X:f/~ /7'"~71 

ele seja ouvida a· Comissão 

Sala das 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N" 236/97-CCJ Brasília, 01 de outubro de 1997 

Sr. Presidente, 

Na qualidade de Presidente ola Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal, ateno:l.endo a requerimento subse1it.o pelos 
Senadores Romeu Tuma e José 'Bfanco, dirijo-me à presença de V, Exa. para 
solicitar se digne determinar sejam adotadas as seguintes- providências, 
consideradas importantes para dirimir dúvidas relativas ao processo de 
refinanciamento das dívidas do Estado de São Paulo: 

1. Apresentar os valore~ atualizados do total de Títulos do Estado 
de São Paulo, emitidos para pagamento de Precatórios JudiciaiS do f'ao 7" 
oitavos, bem como os valores efetivamente pagos. 
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2. Informar se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
apresentou ao Banco Central o.valor dos Títulos aprovados pelo Senado Federal, 
de 1989 a 1996, discriminados ano a ano. 

Contando com a habitual atenção de V. Exa., reite1-o protestos da 
mais elevada estima e distirita CQI1siderªçãó. 

Presidente d 

Ex.n1o.Sr. 
DR. GUSTAVO F!<ANCO. 
DD. Presidente do Banco Central <).9 Brasil 
SBS - Qd. 03 Bl. "B" - Ed. Sede BACEN 
70074-900- BRASíLIA- DF 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Dl.RET-97/3103 Brasília, 15 de outub= de 1997 

Senhor Presidente, 

Refiro-me ao Oficio N°236!97-CCJ, de 1°/10/97, pelo qual V. Exa solicita 
providências visando ao esclarecimento, por parte deste Órgão, de algumas dúvidas 
concernentes ao processo de refinanciamento das dividas do Estado de São Paulo. 

2. A propósito, com vistas ao atendimento da solicitação supra, segue anexo 
quadro demonstrativo que apresenta os valores do total de títulos do Estado de São Paulo, 
com a posição de 30.09.97, emitidos para pâgamento de Precatórios judiciais daquele Estado. 

3. Outrossim, informo que o pedido formulado no item 2 do supracitado 
Oficio refere-se a assunto fora da esfera de competência específica desta Instituição, cabendo 
ao Banco Central apreciar a matéria no âmbito da autorização do Senado Federal, conforme 
dispõe a Resolução n• 69/95. 

4. Por oportuno, manifesto a disposição deste órgão em dirimir outras 
dúvidas que porventura ocorram. 

Respeitosamente, 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador BERNARDO CABRAL 
DD. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
Praça dos Três Poderes - Palácio do Congresso, Ed· Pri11cipal 
70165-900 Bra5ília (DF) 



• -t_'...... BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Departamento da Dfvfda Pdbllca 

EMISSÓES DE T(TULOS PARA PAGAR PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Rnoluglo o~jetlvo 

Valor nominal na 
D.tlll QuenUdadt . data baa• 

8111 J Vanc!mento 

MF (1) 1° OITAVO NCz$1,00 01100/1989 1510011996 148.878.805 

61 OE 1711211900 2' OITAVO Cr$1,00 0111111990 1510911997 3.306.719.821 

73 DE 13112/1991 3' OITAVO Cr$1,00 :l()/00/1991 15109/1998 125.161.1!111.614 

es DE 1511211992 4' OITAVO Cr$1,00 301001J992 15/00/1999 2.537.216.271.494 

' 116 DE 0911211993 5• OITAVO CR$1,00 01110/1993 1610012000 . 65.274.713.295 

65 DE 3010011996 (2) 6', 7' E 6' OITAVO R$1,00 01103/1996 0110312006 746.303.072 

TOTAL GERAL 

(1) Emissão autorizada pelo Mlnlst.~tlo da Fazenda. Comunicado pelo DEDIP-89/ 045.669-001. 
(2) O valor desta autorização conyJreondo 606.000.000 de letras corresjl<lndestos a complementoo,tendo colocado apenas 140.303. 

A emissão destina~ a reembolso da sexta (6') parcela o liquidação da sétima {7') o oitava parcelas do preoat6rloo Jpdlclals, 
bem como dos complementos da prlmolra (1') à oHava (8') parcelas de procat6rlosjudlclals pendentes. 

Data do coloca9fo 

0111211900 

0111211991 

01/12/1992 i 

0111211993 

01103/1996 

Po•lglo : aom111 

Valortm R$ 

<429.814.897,40 

166.051.238.90 

1.o479.251.9Sa.7<4 

1.701.014.739,69 

1.603.707.182,25 

1.049.709.164,&6 

6.629.549.199,96 
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RESOLUÇ1\Q 
N9 65, DE 1996 

Autoriza o Estado de s.a.o Paulo a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro de EstaÇc de 
SAo Paulo LFTP, cujos .. recursos .serao 
destinados ao reembolso da sexta parcela e 
liquidaçao da sétima e oitava pa,celas áe 
precatórios judiciais, bem como àos 
~omplementos da primeira à oitava parcelas 
de precat6rios judiciais pendentes, ·de 
responsabilidade daquele Estado. 

O Senado Federai ~esolve: 

Art. t• É o Estado de sao Paulo au~orizado a emitir 748.303.072 
Letras Financeira~s do TeO>ouro do Estado de sao Paulo - LFTP. 

Parágrafo único. A emissao a que se refere este artigo 
destina-se ao reembolso da sexta parcela e liquidacao da sétima e 
oitava parcelas de precat6rios judiciais, bem como dos complementos·da 
primeira à oitava parcelas de precatórios judiciais péndentes. · 

Art. 2• A emissao deverá ser realizada nas seg~ntes condiÇOes 
básicas: 

al quantidade: 748.303.072 Letras .Financeiras do. Tesouro. do 
Estado de Sllo Paulo - LFTP; • .~ • 

b) modalidade: nominativa-transferivel; 
c) rendimentos: igual ·ao das Letras Financeiras do Tesouro -

LFT, criadas pelo Decreto-lei n• 2.376, de 25 de novembro de 1987; 
· di prezo: até cento· e vinte meses; , 

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) CETIP em 
decorrência desse valor de PU, as quantidades serao divididas per 
1.000 (um mil), de'forma a adequar o valor financeiro da colocaçao; 

:fJ · previsao de colocaç.ão e· vencimento dos titulas a serem 
emitidos: 

DATA-BASE I . VENCIMENTO I QUANTIDADE I TIPO 
01.03.96 l 01.03.2006 I 748.303.072 l p 

Os titules deverão ser registrados na CETIP 

g) forma de colocaçao: através de ofertas públicas, nos te~os 
da Resolução n• 565, de 20 de . setembro de 1979, do Banco central do 
Brasil; 

h). autorizaçao legislativa: Lei n• 5.684, de 28 de maio de 
1987, Decretos n"s 29.463, dé 29 de dezembro de 1988, e 29.526, de 18 
de janeiro de 1989. 
. § 1" ·As em!ssOes autorizadas 'f'Or esta Resoluçao, referentes aos 
complementos, serao ·efetivadas no exato montante das despesas com o 
pagamento dos débitos judiciais apurados em sen.tenças transitadas e:n 
julgado, observando-se ainda o disposto no § 4" do art. 16 da 
Resoluçao n• ~9, de 1995, do Senado Federal. 

§ 2" A emissão dos titulas correspondentes· aos preçat6rios 
judiciais não transitados·em juJqado, é condicionada ã comprovaçllotda 
decisão judicial final, ·junto ·ao Banco ·central, que autorizará-. o 
respectivo registro na Central de cnst6d!a de Titulas Privados 
CETIP, e !nstituirã controle das ·tnformaçOes prestadas pelo Governo do 
Estado, encami~,ando-as ao Senado Federal, somente para conhecimento. 

· Art. 3" Esta autorizaçao deverA ser exercida no prazo de 
duzentos e setenta dias, contado áa publicaçao desta Resoluçao. 

Art. 4" Esta. Resolução entra em vigor na data de ··tua 
publicacao. 

Senado Federal, em 30 de agosto de 1996 
senador Jost SARNEY 

Preside~~ óo Senado federal 
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(LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELJfSECREZARJ.JfGERAL DAJV!ESA.) 

Republica Federativa do Brasil 

Constituição 
--.-.:-:-.-.-------- ____ j1}1Jll ____ - --------------------------

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos 
Territórios. 

§ 1'1 Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se 
aplicará, no que couber, o disposto no Capitulo IV deste Titulo. 

§ 2R As contas do Governó do Território serão submetidas ao Congresso 
Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. 

§ 3R Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do 
Governador, nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários 
de primeira e segunda instâncias, membros do Ministério Público e defensores 

públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e 
sua competência deliberativa. 

EMENDA CoNSllTUCIONAL N2 3, DE 1993 

Art. 52 Até 31 de dezembro de 1999, os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios somente poderão émitir titulos da dívida pública no montante necessá
rio ao refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas obriga
ções, representadas por essa espécie de titulos, ressalvado o dísposto no art. 
33, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O expediente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu, do Presidente do Su· 
premo Tribunal Federal, o Ofício n2 S/99, de 1997 
(n2 206/97, na origem), de 7 do corrente, encami
nhando, para os fins previstos no art. 52, inciso X, da 
Constituição Federal, parecer da Procuradoria-Geral 
da República, bem assim da certidão de trânsito em 
julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, nos 
autos do habeas-corpus n~ 74761, através do qual 
declarou a inconstitucionalidade da expressão abso· 
luta de seus membros, constante do caput do art. 
181 do Regimento Interno do Superior Tribunal de 
Justiça. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presidência recebeu, do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, o Ofício n2 S/100, de 1997 (n2 

215/97, na origem), de 7 do corrente, encaminhan
do, para os fins previstos no art. 52, inciso X, da 
Constituição Federal, parecer da Procuradoria-Geral 
da República e do acórdão proferido por aquela Cor
te, nos autos do Recurso Extraordinário n2 120954, 
através do qual declarou a inconstitucionalidade dos 
arts. 82 e 92 da Lei nº 3.310, de 27 de dezembro de 
1979, do Estado do Espírito Santo. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presidência recebeu, do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, o Ofício nº S/101, de 1997 !nº 
205/97, na origem), de 10 do corrente, encaminhan
do, para os fins previstos no art. 52, inciso X, da 
Constituição Federal, cópias do parecer da Procura
doria-Geral da República, bem assim da certidão de 
trânsito em julgado e do acórdão proferido por aque
la Côrte nos autos do Mandado de Segurança n° 
21055, que declarou a inconstitucionalidade da Re
solução n2 271/89, do Tribunal Regional do Trabalho 
da 8° Região. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presidência recebeu da Secretaria Municipal de 
Fazenda do Rio de Janeiro, o Oficio n2 544/97, na 
origem, de 4 do corrente, encaminhando, nos termos 
da Resolução nº 64, de 1997, do Senado Federal, a 
documentação referente à emissão de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro
LFTM-RJ - (CETIP), com data base em 3 de novem
bro de 1997. 

O expediente, anexado ao processado do 0 , 

jeto de Resolução n2 81, de 1997, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 32, 

do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado nº 198, de 1996, de 
autoria do Senador Júlio Campos, que acrescenta 
parágrafo ao art. 14 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, para submeter o servidor público a 
avaliação médica periódica; 

- Projeto de Lei do Senado nº 199, de 1996, de 
autoria do Senador_(lley Suassuna, que altera o De
creto lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal -introduzindo artigo que define crime de 
omissão no exercício do pátrio poder; e 

-Projeto de Lei do Senado nº 32, de 1997, de 
aútoria do Senador Osmar Dias, que dispõe sobre o 
tratamento medicamentoso da dor em pacientes por
tadores de neoplasias comprovadas, por meio de 
entorpecentes, e dá outras providências. 

Os· Projetes de Lei do Senado nºs 198, de 
1996, e 32, de 1997, aprovados, vão à Câmara dos 
Deputados; e o de n2 199, de 1996, rejeitado, vai ao 
Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
-Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n2 29, de 1997 (nº 
1.402/95, na Casa de origem), de iniciativa do Tribu
nal Superior Eleitoral, que transforma cargo em co
missão do Grupo - Direção e Assessoramento Su
periores - DAS na Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral,- e 

-Projeto de Lei da Câmara n2 30, de 1997 (n2 

1.403/95, na Casa de origem), de iniciativa do Tribu
nal ~uperior Eleitoral, que transforma cargo em co
missão do Grupo - Direção e Assessoramento Su
periores - DAS na Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral 

Não tendo recebido emendas, as matérias se
rão incluídas em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.463-19, 
adotada em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre o 
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previ
dência Social, altera alíquotas de contribuição para a 
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Seguridade Social e institui contribuição para os ser
vidores inativos da União". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Francelina Pereira 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Bianco 
Vilson Kleinübing 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Geraldo Melo Lúdio Coelho 
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Regina Assumpção Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

José Carlos Aleluia Vilmar Rocha 
João Mellão Neto Saulo Queiroz 

Bloco (PMDB/PSD/PSL/PRONA) 
Sandra Mabel Albérico Filho 
Nelson Harter Jorge Wilson 

PSDB 
Nelson Otoch Adroaldo Streck 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 
José Machado Alcides Modesto 

PV 
Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução nº 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97- Designação da Comissão Mista; 
Dia 13-11-97 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 12-11-97 - Prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97 - Prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-12-97- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.469-24, 
adotada em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e ano •. que "Autoriza a utiliza
ção de recursos do Fundo da Marinha Mercante -

FMM, em favor da Companhia de Navegação Lloyd 
Brasileiro - LLOYDBRÁS, e dá outras providências". 

- De acqrdo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fic;;t assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Agripino 
Bernardo Cabral 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Coutinho Jorge Geraldo Melo 
Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Roberto Pessoa Rubem Medina 
José Carlos Coutinho José Carlos Aleluia 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 
Antônio Brasil - Paulo Lustosa 
Hélio Rosas Mauro Lopes 

PSDB 
Jovair Arantes Adelson Ribeiro 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 
José Machado Alcides Modesto 

PSTU 
Lindberg Farias 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Óia 12-11-97 -designação da Comissão Mista; 

Dia 13-11-9 - instalação da Comissão Mista; 

Até 12-11-97 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97- prazo final da Comissão Mista; 

Até 6-12-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.473-37, 
adotada em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação a 
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L~ 
dispositivos da Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 
José Agripino Joel de Hollanda 
Jonas Pinheiro Vilson Kleinübing 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Artur da Távola Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

PFL 
Osmir Lima _Jairo Az_i 
Cláudio Chaves Róbson Tuma 

Bloco (PMDB/PSD!PSUPRONA) 
Saraiva Felipe José Aldemir 
Darcísio Perondi Confúcio Moura 

PSDB 
Fátima Pelaes Flávio Ams 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Arnaldo Faria de Sá Valdenor Guedes 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97- designação da Comissão Mista; 
Dia 13-11-97 - instalação da ComisSão Mista; 
Até 12-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97- prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-12-97- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gr.esso Nacional a· Medida Provisória nº 1,475-33, 
adotada em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e ano, que "Altera as Leis n2s 

8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de ju
lho de 1991, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 2º da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Joél de Hollanda 

Jader Barbalho 
- Nabor Júnior 

Jefferson Peres 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

Suplentes 

José Bianco 
José Alves 

Gerson Camata 
Carlos BezerraPSDB 

Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

César Bandeira 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 

Antônio Geraldo 
Ursicino Queiroz Augusto Viveiros 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA) 

UdiaQuinan 
Elcione Barbalho 

Sebastião Madeira 

PSDB 

Saraiva Felipe 
Teté Bezerra 

Márcia Marinho 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PTB 

Arlindo Vargas Chico da Princesa 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o~eguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão 
Mista; 

Dia 13-11-97 - Instalação da Comissão Mis-
ta; 

Até 12-11-97 - Prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 
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Até 21-11-97 - Prazo final da Comissão Mis-
ta; 

Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.477-42, 
adotada em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o va
lor total anual das mensalidades escolares e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§-42 e 5° do art. 2° da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Guilherme Palmeira 
Júlio Campos 

Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

Suplentes 

João Rocnª_ 
Romero Jucá 

Jader Barbalho 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Coutinho Jorge Artur da Távola 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Paes Landim Betinho Rosado 
_José Lourenço Marilu Guimarães 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

lvandro Cunha Lima 
Zé Gomes da Rocha 

Marisa Serrano 

PSDB 

Oscar Goldoni 
Marquinho Chedid 

Osmânio Pereira 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PSB 

Pedro Valadares Gonzaga Patriota 

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

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão 
Mista; 

Dia 13-11-97 - Instalação da Comissão Mis-
ta; 

Até 12-11-97 - Prazo para reeebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97- Prazo final da Comissão Mis-
ta; 

Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ãonaldo Cunha Lima) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.479-34, 
adotada em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e élllO, que 'Dispõe sobre o pa
gamento dos servidores civis e militares do Poder 

_ Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fun
dações, bem como dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista, e dá 
outras providências'. 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Gilberto Miranda 
José Alves 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

José lgnácio Ferreira Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Arolde de Oliveira 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Roberto Pessoa 
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Costa Ferreira Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

José Aldemir 
Héfio Rosas 

PSDB 

Noel de Oliveira 
Albérico Filho 

Edson Silva Marinha Raupp 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PL 

Antônio Joaquim Araújo Eujácio Simões 

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

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão 
Mista; 

Dia 13-11-97 - Instalação da Comissão Mis-
ta; 

Até 12-11-97 - Prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97 - Prazo final da Comissão Mis-
ta; 

Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória no1.48G-
36, adotada em 6 de novembro de 1997 e publica
da no dia 7 do mesmo mês e ano, que "Altera dis
positivos da Lei n2 8.911, de 11 de julho de 1994, 
para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbid(l de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

JoséBianco José Alves 
Vilson Kleinübing Francelino Pereira 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Jefferson Peres Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Odacir Soares Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Giro Nogueira Roberto Pessoa 
Carlos Magno Raimundo Santos 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

Zaire Rezende 
Marcos Lima 

Marcus Vicente 

PSDB 

Pedro lrujo 
Orcino Gonçalves 

Adroaldo Streck 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão 
Mista; 

Dia 13-11-97 - Instalação da Comissão Mis-
ta; 

Até 12-11-97 - Prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97- Prazo final da Comissão Mis-
ta; 

Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n2 

1.482-42, adotada em 6 de novembro de 1997 e 
publicada no dia 7 do mesmo mês e ano, que 
"Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para 
o Plano de Seguridade Social do servidor público 
civil ativo e inativo dos Poderes da União, das 
autarquias e das fundações públicas, e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2° da 
Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 
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SENADORES 

Titulares 

José Bianco 
Freitas Neto 

PFL 

PMDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Hugo Napoleão 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos BezerraPSDB 
Artur da Távola Jefferson Peres 

Bloco Oposição {PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Jairo Carneiro Laura Carneiro 
Marilu Guimarães Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPRONA) 

Saraiva Felipe 
Luiz Dantas 

PSDB 

Raimundo Gomes de Matos 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

UdiaQuinan 
Regina Uno 

José Machado Alcides Modesto 

PMN 

Bosco França 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 13-11-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 12-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 21-11-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 6-12-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nº1.512-16, adotada em 6 
de novembro de 1997 e publicada no dia 11 do mesmo 
mês e ano, que "Dá nova redação aos arts. 2º da Lei nº 
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1º, 2º e 3º da Lei 
n° 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respecti-

vamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão 
de subvenção económica nas operaçôes de crédito 
rural'. 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução 

. 11" 1/89-cN; fiCa assim constítuída_a_ComissãoMistã 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Lúdio Coelho 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Júlio Campos 
Freitas Neto 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

PTB 

Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares 

PFL 

Hugo Rodrigues da Cunha 
José Rocha 

Sebastião Rocha 

Valmir Campelo 

Suplentes 

Adauto Pereira 
Jaime Fernandes 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

Silas Brasileiro 
Moacir Micheletto 

PSDB 

Oscar Goldoni 
Valdir Colatto 

B.Sá Ezídio Pinheiro 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PV 

Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão 
Mista; 

Dia 13-11-97 - Instalação da Comissão Mis-
ta:; 
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Até 12-11-97 - Prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97 - Prazo final da Comissão Mista; 

Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.520.14, 
adotada em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a ne
vação de dívidas e responsabilidades do Fundo de 
Compensação de Variações Salariais - FCVS; altera 
o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as 
Leis n°s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Freitas Neto 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Romero Jucá 
José Bianco 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Garlos Wilson Beni V eras 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

César Bandeira Benedito de Lira 
Aroldo Cedraz Rogério Silva 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Saraiva Felipe 
Ricardo Rique 

Edson Silva 

PSDB 

Regina Lino 
Alceste Almeida 

Nelson Marchezan 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PSTU 

Lindberg Farias 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão 
Mista; 

Dia 13-11-97 - Instalação da Comissão Mista; 

Até 12-11-97 - Prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97 - Prazo frnal da Comissão Mista; 

Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.535-11, adotada 
em 6 de novembro de 1997 e publicada no dia 7 do 
mesmo· mês e ano, que "Dispõe sobre o Plano dé 
Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos'§§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

Carlos Patrocínio 
Bernardo Cabral 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Edison Lobão 
Bello Parga 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Regina Assumpção Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Saulo Queiroz Augusto Viveiros 
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Manoel Castro Euler Ribeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPRONA) 

Gonzaga Mota 
CésarDejandir Dalpasquale 

PSDB 

Aldemir Lucas 

Djalma de Almeida 
Barbosa Neto 

Candinho Mattos 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto. 

PPB 

Fetter Júnior Cunha Bueno 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão 
Mista; 

Dia 13-11-97 - Instalação da Comissão Mis-
ta; 

Até 12-11-97 - Prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97 - Prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.554-21, 
adotada em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e ano, que "Altera os arts. 2°, 
3°, 4°, 52 , 6°, 7º e 9° da Lei n° 8.745, de 9 de dezem
bro de 1993, que "Dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender à necessidade tem
porária de excepcional interesse público, e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2° da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Francelino Pereira 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Lúdio Coelho 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB· 

Suplentes 

José Agripino 
João Rocha 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Beni V eras 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

PTB 

Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares 

PFL 

Osvaldo Coelho 
Marcos Vinícius de Campos 

Sebastião Rocha 

Valmir Campelo 

Suplentes 

Raimundo Santos 
Paulo Lima 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA) 

Paulo Rítzel 
Orcino Gonçalves 

PSDB 

Noel de Oliveira 
Albérico Filho 

Anivaldo Vale Roberto Rocha 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PSB 

Pedro Valadares Nilson Gibson 

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

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 13-11-97 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 12-11-97 - Prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97 - Prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.559-19, 
adotada. em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e ano, que "Altera a legislação 
do imposto de renda e da contnbuição social sobre 
o lucro•. 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2° da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

João Rocha 
José Alves 

SENADORES 

PFL 

Suplentes 

Carlos Patrocínio 
José Bianco 
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Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Coutinho Jorge Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Osório Adriano 
Eliseu Resende 

PFL 

Suplentes 

Aroldo Cedraz 
Mussa Demes 

Bloc_o (PMDBIPSD/PSUPRONA) 

Hermes Parcianello 
Antônio do V alie 

Firmo de Castro 

PSDB 

Paulo Lustosa 
Luiz Dantas 

Roberto Brant 

Bloco (PTfPDTfPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PL 

Luiz Buaiz Welinton Fagundes 
De acordo com a Resolução nº 1 , de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão 
Mista; 

Dia 13-11-97- Instalação da Comissão Mis-
ta; 

Até 12-11-97 - Prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97- Prazo final da Comissão Mis-
ta; 

Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória no 1.562-11, 
adotada em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e ano, que "Define diretrizes e 
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e 
dá outras providêócias". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 22 da Resolução 

nº 1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

Waldeck Omelas 
José Agripino 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Bello Parga 
José Alves 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Beni V eras Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PT/PDTfPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Vilmar Rocha César Bandeira 
Julio César Expedito Júnior 

Bloco (PMDBIPSDfPSLIPRONA) 

Neuto de Conto 
Carlos Apolinário 

Nair Xavier Lobo 
Marcos Lima 

PSDB 

Fernando Torres Otávio Rocha 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão 
Mista; 

Dia 13-11-97 - Instalação da Comissão Mis-
ta; 

Até 12-11-97 - Prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97 - Prazo final da Comissão Mis-
ta; 

Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 
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0 SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.586-2, 
adotada em 6 de novembro de 1997 e publicada no 
dia 7 do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a re
cuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Ins
tituto Nacional do Seguro Social - INSS e a utiliza
ção de Títulos da Dívida Pública, de responsabilida
de do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com 
o INSS, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sot:.re a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

OsmarDias Garlos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Odacir Soares 

Titulares Suplentes 

PFL 

Saulo Queiroz Magno Bacelar 
Jaime Martins Luiz Braga 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Paulo Lustosa 
Cleonâncio Fonseca 

Roberto Rocha 

PSDB 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
José Machado 

PV 

Fernando Gabeira 

lvandro Cunha Uma 
Mauro Lopes 

Ezídio Pinheiro 

Alcides Modesto 

'- -1WC c-~ -=z 

- De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97 - designação da Comissão Mis-
tà. 

Dia 13-11-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 12-11-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 21-11-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 6-12-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.591-1, adotada 
em 6 de novembro de 1997 e publicada no dia 7 do 
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a qualificação 
de entidades como 9rganizações sociais, a criação 
do Programa Nacional de Publicização, a extinção 
do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e da Fun
dação Roquette Pinto e a absorção de suas ativida
des por organizações sociais, e dá outras providên
cias'. 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Romero Jucá 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Waldeck Omelas 
Vilson Kleinübing 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Rubem Medina 
RobsonTuma 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Vanessa Felippe 
Marcos V. Campos 
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Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

lvandro Cunha Lima 
Ana Catarina 

Pedro !rujo 
Ricardo Rique 

PSDB 

Alberto Goldman Antônio C. Pannunzio 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PSTU 

Lindberg Farias 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-11-97 - Designação da Comissão 
Mista; 

Dia 13-11-97 - lnstala~jãc da Comissão Mis-
ta; 

Até 12-11-9 - Prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-11-97 - Prazo final da Comissão Mis-
ta; 

Até 6-12-97 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldl:> Cunha Lima) -
Será feita a devida comunicação à Câmara dos De
putados. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Caries Patrocí-
nio. 

São lidos os seguintes: 

OF. GLPTB 337/97 

Brasília- DF, 11 de novembro de 1997 

Senhor Presidente: 
A Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro -

PTB, tem a honra de indicar, o Excelentíssimo Se
nhor Senador Odacir Soares para exercer a função 
de líder desta Agremiação Partidária, no Senado da 
República. 

Atenciosamente, 
Senador Valmir Campelo - Senador José 

Eduardo, Senadora Regina Assumpção. 

OF. GLPTB 338/97 

Brasília- DF, 11 de novembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Venho através desta comunicar o meu afasta

mento da função de líder do Partido Trabalhista Bra
sileiro - PTB no Senado Federal devido a minha in-

dicação para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União. 

Agradecendo a atenção, aproveito a oportuni
dade para renovar os protestos de elevada estima e 
distinta consideração.- Senador Valmir Campeio. 

O SR. PRESIDENTE(Ronaldo Cunha Lima) -
Os ofícios lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 977, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Art. 258, do Regimen

to Interno do Senado Federal, a tramitação em con
junto dos Projetes de Resolução nº 130, de 1997 e 
nº 131 , de 1997, ambos de minha autoria, com o 
Projeto de Resolução n2 49, de 1996, de autoria do 
Senador Esperidião Amin, tendo em vista versarem 
todas as proposições em questão sobre matéria 
análoga. 

Por idêntico motivo, encontram-se já apensos 
ao Projeto de Resolução nº 49, de 1996, as seguin
tes proposições: 

- Projeto de Resolução nº 34, de 1996, de au
toria do Senador Carlos Patrocínio; 

- Projeto de Resolução nº 52, de 1996, de au
toria do Senador Esperidião Amin; 

-Projeto de Resolução nº 32, de 1997, de au
toria do Senador Lauro Campos; 

- Projeto de Resolução nº 41, de 1997, de au
toria do Senador Bernardo Cabral; 

-Projeto de Resolução n2 43, de 1997, de au
toria do Senador Lúcio Alcântara. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1997.

Senador João Rocha 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O requerimento será publicado e posteriormente in
cluído na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inci
so 11, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 978, DE 1q97 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso X, 

e 50 da Constituição Federal combinados com o arti
go 216 do Regimento lr.ierno do Senado Federal, 
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sejam solicitâdas ao Ministro da Administração Fe
deral e Reforma do Estado (MAAE) as seguintes in-
formações: ' 

1. Qual o número de funcionários não-estáveis 
da administração pública federal? Detalhar por ór
gão, por categoria funcional dentro de cada órgão e 
consolidar em cada órgão por tipo de atividade, se 
meio ou fim. 

2. Como serão equacionadas as demissões 
dos 33.000 servidores não-estáveis anunciadas no 
item 4 das Medidas de Ajuste Fiscal e de Competiti
vidade? Como poderão ser demitidos com seletivida
de praticamente dois terços dos funcionários não-es
táveis do governo federal? Quais os critérios a se
rem adotados nessa seleção? 

. 3. Várias das medidas anunciadas requerem 
um fortalecimento das áreas de fiscalização da esfe
ra pública, com vistas a reduzir fraudes e eliminar 
gastos decorrentes da incapacidade do governo em 
detectar ilícitos que drenam os cofres públicos. Como 
compatibilizar essa necessidade com a medida de nú
mero 5 que prevê a extinção de 70.000 cargos efetivos 
civis vagos no Poder Executivo Federal? 

Justificação 

O governo anunciou que pretende demitir, no 
curto prazo e de forma não-incentivada, 33.000 fun
cionários não-estáveis. Alega que os cortes serão 
'seletivos'. Ora, segundo dados divulgados pelo go
verno, há cerca de 53.000 funcionários não protegi
dos pela estabilidade. Portanto, o que se pretende é 
desempregar cerca de dois terços desse contingen
te. É um contra-senso imaginar que se possa, num 
prazo curto, cortar com seletividade uma proporção 
tão alta. 

Ademais, não parece ser verdade que exista 
um excesso generalizado de fu~ionários da admi
nistração direta federal. Pode haver excessos locali
zados, mas não há um excedente global. Em muitas 
áreas, há inclusive falta de quadros, especialmente 
de quadros qualificados. Para impressionar os mer
cados financeiros, e especialmente os investidores 
estrangeiros, o governo pode estar sendo levado a 
adotar medidas não só injustas, mas prejudiciais ao 
funcionamento da máquina pública. 

Com isso sofre o próprio funcionamento do go
verno e a possibilidade de implementar as medidas 
de ajustamento de forma eficaz. Os governantes se 
esquecem freqüentemente do óbvio: o Estado é uma 
abstração que só ganha conteúdo concreto pela ação 
de seu corpo de funcionários. Maltratar o funcionafismo 
é minar as chances de sucesso do governo. 

-=' ._)..,.,-.., .. ,.... .. 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1997.
Senador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa~para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O requerimento será despachado à Mesa, para deci
são, nos termos do art. 216, III, do Regimento lnter-
no. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jor

ge. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli

cy. S. Exl! dispõe de até 20 minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Se
nador Ronaldo Cunha Lima, Sr"s e Srs. Senadores, 
volto à tribuna para comentar e discutir as medidas 
de ajustamento apresentadas pelo Governo anteon
tem. Hoje temos mais elementos para avaliar as de
cisões e propostas apresentadas. Trata-se funda
mentalmente de medidas de ajuste fiscal, isto é, de 
decisões que visam diminuir o tamanho do déficit pú
blico. Há também algumas medidas mais relaciona
das às contas externas do Pais, mas a maior parte 
delas visa aumentar a arrecadação e cortar despe
sas. Mesmo algumas decisões da área externa, 
como por exemplo a de aumentar a taxa de embar
que, para desestimular as excessivas despesas com 
o turismo no exterior, tem também o propósi1o de 
ampliar as recei1as do Governo. Lembro que essa é 
uma medida definida apenas por medida do DAC, 
não por proposta de lei junto ao Congresso Nacional 
ou até de medida provisória. 

Ainda há pontos obscuros ou indefinidos no pa
cote fiscal do Governo. O que foi anunciado traz a 
marta da improvisação, da correria com que o Go
verno teve que preparar esse conjunto de decisões 
ou anúncios. A verdade é que o Governo não conta
va com a deterioração do quadro externo. Imaginava 
que poderia seguir tranqüilamente a sua trajetória de 
ajuste muito gradual, deixando para depois da reelei
ção do Presidente as decisões poli1icamente difíceis 
que o ajustamento da economia exige, haja vista os 
inúmeros pronunciamentos do Ministro Pedro Malan, 
do Ministro Antonio Kandir, do Presidente do Banco 
Central, Gustavo Franco, há um mês, dizendo que o 
Brasil era muito diferente das economias do sudeste· 
asiático. Agora que o Real, principal trunfo político 
do Governo, corre sérios riscos - riscos produzidos 
pela imprudência e ligeireza com que se conduziu a 
política económica nos últimos anos - o Governo é 
forçado a adotar, de afogadilho, na base da improvi-
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sação, uma série de decisões dolorosas. Elas não 
teriam esse caráter, nem seriam tão dolorosas as 
medidas, se o ajustamento não tivesse sido poster
gado durante todos esses anos, na esperança - que 
agora se revela infundada - de que o Brasil, e em es
pecial o setor público, poderiam ter acesso farto a 
capitais externos por período prolongado, e indefini
damente, no montante que se fizesse necessário. 

Seja como for, parece claro que nesse momen
to era indispensável tomar providências para ajustar 
as contas governamentais e reduzir o seu déficit. Em 
primeiro lugar, por causa do choque de juros produ
zido pelo Banco Central na semana retrasada. A 
brutal elevação das taxas de juro pode ser benéfica, 
pelo menos no curto prazo, para as contas externas. 
Pode aumentar o superávit na conta de capitais do 
balanço de pagamentos. E na medida em que provo
ca desaceleração da economia ou até recessão, 
tende a produzir redução do déficit da balança co
mercial e do déficit da balança de pagamentos em 
conta corrente. No entanto, os efeitos do choque de 
juros sobre o déficit público são negativos. A desa

celeração ou recessão que melhora a balança co
mercial piora o déficit público, uma vez que tende a 
deprimir as receitas públicas e aumentar certos tipos 
de gastos, como o seguro-desemprego. Além disso, 
os juros altos, que atraem capital externo e facilitam 
o refinanciamento dos passivos internacionais do 
País, elevam o custo da dívida pública interna, a 
maior parte da qual é de curto prazo. O brutal aumento 
das taxas de juro irá também abortar e até reverter o 
processo de gradual alongamento da dívida federal 
em títulos, que estava em curso no passado recente. 
Se depois do choque de juros promovido pelo Banco 
Central o Governo nada fizesse em termos de ajus
tamento fiscal, o déficit público, que já é considera
do alto, subiria ainda mais. Ora, uma das razões 
da vulnerabilidade da economia brasileira é o défi
cit público relativamente elevado. Um Estado como 
o brasileiro, que está apenas emergindo de um 
longo período de grave crise financeira, um pe
ríodo que se estendeu por mais de dez anos, não 
tem acesso-substancial a crédito de longo prazo. 
Nessas condições, se o déficit permanece relativa
mente alto, como aconteceu depois do lançamento 
do Plano Real, a dívida de curto prazo tende a 
crescer perigosamente. Tanto mais que a acumu
lação de reservas internacionais e as operações de 
socorro a bancos - Proer e outras - também tiveram 
efeito significativo em termos de ampliação da divida 
pública. Obviamente, essas foram escolhas do Go
verno Federal. 

Quero ressalvar que isso não signifk:a aceitar a 
forma, às vezes algo simplista, pela qual o Governo 
costuma explicar por que é necessário diminuir o dé
ficit público. Anteontem, quando da divulgação do 
pacote fiscal, o Ministro Pedro Malan comparou as 
contas do Governo às contas de uma família. Afir
mou que o Governo, assim como as famílias, não 
pode gastar acima de sua receita por um período ex
cessivamente prolongado de tempo. A rigor, esse 
tipo de explicação, embora possa ter algum apelo in
tuitivo e popular, não traduz com precisão as questões 
envolvidas. O ajuste fiscal, economicamente neces
sário, nem sempre requer equilíbrio ou superávit nas 
contas públicas, e às vezes por muito tempo. Como 
ressaltou o Senador Laura Campos, do Partido dos 
Trabalhadores, o governo dos Estados Unidos apre
sentou déficit nas suas contas em quase todos os 
anos depois da Segunda Guerra Mundial. O Sena
dor Lauro Campos aqui mostrou uma tabela, segun
do a qual, de 1941 até hoje, só por 3 anos - se não 
me engano -, o governo dos Estados Unidos da 
América apresentou superávit fiscal. E nesses últi
mos anos, na última década, teve momentos de défi
cit fiscal extraordinário, da ordem de US$270, 290 
bilhões. No último ano, essa quantia diminui para 
cerca de um décimo. Estaria por volta de US$27 bi
lhões, mas ainda é um défacit, o que significa que, 
por muito tempo, uma nação que tem condições de 
obter crédito consegue viver com déficits contínuos. 
O mesmo aconteceu em muitos outros países de
senvolvidos e em desenvolvimento. Se uma econo
mia apresenta crescimento positivo a longo prazo, a 
dívida pública pode também crescer sem que esteja 
aumeritando como proporção do PIB. Em outras pa
lavras, se tiver acesso a crédito, o setor público pode 
apresentar déficits dentro de certos limites, mesmo a 
longo prazo, sem que isso implique aumento do en
dividamento público relativamente ao tamanho da 
economia. 

Feita essa ressalva, permanece o fato de que 
os acontecimentos recentes obrigam o Governo a di
mif!Uir suas necessidades de financiamento em alguma 
medida. No entanto, reconhecer que o ajuste fiscal 
é necessário não significa apoiar o caminho de 
ajustamento anunciado pelo Governo anteontem. O 
pacote governamental contém inúmeros· aspec
tos criticáveis e alguns inaceitáveis. Por exem
plo, o aumento de 10% das alíquotas do Imposto de 
Renda da Pessoa Física, que atinge a classe mé
dia. Se nos últimos anos, o Governo tivesse o cuidado 
de fortalecer a administração tributária e combater 
a sonegação, não estaria agora aumentando alí-
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quotas do Imposto de Renda da Pessoa Física e do 
IPI de alguns produtos. De qualquer forma, se for o 
caso de aumentar alíquotas do Imposto de Renda, me
lhor seria elevar as alíquotas sobre os mais ricos, 
reintroduzindo alíquotas marginais mais altas, que já 
existiram na economia brasileira. Não podemos per
der de vista que a progressividade do Imposto de 
Renda é muito baixa no Brasil. Também é baixa a 
tributação do patrimônio, hoje, com faixas que eram 
de 15%, 25% agora foram aumentadas para 16,5%, 
17%, mas já foram de 35%, mais de 40%. Por isso, 
é perfeitamente justificável cogitar da criação do Im
posto Sobre Grandes Fortunas, previsto na Consti
tuição desde 1988. Aliás, projeto que foi de autoria 
do então Senador Fernando Henrique Cardoso, 
aprovado pelo Senado em 1989 e que está com pa
recer favorável, aperfeiçoado pelo projeto da Depu
tada Maria da Conceição Tavares, lá na Câmara dos 
Deputados. Deveríamos fortalecer o Imposto Territo
rial Rural e outros tributos que incidem sobre a rique
za. 

Neste sentido, o Partido dos Trabalhadores 
apresentou uma proposta de reforma tributária que 
até hoje o Congresso não se dispôs a discutir seria
mente. Quero lembrar que, em 1995, o Governo 
apresentou uma proposta de reforma tributária - e 
também acreditamos ser responsabilidade nossa, da 
Oposição, apreciá-la tanto no Senado quanto na Câ
mara dos Deputados - bem como a proposta de me
didas administrativas para melhorar o poder de arre
cadação do Governo. 

Em vez de aumentar impostos indiretos e o Im
posto de Renda da classe média, o Governo deveria 
cobrar mais de quem tem grande capacidade contri
butiva e começar a modificar esse sistema tributário 
injusto que faz do Brasil - para usar a expressão feliz 
do ex-Secretário da Receita Federal, Osiris Lopes 
Rlho - um paraíso fiscal para os ricos. 

Também são injustas - e provavelmente con
traproducentes - as decisões na área do funcionalis

. mo. O Governo anunciou que pretende demitir, no 
curto prazo e de forma não incentivada, 33 mil fun
cionários não-esiáveis e alega que Ol:i cortes serão 
seletivos. Segundo dados divulgados pelo Governo, 
há cerca de 53 mil funcionários que não estão prote
gidos pela estabilidade. Portanto, o que se pretende 
é desempregar dois terços desse contingente. É um 
contra-senso imaginar que se possa, num prazo cur
to, cortar com seletividade uma proporção tão alta. 

Ademais, não parece ser verdade que existe 
um excesso generalizado de funcionários na admi
nistração direta federal. Pode haver excessos locali-

zados, mas não há um excedente global. Em muitas 
áreas, inclusive, há falta de quadros, especialmente 
de quadros qualificados. Para impressionar merca
dos financeiroS e especialmente os investidores es
trangeiros, o Governo pode estar sendo levado a 
adotar medidâs não só injustas, mas prejudiciais ao 
funcionamento da máquina pública. Será que não se· 
estará afastando funcionários experientes, inclusive 
na faixa dos 35, 40, 45 anos que encontrarão grande 
dificuldade em encontrar emprego, uma situação 
que já é difícil e tenderá a se agravar com essas me
didas que levarão a economia a diminuir a atividade 
econômica? 

Outra decisão problemática nessa área do fun
cionalismo foi a de suspender os reajustes salariais. 
O funcionalismo está há quase três anos sem rea
juste. Outro dia, rememoraram os mil dias sem qual
quer reajuste. A última correção salarial foi em janei
ro de 95. Nesse meio tempo, houve uma expressiva 
inflação e o poder de compra de salário do funcioná
rio caiu muito. A decisão de suspender o reajuste 
dessa categoria irá provocar revolta, ressentimento, 
desestimulo. Com isso, sofre o_próprio funcionamen
to do Governo e a possibilidade- de implementar as 
medidas de ajustamento de forma eficaz. Os gover
nantes se esquecem freqüentemente do óbvio: o Es
tado é uma abstração que só ganha conteúdo con
creto pela ação de seu corpo de funcionários. Mal
tratar o funcionalismo é minar as chances de suces
so do governo. 

Mas não são só os trabalhadores do setor pú
blico que serão penalizados com o conjunto de me
didas recentes do Governo. A ninguém escapa o im
pacto negativo dessas decisões sobre o emprego na 
economia brasileira. Uma economia que já vinha 
crescendo a taxas modestas é agora submetida a 
uma brutal elevação de juros e a medidas de ajusta
mento fiscal. 

Não podemos perder de vista que o problema 
do desemprego já era grave mesmo antes dessas 
decisões recentes. Na grande São Paulo, segundo 
levantamento Dieese/Fundação Seade, a taxa de 
desemprego bateu o recorde histórico já em setem
bro último. A taxa de desemprego foi de 16,3%, a 
maior já registrada desde o inicio desse levantamen
to em 1985. Em setembro, tínhamos na grande São 
Paulo mais de 1 ,4 milhões de pessoas desemprega
das. Dados do IBGE, referentes a seis regiões me
tropolitanas brasileiras, também já apontavam qua
dro preocupante de desemprego, antes das medidas. 
recentes. Em setembro, o desemprego aberto era de 
5,6"k. No conceito mais amplo de désemprego, tam-
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bém medido pelo IBGE, que inclui empregados sem 
rendimento e empregados com rendimentos meno
res que um salário mínimo, a taxa de desemprego 
alcançava 13,3% em setembro último. 

Não é à toa que, há poucos instantes, a Cen
tral Única dos Trabalhadores e representantes de 
sindicatos de trabalhadores do Brasil inteiro, que. vie
ram de longe, estiveram fazendo uma carreata por 
Brasília, pelas principais avenidas e ruas de Brasília, 
passaram em frente ao Palácio do Planalto e fizeram 
uma manifestação diante do gabinete do Ministro da 
Fazenda, Pedro Malan, expressando sua profunda 
preocupação sobre o agravamento do desemprego. 

Vicente Paula da Silva, Presidente da CUT, ali 
falou da sua preocupação com relação a um Gover
no que sabe rapidamente agir visando interesse e 
proteção para o capital financeiro nacional e interna
cional, mas não visando o interesse maior do con
junto da população e, sobretudo, dos trabalhadores. 

Há um consenso de que os juros mais altos e o 
pacote fiscal poderão agravar o desemprego. O risco 
de recessão é alto. É de se estranhar que, neste 
contexto, o pacote de 51 medidas apresentadas pelo 
Governo não contenha qualquer medida significativa 
visando atenuar os efeitos negativos sobre o merca
do de trabalho e o quadro social brasileiro. Isso pa
rece não fazer parte das prioridades do Governo, 
preocupado, sobretudo, em recuperar a confiança 
dos mercados financeiros. 

Mesmo que não haja recessão no sentido pró
prio do termo, isto é, queda do volume global de pro
dução da economia - o que até poderá ocorrer -, ha
verá forte desaceleração da atividade económica. O 
desemprego e o subemprego aumentarão. Diante 
disso, o poder de barganha dos trabalhadores e dos 
sindicatos cairá e acabará diminuindo os salários 
reais, piorando as condições de trabalho, ou, pelo 
menos, dificultando a possibilidade de os trabalhado
res terem os seus salários aumentados, de acordo 
com os ganhos em produtividade. Como tende a 
acontecer em períodos de aumento de desemprego, 
a renda nacional, que já é das mais concentradas do 
mundo, tenderá a concentrar-se ainda mais, inclusi
ve, com medidas tais como aquelas que fazem o 
Governo agir rapidamente, provendo recursos, como 
o do BNDESPar, o do BNDES e muitas vezes de 
fundos nominais de trabalhadores para grandes gru~ 
pos económicos, .por exemplo, absorverem com 
maior facilidade créditos com taxa de juros relativa
mente mais baixas e de longo prazo para adquirir 
património de empresas estatais. 

Desfecho melancólico para um Governo que 
chegou ao poder prometendo enfrentar as injustiças 
da sociedade brasileira. 

O Sr. Gerson Camata (PMDBIES) - Permite
me V. Ex' um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP.) -
Concedo o aparte, com muito prazer e honra, a V. 
Ex', Senador Gerson Camata. Infelizmente, o IBGE 
ainda não incluiu a Grande Vitória entre as seis re
giões metropolitanas onde se mede o desemprego. 
Gostaria até que V. Ex' enriquecesse o meu diag
nóstico sobre a gravidade do desemprego, dizendo 
uma palavra sobre a situação no Espírito Santo. 
Como V. Ex' tem percebido ali a preocupação dos 
trabalhadores em geral em relação ao agravamento 
do desemprego? 

O Sr. Gerson Camata (PMDB-ES) - Agradeço 
a V. Ex' pelo aparte. Ouvindo atentamente V. Ex' e 
depois das duras medidas que o Governo teve que 
tomar, regozijo-me por ser brasileiro e por ver como 
o Brasil mudou. Há alguns anos, quando o Governo 
editava qualquer medida na área económica, o dis
curso da Oposição brasileira era primário e primitivo. 
Era o discurso da greve, do vamos arrebentar, do 
assim não pode. E vejo V. Ex', ao contrário daquilo 
que vimos há alguns anos, reconhecendo, na tribuna 
do Senado, que alguma medida o Governo deveria 
tomar, ou, aliás, já deveria ter tomado- ainda que V. 
Ex' discorde de algumas das 51 medidas. Em se
gundo, quando diz que o Governo esperava tomar 
essas medidas somente depois da reeleição do Pre
sidente Fernando Henrique, V. Ex' reconhece a co
ragem do Governo de ter, em benefício do País, to
mado as medidas antes do processo eleitoral. Den
tre as medidas, na visão de V. Ex' e talvez da maior 
parte dos brasileiros, é inaceitável o aumento das 
alíquotas do Imposto de Renda das pessoas físicas. 
O próprio Presidente da República, ontem, reconhe
ceu que, se o Congresso Nacional encontrar outra 
fórmula ou medida que possa' representar a chegada 

ao Tesouro Nacional dos recursos correspondentes 
a esse aumento da alíquota, estará pronto a nego
ciá-la. Com relação ao combate à sonegação, 
que V. Ex• prega como uma das medidas, acredito 
que, com Everardo Maciel à frente da Receita Fede
ral, ele tem sido uma constante nesse Governo. Nós 
já ouvimos até aqui dentro do Senado queixas 
muitas vezes da tribuna e algumas vezes aqui, a 
boca pequena, de empresas ligadas a membros do 
Congresso Nacional seriamente fustigadas, seria
mente fiscalizadas, coisa que, em muitos anos aqui, 

.1- ~ r 
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nunca tinha visto nem ouvido. O grande proble
ma que enfrentamos é que talvez as medidas que o 

Governo pretendia tomar antes- e V. Ex!' reconhece 
que elas deveriam ter sido tomadas antes - de
penderam muito da lentidão, da falta de resolubi
lidade do Congresso Nacional. Essas medidas são 
exatamente a reforma administrativa e a reforma da 
Previdência, que caminham há mais de dois anos 
pelo Congresso. E das 51 medidas, se observarmos, 
muitas vão na direção de pontos que estão nessas 
duas reformas em tramitação no Congresso Nacio
nal. Essa mudança que houve na economia mundial, 
essa volatilidade dos capitais que correm de um con
tinente para o outro, a velocidade com que as deci
sões económicas são e devem ser tomadas hoje em 
dia obrigam a nós, membros do Legislativo, a come
çar a pensar e a refletir, de uma maneira muito pro
funda, sobre o poder de resolver, o poder de decidir 
e a rapidez de decidir dos Poderes Legislativos - não 
é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Não po
demos mais permitir - e aí marcho quase que na di
reção do que V. Ex" vinha colocando - que projetas 
de lei demorem 12, 13 anos para serem decididos. O 
Congresso tem que ser' mais resoluto, tem que ter 
mais poder de resolubilidade, tem que resolver sim 
ou não; não pode é ficar na dúvida; sem resolver 
nada. Até penso que, se os Legislativos, ao longo 
dos anos, não aoompanharem a rapidez com que as 
decisões devem ser tomadas hoje na área da econo
mia e da política, ele vai ser substituído pelo Legisla
tivo eletrônioo. A população vai ser consultada por 
um sistema Internet ou outro sistema de idíormática, 
e vamos ter um outro tipo de democracia. Temos 
que refletir sobre isso. Nessa direção marchou outro 
dia, numa sessão secreta, o Presidente do Senado 
Federal Antonio Carlos Magalhães, no sentido de 
aumentar o poder de resolubilidade do Senado e da 
Câmara dos Deputados, a sua rapidez na tomada de 
decisões. Cumprimento V. Ex" - e, na sua pessoa, 
as oposições brasileiras - por subir à tribuna para re
conhecer a necessidade das medidas tomadas, discor
dando de algumas, propondo alternativas, demonstran
do que a Oposição está em oondições de trazer a sua 
colaboração e experiência em favor da melhoria das 
condições de vida do Brasil e de todos nós brasileiros. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP)- Se
nador Gerson Camata, agradeço as suas palavras. 
Gostaria de dizer que temos apresentado proposições e 
vamos continuar apresentando. Inclusive, na próxima 
semana, farei um pronunciamento sobre propostas al
ternativas que consideramos necessárias. Algumas 
delas já apresentamos. 

c ~· "h r ttW-'?5 h -y· - r "'xtri- -

Concluindo, Sr. Presidente, quero mencionar 
que, ainda ontem, telefonei ao Secretário da Receita 
Federal, Everardo Maciel, para formular-lhe duas 
perguntas: quãl o montante da dívida ativa da 
União? Quais os processos que já estão na Procura
doria Geral da Fazenda prontos para ir à Justiça? E 
qual o montante dos débitos já julgados em última 
instância pelo Conselho de Contribuintes, isto é, 
aquele sobre os quais não cabem mais recursos? 

Relativamente à primeira questão, ele diz que 
ainda não teria a resposta pronta, sugerindo que P-u 
pergunte ao Procurador Geral da Fazenda, o que es
tou tentando. Quanto à se_gunda resposta, ele diz. 
que, no que diz respeito a parte ainda não julgada, o 
montante é de quase R$20 bilhões, o que significa, 
praticamente, o montante daquilo que o Governo 
quer obter, ou seja, se o Governo puder ser mais ex
pedito, mais eficaz ern.oobrar aquilo que lhe é de di
reito, maior facilidade terá. Dentre as alternativas 
que tínhamos colocado, sobretudo no âmbito do 
combate à evasão fiscal, havia exatamente uma so
bre a execução do crédito tributário. 

Finalmente, Sr. Presidente, quero registrar que 
hoje estarei dando entrada a um requerimento de in
formações, para esclarecer melhor quais os 33 mil 
funcionários, dos 53 mil não-concursados, que pode
riam ser objeto de dispensa, segundo avaliação do 
Governo, sem prejuízo para a condução da Adminis
tração Pública e por quais setores. Avalio que é da 
maior relevância sabermos isso. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, por 
permuta com o Senador Francelina Pereira. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de mais 
nada, agradeço a gentileza do Senador Francelina 
Pereira, por ter S. Ex" me concedido a permuta, pois 
em seguida estarei me deslocando para presidir a 
Comissão de Orçamento. Muito obrigado, Senador. 

Sr. Presidente, todo o Pafs fala em um assunto 
somente: o pacote fiscal. Pergunta-se o que vai 
acontecer, se o Orçamento de 1998 vai ser modifiCa
do, o que isso significa de carga nas costas de cada 
pessoa física, qual o reflexo dessas medidas na vida 
dos funcionários públicos que estão oom a cabeça 
na guilhotina. 

Na realidade, todos sabemos que o pacote era 
necessário, e pode ser até - Deus nos ajude para 
que não venha a acontecer · que precisemos de 
mais apertos na economia, uma vez que a Bolsa de 
Valores continua em queda. 
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Mas não quero falar sobré o pacote fiscal, por
que já falei sobre ele ontem. Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, quero falar sobre algo muito mais 
grave que vem ocorrendo há meses e, por que não 
dizer, há anos, até mesmo há séculos, no Nordeste 
do Brasil. É a região onde vive um terço da popula
ção brasileira e que, um dia, ouviu de D. Pedro 11 a 
promessa de que resolveria o problema da seca 
nem que tivesse que vender as jóias da Coroa. 

Entra ano, sai ano, vem El Niiio -antigamente 
nem sabíamos que era El Niiio o responsável -, e a 
verdade é que o fenômeno se renova; e quando isso 
acontece, lamentavelmente, não há, por parte dos 
governos, ações suficientemente fortes para impedir 
o flagelo que atinge o povo. 

V. Ex", Sr. Presidente, é do meu Estado. No 
departamento da Borborema, Campina Grande, há 
em volta 50 cidades: a maioria delas está sem água. 
Lagoa Seca, que sempre teve água, está com difi
culdades. Se fonnos para o outro lado, para Quei
madas, veremos que o abastecimento de águíJ. está 
sendo feito por carro-pipa. Cabaceiras, Boqueirão, 
enfim, toda aquela região não tem um pingo de 
água. Para o Cariri, pior está; há meses a única 
água que chega é a do carro-pipa, que serve apenas 
para cozinhar, lavar prato, beber e Qlatar um pouco 
a sede dos animais. Ninguém sabe o que é tomar 
banho, ninguém sabe o que é lavar roupa há meses. 
Se formos para o brejo paraibano, e não só para ele, 
mas para o do Rio Grande do Norte, o do Ceará, o 
de Pernambuco, verificaremos que na região do bre
jo, que sempre teve água, por isso o nome, também 
está faltando água. Areia, na Paraíba, uma região in
clusive beneficiada por um clima ameno, porque 
está em uma serra, não tem água também, o carro
pipa está servindo. 

Esse pacote, a seca, sim, é inclemente, não 
tem data. O outro pode acabar amanhã, mas este, 
sabemos, devido ao El Nino, pode durar um ano, 
dois, três, quatro, cinco, como já ocorreu antes. É 
para isto que ocupo esta tribuna: para pedir provi
dências à Sudene, para pedir providências ao Minis
tério dos Recursos Hídricos; para pedir providências 
ao Governo Federal. Já poderíamos ter uma solução 
definitiva para esse problema: a transposição das 
águas do São Francisco, que atenderia a uma região 
de milhões de pessoas nos Estados de Pernambu
co, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. 

Sr. Presidente, de tanto se falar da seca, ela 
não chama mais a atenção. Mas ocupo mais uma 
vez esta tribuna para dizer que essa situação produz 
reflexos no Estado do Senador Eduardo Suplicy. O 

homem tangido pela seca vai parar em São Paulo. 
Alguns até conseguem situação privilegiada. Foi o 
caso da paraibana Erundina, da nossa região, que . 
acabou ocupando ·a Prefeitura, pelo PT, em São 
Paulo, mas a grande maioria engrossa as filas cos 
desempregados, toma-se pedinte nas esquinas. 

Tudo isso pode ser sanado, porque não quere
mos sair da nossa terra. Nós amamos nossa terra. 
Queremos é que haja respeito, que nos permitam 
que pelo menos tenhamos água para podermos to
car a vida. É esse o apelo que, desta tribuna, faço a 
todos os Srs. e Sr"s Senadoras e às autoridades 
constituídas. 

O Sr. José Alves (PFL-SE) - Senador Ney 
Suassuna, V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Pois 
não, ouço V. Ex". 

O Sr. José Alves (PFL-SE) - Senador Ney 
Suassuna, eu ouvia com bastante atenção o pronun
ciamento de V. Ex", que trata de um fenômeno cli
mático dos mais importantes e cíclicos do nosso 
Nordeste. Vejo que o Governo Federal e os Gover
nos estaduais, de um modo global, permanecem 
sem um planejamento estratégico de convivência 
com esse fenômeno que é a seca do Nordeste. Para 
minha surpresa, ao observar o pacote das 51 medi
das do Governo Federal, mesmo sabendo da neces
sidade dos remédios duros e amargos, vimos que o 
Nordeste, de um modo global, foi penalizado, porque 
o Finor teve uma redução de 50% da renúncia fiscal, 
coisa inadmissível e incompreensível para o povo 
nordestino, que ainda está perplexo com essa medi
da, pois é uma medida que vem consolidar as desi
gualdades regionais. O Governo tem sido insensível 
a essa problemática. Sabemos que, dentre as renún
cias fiscais do Governo, o Nordeste tem sido privile
giado com menos de 9%, e o Centro-Sul, com mais 
de 60%. A retirada de 50% da renúncia fiscal do Fi
nar representa um golpe duro, representa a manu
tenção das imensas desigualdades regionais. Para
benizo V. Ex" pela clareza e lucidez do seu pronun
ciamento e me faço solidário a ele. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Muito 
obrigado, Senador José Alves. V. Exª, como um ho
mem nordestino, de Sergipe, sabe das dificuldades 
que estamos enfrentando. 

Eu diria, apenas para encerrar, que realmente 
é incompreensível o que se passa neste Pais, por
que se gasta a cada seca R$1 bilhão com as fren
tes. E com R$2 bilhões teríamos feito a transposição 
das águas do São Francisco, um filete de água com
parado com o restante de todo o fluxo do rio, e teria-



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 633 

mos produção-, emprego e tratamento decente para 
mais de 16 milhões de habitantes. 

Ao encerrar, agradeço mais uma vez o nobre 
Senador Francelina Pereira, que me permitiu falar na 
sua frente, permutando comigo. 

Muito obrigad_o, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presidência solicita aos Srs. Senadores que se en
contram em seus gabinetes ou em outras dependên
cias da Casa que venham ao Plenário, porque ire
mos iniciar, em poucos minutos, a Ordem do Dia, e 
teremos votação nominal. 

Concedo a palavra ao Senador Francelina Pe
reira, por permuta com o Senador Ney Suassuna. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste 
momento em que a Nação está apreensiva diante 
das decisões tomadas pelo Governo - alguns domi
nados pelo sentimento de confiança e otimismo; ou
tros, pelas preocupações com o destino da vida eco
nómica do País -, manifestamos a nossa posição fa
vorável a que se agilize, na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal, mais particularmente naquela 
Casa, projeto da mais absoluta importância para a 
economia brasileira. 

Alguns crimes, Sr. Presidente, assumem for
mas e proporções que preocupam o mundo inteiro, e 
o Brasil em particular. Refiro-me, entre esses crimes, 
à lavagem de dinheiro, operações aparentemente lí
citas que buscam dar transparência ao dinheiro de 
origem criminosa. 

E como elas ocorrem? 

As formas mais visíveis são as praticadas por 
associações criminosas internacionais, como a máfia 
e os narcotraficantes. Consistem, basicamente, em 
investir o dinheiro oriundo da venda de drogas e de 
assaltos em atividades industriais, comerciais e de 
serviços, organizadas rigorosamente dentro das nor
mas legais, realizando operações financeiras e pa
gando tributos como qualquer outro negócio. A dife
rença está apenas na origem criminosa do dinheiro. 

Ainda recentemente, a mídia deu destaque a 
uma informação oriunda de São José, na Costa 
Rica, segundo a qual a fraudadora Jorgina, que fugiu 
do Brasil levando R$100 milhões do INSS, teria utili
zado a rede de narcotraflc:!lllte!? para "lavar" o di
nheiro roubado e, dessa forma, aparentemente lega
lizar várias transações. 

·q * wtt · ~s, · · * ·; :;;,nt 

Mas a "lavagem" de dinheiro pode assumir for
mas mais sofisticadas e aparentemente Imunes à lei: 

Quando esteve na Comissão de Assuntos Eco
nómicos desta Casa, submetendo-se à sabatina 
com vistas à aprovaÇão de seu nome para a Presi
dência do Banco Central, o economista Gustavo 
Franco, com sua larga experiênCia na área cambial, 
considerou a lavagem de dinheiro um dos principais 
desafios em sua nova função. 

Lembrou que o assunto nunca esteve no cen
tro das preocupações das nossas autoridades, em · 
virtude do controle absoluto que se tinha sobre a po-

. lítica cambial. Agora, porém, com a liberalização 
cambial, que contempla um regime de liberdade com 
identificação, não mais se justificam certas operaçõ
es, como as que envolvem o chamado câmbio para
lelo. 

Quando a regulamentação cambial era absolu
tamente proibitiva, vicejava o conhecido black, um 
mereado de câmbio paralelo, no qual as pessoas e 
até as empresas se serviam dos chamados "dolei
ros• para adquirir moeda estrangeira de liberação re
gular difícil ou até mesmo vedada. 

As coisas, contudo, mudaram. Hoje, qualquer 
cidadão brasileiro poderá dirigir-se a qualquer agên
cia bancária e, numa operação rápida e sem buro
cracia, mandar dinheiro para o exterior e realizar um 
sem-número âe outras operáÇoes: 

Nesse contexto, quem precisa recorrer ao mer
cado paralelo de câmbio? Muito provavelmente ou 
quem está completamente desinformado sobre a vi
gência do regime de liberalização cambial, que che
gou com o Plano Real, ou quem precisa lavar dinhei
ro de origem suspeita. 

infl~lizlnente; Sr. Presidente, essa prática crimi
nosa não se restringe aos países pobres ou em de
senvolvime_nto, aos países que ainda não possuem 
uma moeda internacionalmente forte: Nos Estados 
Unidos, a economia mais forte do mundo, que tem a 
moeda mais forte do mundo, que é o dólar, existe 
um mercado paralelo de dólar. 

A descoberta foi feita pelo Fundo Monetário In
ternacional, o FMI, em recente estudo. E o que isso 
demonstra? Demonstra que o black não é apenas 
um mercado onde se troca moeda local por moeda 
estrangeira. É, na verdade, um mercado de moeda 

-"suja"~ âe orfgéril criminosa, que tenta "limpar-se" 
-para lngressarsorrateiramenteno-mercado financei-

ro legalizado. 
Por essa razão, concordamos com o Presiden

te do Banco Central, Gustavo Franco, quando ele 
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afirma que "o black, hoje, não é o preço do dólar em 
espécie, é o preço de se lavar dinheiro. O "doleiro" é 
essencialmente hoje uma lavanderia'. 

O mais grave, Sr. Presidente, é que o País não 
dispõe ainda de-uma legislação rigorosa para punir o 
crime de "lavagem" de dinheiro. Se a autoridade mo
netária é informada de que um "laranja" realiza ope
rações ilegais de câmbio em algum ponto da frontei
ra, a única providência que pode ser tomada é deter
minar ao banco o encerramento da conta. Nem mes
mo uma medida mais punitiva ao gerente ou ao fun
cionário que aceitou fazer a operação pode ser to
mada. 

No entanto, desde dezembro de 1995 tramita 
na Câmara projeto de iniciativa do então Deputado 
José Fortunati, dispondo sobre "a repressão ao in
gresso, no sistema financeiro, de dinheiro oriundo de 
atividades ilícitas". 

Mais recentemente, em dezembro do ano pas
sado, o Poder Executivo enviou projeto ao Congres
so tratando da mesma matéria e chamando-a pelo 
nome apropriado: "lavagem" ou ocultação de bens, 
direitos e valores. 

O projeto Fortunati diz que "as instituições fi
nanceiras são obrigadas a prestar informações ca
dastrais de seus clientes, depositantes ou aplicado
res às autoridades policiais, fiscais ou judiciais, toda 
vez que forem realizadas transações suspeitas, 
qualquer que seja o valor". 

Além disso, obriga as instituições financeiras, 
as incorporadoras e construtoras, as imobiliárias, as 
entidades sem fins lucrativos, as casas lotéricas e de 
bingo a exigirem de seus clientes, depositantes o~ 
aplicadores, declaração de origem de recursos, por 
escrito, sempre que forem realizadas transações de 
valor igual ou superior a R$10 mil. 

O projeto considera 'suspeitas as transações 
em que o montante de dinheiro movimentado, a de
claração de sua origem ou a incompatibilidade com 
a situação financeira e profissional dos aplicadores 
ensejem dúvidas sobre a licitude desses recursos". 

Os presidentes, diretores e administradores 
das instituições financeiras e outras empresas que 
infringirem as normas previstas estarão sujeitos a 
pena de três a cinco anos de reclusão. 

Porém, o projeto do Executivo, resultante de 
uma Exposição de Motivos conjunta dos Ministros da 
Justiça, Fazenda e Relações Exteriores e do Minis
tro Chefe da Casa Militar da Presidência da Repúbli
ca, é mais completo, mais abrangente e mais rigoro
so nas penas. 

Considera crime de "lavagem" ocultar ou dissi
mular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 
valores provenientes direta ou indiretamente de cri
me -âetrafico de drogas, de terrorismo, de contra
bando ou tráfico de armas, de extorsão mediante se
qüestro ou ainda de crime contra a administração 
pública e o sistema financeiro nacional, assim como 
dinheiro oriundo de crime praticado por organização 
criminosa. 

A pena é de' reclusão de três a dez anos e mul
ta, nela incorrendo quem utilizar o dinheiro de ori

-gem criminosa para convert!Fio em ativoslícitos; im
portar ou exportar bens e valores não corresponden
tes aos verdadeiros; utilizar, na atividade económica 
oli financeita;- bens que sabem ser de procedência 
criminosa; e participar de grupo, associação ou es
critório tendo conhecimento de que sua atividade 
principal ou secundária é dirigida à prática de crime. 

Para viabilizar a investigação, o projeto cria, no 
âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras- Coa!, com a fi
nalidade de disciplinar, aplicar penas administrati
vas, receber, examinar, identificar e investigar as 
ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. 

A iniciativa do Executivo reflete compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito da 
Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes 
e de Substâncias Psicotrópicas, aprovada em Viena, 
em 20 de dezembro de 1988 e ratificada pelo Gover
no brasileiro em 26 de junho de 1991. 

Em ·maio de 1992, o Brasil foi um dos países 
que aprovaram o "Regulamento Modelo sobre Deli
tos de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito 
de Drogas e Delitos Conexos", criado no âmbito da 
Vigésima Segunda Assembléia-Geral da Organiza
ção dos Estados Americanos. 

Em dezembro de 1995, em Conferência Minis
terial sobre Lavagem de Dinheiro e Instrumento do 
Crime, realizada_ em Buenos Aires, o Brasil firmou 
Declaração de Princípios relativa ao tema, inclusive 
quanto à tipificação do delito e sobre regras proces
suais especiais. 

Ainda no mês passado, durante a Sexagésima 
Sexta Assembléia Geral da lnterpol, realizada em 
Nova Délhi, ná Índia, a lavagem de dinheiro foi obje
to das preocupações da entidade, que definiu esse 
crime como "qualquer tentativa ou atividade de ocul
tação ou disfarce de fundos obtidos ilegalmente. 
com o objetivo de fazê-lós parecer de origem legal." 

O nobre Senador Romeu Tuma, que participou 
do evento como integrante da delegação brasileira, 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 635 

mencionou, neste plenário, em discurso pronunciado 
no dia 29 de outubro último, as resoluções adotadas 
no evento, recomendando a adoção de leis especffi
cas pelos diversos pafses, assim como um fortaleci
mento da cooperação policial internacional. 

O que se viu em Nova Délhi foi a determinação 
de dezenas de países de participarem de um movi
mento mundial de combate à 'lavagem' de dinheiro, 
o que só faz reforçar o interesse em que a Câmara 
dos Deputados acelere a apreciação das matérias. 

O projeto, de iniciativa do Executivo, foi anexa
do ao de autoria do então Deptuado José Fortunati. 
Os dois, tramitando em conjunto, estão sob a análise 
da Sub-Comissão de Matéria Penal, criada no âmbi
to da Comissão de Constituição e Justiça daquela 
Casa do Congresso. 

Desta tribuna, formulo um veemente apelo aos 
eminentes Parlamentares que estão examinando a 
matéria, para que, atentos ao crescente clamor pú
blico contra a desfaçatez com que os criminosos 
agem em nosso Pais e em todo o mundo, internan
do, impunemente, dinheiro resultante de atividade 
criminosa, eles possam ser exemplarmente punidos. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Francelina 
Pereira, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, 12 Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 12 Vice
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 12: 

Discussão, em turno úhico, do Projeto 
de Lei do Senado n° 25, de 1997-Comple
mentar, de autoria do Senador Esperidião 
Amin, que cria o Fundo de Terras e dá ou
tras providências, tendo 

Pareceres sob n% 

- 354, de 1997, da Comissão de As
suntos Económicos, Relator: Senador Os
mar Dias, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAE (substitutivo), que oferece, com 
voto em separado do Senador José Serra; e 

- 663, de 1997, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania (nos termos do 
Requerimento n2 590, de 1997, de audiên
cia), Relator: Senador Lúcio Alcântara, favo-

rável, nos termos da Emenda nº 2-CCJ 
(substitutivo), que oferece. 

Passa-se à discussão em conjunto do projeto e 
dos subsfitutivos, em turno único. 

Em discussão (Pausa.) 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Esperidião Amin, para dis
cutir. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, acabo de participar de um encontro com 
representantes autorizados do Governo Federal. Se

_gundo me informarartl_ esses representantes, esse 
projeto pode ser transformado em um prog~ma que 
contribuiria para a resolução da grave questao da re
forma agrária no Brasil, com base em experiências 
desenvolvidas no meu Estado, Santa Catarina, no 
Estado do Paraná e, pelo que estou informado, no 
Estado do Ceará, portanto, em latitudes diversas. 

Os representantes fizeram: me um pedido, uma 
ponderação. Pedi-lhes que a transmitissem, com a 
minha anuência, ao Líder do Governo nesta Casa, 
Senador Elcio Alvares, o que deve estar sendo feito, 
neste momento, pelos referidos representantes do 
Governo. As suas sugestões dizem respeito a duas 
questões: uma é a de fonte de financiamento do pro
gt.fma, outra é a-questão relativa à gestão do pro
grama. . 

A primeira já foi enriquecida pelo Senador Jose 
Serra, autor de um substitutivo parcial, de uma 
emenda, que enriqueceu a minha proposta original. 
A segunda sugestão poderá melhorar e aprimorar o 
texto, da melhor lavra, do Senador Lúcio Alcântara, 
que contribuiu muito para que pudéssemos ter, 
como forma de gestão do fundo de terras e reforma 
agrária, um texto que não ferisse o principio constitu
cional segundo o qual é atribuição do Execut1vo pro
por órgãos de gestão de um fundo constitucional, de 
um fundo criado para desenvolver o programa. 

De sorte, Sr. Presidente, que encaminho à 
Mesa a seguinte alternativa, do ponto de vista regi
mental, pois creio que só quem pode pedir um adia
mento por uma semana deste projeto são os Líde
res. Caso me seja facultada a possibilidade, propo
nho o adiamento da votação do Item 1 da pauta para 
quarta-feira da sema_11~ que vem,_ ~a c:rteza d~ que, 
na próxima semana, o Governo Ja tera ~Tere~!do ~ 
suas sugestões sobre essas duas questoes, Ja devi
damente apreciadas pelo Relator, Senador Lúcio Al
cântara. Acredito que eu também já terei algum jui-
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zo. Creio que poderemos, daqui a uma semana, ter 
a aprovação deste projeto, de forma a não apenas 
contemplar a iniciativa de um Parlamentar, mas aju
dar o País a ter uma resposta eficaz para um proble
ma dramático, que é o da reforma agrária, mantido 
como prioridade, mesmo agora depois do anúncio 
das medidas de restrição a gastos, posto que a re
forma agrária é um dos quatro setores que o Gover
no considera intangíveis em matéria de corte de gas
tos. 

Assim, Sr. Presidente, endereço à Mesa o re
querimento, nos termos do art. 279, c, do Regimento 
Interno, para que o Projeto de Lei do Senado Com
plementar n• 25, de 1997, tenha adiada a sua dis
cussão e, se possível, a sua votação para a sessão 
do dia 19 de novembro próximo vindouro. 

Durante o discurso do Sr. Esperidião 
Amin, o Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presiden
te, deixa· a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Antes de V. Ex!' enviá-lo à Mesa, esclareço que no 
dia 19 teremos a votação do FEF. Portanto, essa 
data ficará como alternativa. Conseqüentemente, po
deremos votá-la no dia 19 ou 20. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 
Presidente, V. Exª poderá colocá-la na Ordem do 
Dia de quarta-feira. Se, por acaso, a votação do FEF 
impedir, a matéria poderá passar para o dia seguin
te, e se houver acordo, Sr. Presiderüe, tenho certeza 
que poderemos aprová-lo rapidamente, se for o 
caso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campe
lo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 979, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei do Senado n2 25/97 - Complementar a fim de 
serfeita na sessão de 19-11-97. 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1997.
Senador Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, será cumprida a delibe
ração do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem2: 

---Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n2 219, de 1997, de inicia
tiva da Comissão Externa do "EI Niiio", cria
da através do Requerimento nº 533, de 
1997, que altera a Lei nº 1.079, de 10 de 
abril de 1950, que define os crimes de res
ponsabilidade e regula o respectivo proces
so de julgamento e o Decreto-Lei n2 201, de 
27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 
responsabilidade a·os prefeitos e vereadores, 
e dá outras providências. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 980, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro o adiamento da discussão do Proje
to de Lei do Senado nº 219, de 1997 a fim de que 
sobre ele seja ouvida a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1997. -
Senador Gerson Camata - Senador Francelino Pe
reira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães) 
- A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n2 220, de 1997, de inicia
tiva da Comissão Externa do "EI Niiio", cria
da através do Requerimento nº 533, de 
1997, que estabelece as Diretrizes Nacio
nais de Defesa Civil. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 981, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. :::79, alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro o adiamento da discussão do Proje
to de Lei do Senado n2 220, de 1997 a fim de que 
sobre ele seja ouvida a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 
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Sala das Sessões, 12 de novembro de 1997.
Fernando Gerson Camata - Senador Francelino 
Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem4: 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1997 
(n2 301/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão deferi
da à Televisão Chapecó S.A. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na Cidade de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, tendo 

Parecer favorável, sob nº 504, de 
1997, da Comissão de Educação, Relator: 
Senador Esperidião Amin. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Passamos à votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, de 

acordo com o art. 288, IV, do Regimento Interno, a 

matéria depende, para· sua aprovação, do voto favo
rável de dois quintos da composição da Casa, de
vendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. 

De acordo com o Regimento, a votação será 
nominal. (Pausa.) 

··Peço às Sr!!s e aos Srs. Senadores que se en
contram nas dependências da Casa e_ que ainda não 
marcaram suas presenças no plenário, que o façam, 
pois o painel será liberado. 

Os Srs. Senadores-já podem votar, se assim o 
desejarem. 

Solicito o comparecimento das Sr!!s e dos Srs. 
Senadores no Plenárió da Casa para votarem. 

A votação está interrompida em virtude de pro
blema no painel. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, apenas para ()rientar a Bancada que, por 
se tratar de renovação de concessão, como temos 
feito, no sentido de marcar a posição relativa à não 
instalação do Conselho de Comunicação Social, o 
meu voto é pela abstenção. 

OSR:-PRESIDl:NTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Bloco vota pela abstenção. 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães) 
-Votaram SIM 47 Srs. Senadores. 

Houve 4 abstenções. 
Total: 51.' 
O projeto foi aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1 ºSe
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 729, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 4, de 1997 (nº 301, de 1996, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora, apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 4, de 1997 (n2 

301, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão deferida à Televi
são Chapecó S.A. para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade de Chapecó, Esta
do de Santa Catarina. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de novem
bro de 1997. - Antonio Carlos Valadares, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo 
Melo - Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N2 729, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidenl§l d_o Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimen
to Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o ato que renova a conces
são deferida à Televisão Chapecó S.A 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Chapecó, 
Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o De

creto sln°, de B de agosto de 1994, que renova por 

quinze anos, a partir de 17 de agosto de 1993, a 
concessão deferida à Televisão Chapecó S.A para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão de sons e imagens na cidade de Chape
cá, Estado de Santa Catarina. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Aprovado o projeto, passa-se à imediata aprecia
ção da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalh.ã•'"'' 

-Item 5: 

Discussão, em turno único, do ?,-." · 
de Decreto Legislativo n2 5, de 199. ,.1° 
302/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão· deferi
da ao Sistema Clube de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Ribeirão Pre
to, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, sob n2 505, de 
1997, da Comissão de Educação, Relator: 
Senador Roberto Requião. 

Em discussão o projeto, erri turiio único. (Páusa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, de 
acordo com o art. 288, IV, do Regimento Interno, a 
matéria depende, para sua aprovação, do voto favo
rável de dois quintos da composição da Casa, de
vendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Todos os Srs. Senadores já votaram? 

Votaram SIM 50 Srs. Senadores e NÃO, ne-
nhum Senador. 

Houve 05 abstenções. 
Total: 55 votos. 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção finaL (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 730, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 5, de 1997 (n" 302, de 1996, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislatjvo n2 5, de 1997 (n2 

302, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão deferida ao Siste
ma Clube de Comunicação Lida para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de novem
bro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator- Junia Ma
rise. 

ANEXO AO PARECER No 730, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro-
')U, e eu, Presidente do Senado 
~ederal, nos tennos do art. 48, item 28, do Regímen
' Interno, promulgo o seguinte: · 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o ato que renova a conces
são deferida ao Sistema Clube de Comu
nicação Ltda para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na ci
dade de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 2 É aprovado o ato a que se refere o De
creto sln2, de 19 de setembro de 1994, que renova 
por d~z anos, a partirde 12 de novembro de 1993, a 
concessão deferida ao Sistema Clube de Comunica
çãQ Ltda. para explorar, sem direito de exclusivida
·de;-serviço de radiodifusão de sons e imagens na ci
dade de-Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em discussão a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discu_ss~9-_ 

Em votação a redação finaL 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Hem6: 

Discussão, em .turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 6, de 1997 (n2 

303/96, na Câmara dos Deputados), que 
_aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Difusora Taubaté Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda tro
pical na Cidade de Taubaté, Estado de São 
Paul<:f, tendo 

Parecer favorável, sob n2 506, de 
1997, da Comissão de Educação, Rela!"'" 
Senador Coutinho Jorge. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pauso.., 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

-discussão. 
- - Em votação. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, de 
acorcro com o art. 288, IV, do Regimento Interno, a 
matéria depende, para sua aprovação, do voto favo
rável de dois quintos da composição da Casa, de-· 
vendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Encerrada a votação. 

Passa-se à apuração. 

Votaram SIM 51 Srs. Senadores e Não, ne-
nhum Senador. 

Houve 4 abstenções. 

Total: 55 votos. 

Aprovada. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2731, DE 1997 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 6, de 1997 (nº 303, de 1996, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1997 (n2 

303, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão da Rádio Difusora 
Taubaté Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical na cidade de Taubaté, Esta
do de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de novem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo 
Melo - Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N°731, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do 
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1997 

Aprova o ato que renova a conces
são da Rádio Difusora Taubaté Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda tropical na cidade de Tau
balé, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar!. 12 É aprovado o ato a que se refere o De
creto s/n2, de 9 de dezembro de 1994, que renova 
por dez anos, a p<J.rtir de 12 de maio de 1993, a con
cessão da Rádio Difusora Taubaté Ltda., para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda tropical na cidade de Tauba
té, Estado de São Paulo. 

_ArL22 _ Esre __ [)_ecreto_iwl~lªtivo_ E;!ntra em_ \ligo r 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Em di~cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

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

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-ltem7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 7, de 1997 (n• 
304/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Ribeirão Preto Ltda.· para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, tendo 

Parecer favorável, sob' n• 507, de 
1997, da Comissão de Educação, Relator: 
Senador Esperidião Amin. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votaÇão. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, de 
acordo com o art. 288, IV, do Regimento Interno, a 
matéria depende, para sua aprovação, do voto favo
rável de dois quintos da composição da Casa, de
vendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 7, DE 1997 

N• Sessão: 1 

Data Sessão: 12/11/1997 
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I Opo<od.: HELIO F. UMA 

RENOVA A CONCESSÃO DA RÁDIO RIBEIRÃO 
PRETO LTDA, CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP 

N• Vot.: 4 

""' ""' SIM 

""' SIM 

SIM 

""' 

Votos Sim: 48 

Votos Não: O 

Votos Abst: 4 

Data Início: 12111/1997 Hora Início: 16:09:59 
_ Data Fim: 12/11/1997 Hora Fim: 16:12:16 

Parlldo iuF Nome do Senad<>< Velo 

Total: 52 

:12/11197 - 16:12 
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O SR. PRESIDENTE (Ãntonio CarlÓS Magaihãesj 
-Votaram SIM 48 Srs. Senadores. Não houve votos 
contrários. 

Houve 04 abstenções. 

Total: 52 votos. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PDT-RS)- Sr. 
Presidente, solicito seja registrado o meu voto Sim 
como também o do Senador José Fogaça, que não 
constaram do painel. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A votação já estava encerrada quando V. Ex! vo
tou, mas registrarei na ata a intenção de V. Ex! e a 
do Senador José Fogaça. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 732, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 7, de 1997 (n2 304, de 1996, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 1997 (n2 

304, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão da Rádio Ribeirão 
Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de novem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo 
Melo - Junla Marise. 

ÁNEXO AO PARECER Nº 732, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o ato que renova a conces
são da Rádio Ribeirão Preto Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Ribeirão 
Preto, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 º É aprovado o ato a que se refere Q 

Decreto s/n2 , de 13 de dezembro de 1995, que 
renova por dez anos, a partir de 12 de maio de 
1994, a concessão outorgada à Rádio Ribeirão 
Preto Ltda., para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

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

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patro
cínio. 

São lidos os seguintes: 
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PARECER No 733, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 
36, de 1996 (n° 5.071/90, na Casa de 
origem) que dispõe sobre a proteção 
das cavidades naturais subterrâneas, 
em conformidade com o inciso X do 
art. 20 e o inciso V do art. 216 da 
Constituição Federal e dá outras 
providências. 

RELA TORA: Senadora MARINA SILVA 

I- RELATÓRIO 

É submetido a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n° 36, de 
1996 (n° s:o71, de 1990, na Casa de origem) que dispõe sobre a proteção às 
cavidades naturais subterrâneas, em conformidade com os artigos 20 e 216 da 
Constituição Federal, que tratam, respectivamente, dos bens da União e do 
patrimônio cultural brasileiro. 

Em doze artigos, o ptojeto define os conceitos empregados, 
estabelece restrições para os usos científico, econômico, de lazer e turístico das 
cavernas e seu entorno; obriga a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental 
para atividades em cuja área de influência existam cavernas; determina a 
implantação do Cadastro Nacional do Patrimônio Espeleológico; obriga 
usuários de recursos naturais a notificar a existência de cavernas em suas áreas 
de atuação; estabelece prioridade para projetos de proteção de cavernas em 
financiamentos provenientes de órgãos federais; define penas e multas para 
crimes e infrações contra o patrimônio espeleológico; e determina ao poder 
público a criação de unidades de conservação ou outras formas de 
acautelamento e proteção das cavidades naturais subterrâneas relevantes e em 
risco iminente de destruição. 

O autor, Deputado Fábio Feldmann, chama a atenção, em sua 
justificativa, para o significado científico, cultural e ambiental do patrimônio 
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espeleológico brasileiro, confrontado com a redu7.ida importância a ele dada 
durante a história da ocupação do território nacional,. até nossos dias, e com a 
persistente destruição efetuada principalmente pela mineração e pelo turismo de 
massa irresponsável. Lembra também que a degradação das cavernas se dá, 
inclusive, por vias indiretas, quando há atividades inaàequadas em seu entorno 
e poluição das águas que percorrem as redes cársticas. 

A justificativa registra, ainda, a contribuição de especialistas e a 
participação da Sociedade Brasileira de Espeleologia, que desencadeou um 
processo de reuniões e simpósios com a finalidade de subsidiar a elaboração do 
projeto de lei. 

Na Câmara dos Deputados, a proposta foi avaliada nas comissões 
de Constituição e Justiça, que apresentou substitutivo; de Educação, Cultura e 
Desporto; e de Defesa do Consumidor, Mei.o Ambiente e Minorias, que 
apresentou emendas. 

II-ANÁLISE 

O projeto de lei ora analisado está completando sete anos de 
tramitação no Congresso Nacional, dos quais mais de seis na Câmara dos 
Deputados. Nesse longo período, como é compreensível, algumas de suas 
formulações foram superadas pela própria evolução conceitua! ocorrida na área 
temática do Meio Ambiente, acelerada especialmente durante o processo de 
preparação e realizaÇão da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Ao mesmo tempo, outras mudanças 
aconteceram na interface da legislação ambiental com os costumes políticos e 
jurídicos, em decorrência de novas dinâmicas que se impuseram na sociedade 
brasileira, a exemplo daquelas derivadas do amadurecimento do:papel da ação 
local - entendida tanto no plano comunitário, quanto municiphl; estadual e 
regional - diante da centralização do plano federal. 

Tais dinâmicas têm propiciado grandes ganhos !!~ efi~iência, 

resultados sociais. e construção de cidadania, a partir do deslocaménto de l'oder 
de-iniciativa e responsabilidade para sistemas de decisão compartilhados entre 
sociedade e Estado, na solução de problemas que dependem do engajamento das 
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populações diretamente atingidas e da capacidade local de fiscalizar e 
acompanhar a implementação de políticas ou a aplicação de leis. 

Faz parte desses nGvos enfoques o tratamento dado às questões 
ambientais. A tramitação do referido projeto no Congresso é contemporânea da 
sensível modificação de âmbito daquelas questões, num processo que vem se 
dando desde os anos 70 e que, a partir da Rio 92, mostrou uma clara inflexão. 
Não mais a demanda "naturalista" de proteção ambiental, simplesmente, mas o 
entendimento dessa proteção como interligada a escolhas políticas, sociais e 
econômicas inerentes a um dado est.lo de desenvolvimento. Assim, do 
preservacionismo caminhou-se para o desafio de soluções complexas, que 
contemplem, a um só tempo, problemas sociais, econômicos e ambientais. Do 
ponto de vista metodológico, isso significa deixar de lado a excessiva e unívoca 
ênfase nos fatores fiscalização e punição na tutela de bens naturais de especial 
relevância e, ao mesmo tempo, investir muito em outros elementos, capazes de 
garantir, de fato, a proteção ao meio ambiente. 

A avaliação do projeto em pauta parte de sua inquestionável 
pertinência e de seu mérito. De uma maneira geral, a proteção ao patrimônio 
espeleológico tem sido relegada, no Brasil, em que pesem os esforços dos 
cientistas e de dedicados servidores públicos, a um plano que não reflete a sua 
relevância para a pesquisa, para a próprift proteção da biodiversidade e, também, 
para a integridade dos patrimônios paleontológico e arqueológico. O estudo das 
formações existentes no interior das cavernas permite identificar e datar 
variações paleoclimáticas, além de ser fundamental para a obtenção de dados 
mineralógicos, fisicos e químicos. Protegidas das variações do mundo externo, 
as cavernas guardam ossadas de animais extintos, pólens de antigos vegetais e 
vestígios dé grupos humanos primitivos. 

Ao Congresso Nacional cabe, por meio de legislação adequada, 
valorizar tal patrimônio, o que equivale, indiretamente, a apoiar o 
desenvolvimento da ciência no país e a apropriação coletiva, pela via do 
conhecimento, de um bem que é de toda a nossa sociedade. Embora nossa triste 
tradição seja a de dilapidar, no curto prazo, bens culturais, históricos e naturais 
especialíssimos, já amadurecemos o suficiente para reverter esse caminho, ainda 
marcado pela truculência contra tudo aquilo que não seja quantificável 
economicamente para imediato usufruto. Aprovar leis sensíveis ao que é de 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DOSEJI<ADO FEDERAL 

todos, ao que é imemorial, ao que é permanente, ao que remete aos valores 
difusos que nos unem e cimentam nossa identidade comum, é um compromisso 
com as novas e futuras gerações do qual não podemos nos furtar. 

A atualização conceitua] e a introdução de aperfeiçoamentos no 
projeto foram feitas em estreita colaboração com a Sociedade Brasileira de 
Espeleologia - SBE e com especialistas do IBAMA, responsáveis pelo recém
criado Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECA V. 
O texto final do substitutivo aqui apresen4tdo é, portanto, produto de um 
esforço col~tivo do qual também participou a Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo. 

O substitutivo elaborado mantém o espírito e a orientação do 
projeto original, apresentando modificações que podem ser agrupadas em: 1) de 
atmilização conceituai: de redação, em alguns casos, e em outros, sob a forma 
de acréscimos necessários para abrigar definições que remetem à idéia de 
sistema e de conjunto, não suficientemente enfatizada no texto original (art. 2°); 
2) para introduzir procedimentos objetivos de parceria, seja com a sociedade 
civil e com a comunidade científica, seja cpm Estados, Municípios e Distrito 
Federal (artigos 4° e 7°); 3) para aperfeiçoar a tipificação de infrações e crime 
contra o patrimônio espeleológico, seguindo a tendência de restringir as penas 
de detenção ao mínimo e escalonar as penas econômicas (artigos 5°, 6°, 10, 12 e 
13); 4) de redação, em geral, com o intuito de colaborar para, na medida do 
possível, tornar mais. claros dispositivos legais que envolvem procedimentos e 
avaliações técniCos. 

III- VOTO 

Tendo em vista o exposto, o voto da relatara é pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara no 36, de 1996, nos termos do seguinte 

EMENDA No 1-CAS (SUBSTITUTIVO) 

AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA~ 36, DE 1996. 

Dispõe sobre a proteção das cavidades 
naturais subterrâneas, em conformidade 
com o inciso X do art. 20 e o inciso V do 
ar/. 216, da Constituição Federal e dá 
outras providências. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o Esta Lei regula a proteção e a utilização das cavidades 
naturais subterrâneas existentes no território nacional, em conformidade com os 

artigos 20, inciso X; 216, inciso V e 225, § 1°, inciso III, da Constituição 
Federal. 

Art. ZO Para os efeitos desta Lei entende-se por: 

I - cavidades naturais subterrâneas: os espaços conhecidos como 
cavernas, formados por processos naturais, independentemente do tipo de rocha 
encaixante ou de suas dimensões, incluídos o corpo rochoso onde se inserem, 
seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, e as comunidades animais e 

. -vegetais ali existentes; 

II - grutas, tocas e lapas: cavernas com desenvolvimento 
predominantemente horizontal; 

III - abismos, fumas e buracos: cavernas com desenvolvimento 
predominantemente vertical; 

• ·- IV - sistema espeleológico: conjunto de cavidades naturais 
subterrâneas interconectadas por um sistema de drenagem ou por espaços no 
corpo rochoso; 

V - patrimô~i9 espeleológico: conjunto de elementos bióticos e 
abióticos, subterrâneos e~ SUperficiais, representado pelas cavidades naturais 
subterrâneas e pelos sistemas espeleológicos ou a eles associados; 

VI - áreas potenciais de patrimônio espeleológico: áreas que, 
devido a sua constituição geológica e geomorfológica, sejam propícias à 
ocorrência de cavidades naturais subterrâneas; 

VII - área de influência: área que compreende os recursos bióticos 
e abióticos, superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio 
ecológiço e da integridade fisica das cavernas naturais subterrâneas e/ou do 
sistema espeleológico. 
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Art. 3° A delimitação da área de influência será estabelecida por 
meio de estudo técnico-científico aprovado pelo órgão federal competente. 

§ 1° Até que seja delimitada, na forma do caput deste artigo, a área 

de influência corresponderá a uma faixa de 300 metros, considerada a partir da 
projeção em superficie do desenvolvimento linear da cavidade natural 

subterrânea; 

§ 2° Na faixa estabelecida conforme o parágra~o anterior, serão 
proibidas a pesquisa e lavra mineral, a construção de estradas e rodovias, e 
atividades e empreendimentos capazes de afetar o solo e o subsolo, provocar 
.erosão de terras, assoreamento ou poluição das coleções hídricas; 

§ 3° Não se incluem na proibição estabelecida no parágrafo anteri?r 
as vias de acesso definidas em Plano de Manejo da cavidade natural 
subterrânea. 

§ 4° A regulamentação desta Lei definirá, para os diversos casos 
aos quais se aplica o disposto neste artigo, os responsáveis pela elaboração do 
estudo a que se refere o caput. 

Art. 4o A União, diretamente ou por meio de convênio ou outros 
instrumentos legais de parceria com os Estàdos, o Distrito Federal ou entidades 
representativas da comunidade espeleológica brasileira, elaborará o Cadastro 
Nacional do Patrimônio Espeleológico. 

Parágrafo único. A elaboração do Cadastro Nacional do 
Patrimônio Espeleológico deverá ter, necessariamente, a participação de 
entidades representativas da comunidade técnico-científica brasileira das 
especialidades afins. 

Art 5° Os detentores de direitos ou licenças para exploração de 
recursos naturais e/ou proprietários de imóveis, bem como detentores de títulos 
de concessão, ficam obrigados a informar ao órgão competente integrante do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, a ocorrência de cavid~des 
naturais subterrâneas nas áreas sob sua responsabilidade e a adotar, de imediato, 
medidas para a proteção dessas cavernas e de sua área de influência. 
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Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo 
sujeita o infrator ao pagamento das mul~ previstas no art. 11 desta Lei e à 
cassação da licença do empreendimento, sem prejuízo das demais cominações 
legais. 

Art. 6° As atividades em cavidades naturais subterrâneas não serão 
permitidas sem a devida permissão, autorização õ\1-licença eh autoridade 
competente, na forma disposta na regulamentação desta Lei. 

§ 1 o A autorização, permissão ou licença para atividades de turismo 

e de lazer intensivos ou realizados em caráter permanente em cavidades naturais 
subterrâneas será condicionada à apresentação de Plano de Manejo do qual 

consteprograma de educação ambiental. 

§ zo Atividades de visitação 'esporádica de caráter esportivo, 
científico exploratório ou educacional estão liberadas da autorização, permissão 
ou licença de que trata o caput deste artigo e seu disciplinamento deverá constar 

da regulamentação desta Lei. 

Art. 7° A União poderá ceder a Estados, a Municípios e ao Distrito 
Federal o uso de cavidades naturais subterrâneas, pelo prazo de 50 (cinqüenta) 
anos, sucessivamente renovável, de acordo com critérios estabelecidos na 
regulamentação desta Lei. 

Parágrafo único. A Uni'ão pocterá delegar aos Estados, Municípios 
e ao Distrito federal poder para fiscalizaçãp da utilização de cavidades naturais 
subterrâneas, bem como para a aplicação de sanções administrativas. 

Art. 8° As atividades atualmente existentes nas cavidades naturais 
subterrâneas e suas áreas de influência, e nas. áreas potenciais de patrimônio 
espeleológico sujeitam-se ao licenciamento ambiental, na forma desta Lei. 

Parágrafo único. O licenciamento de que trata este artigo deverá 

ser requerido nos cento e oitenta dias posteriores à publicação desta Lei, sob 
pena de interdição da atividade e da aplicação da multa correspondente. 

Art. 9° O Poder Público instituirá unidades de conservação ou 
outras formas de acautelamento, visando à valorização e à proteção do 
patrimônio espeleológico. 
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Art. 10. A utilização do património espeleológico em desacordo 
com o disposto nesta Lei constitui dano ao m~io ambiente e ao património da 
União, estando legitimadas par.l a promoção da ação principal ou· cautelar as 
pessoas e entidades mencionadas no art. 5° da Lei 7.347, de 24 de julho de 
1985. 

Art. 11. Constitui crime a utilização que destrua total ou 
paEcialmente as cavidades naturais subterrâneas. 

Pena- detenção de 6 (seis) meses a 3(três) anos e multa 

Art. 12. Constitui infração a esta Lei: 

I- realizar, sem autorização, exceto nos casos previstos no art. 6°, 
§ 4°, desta Lei, estudos de qualquer natureza e práticas de turismo e lazer nas 
cavidades naturais subterrâneas; 

Multa: de R$ 100,00 a R$ 1.000,00 

II - a retirada sem autorização de material biológico, geológico, 

arqueológico ou paleontológico de cavidades naturais subterrâneas. 

Multa- de R$ 300,00 a R$ 5.000,00 

III - exercer atividade sem autorização ou licenciamento ou em 
desconformidade com estes, na área de influência da cavidade natural 
subterrânea, excetuando-se os casos previstos no art. 6°, § 4°, desta Lei. 

Multa- de R$ 500,00 a R$ 100.000,00 

§ 1° As multas serão aplicadas em dobro em caso de reincidência. 

§ 2° O descumprimento de auto de interdição sujeitará o infrator a 
multa diária, cujo valor será correspondente ao máximo da respectiva 

capitulação, até a cessação da atividade infratora. 

·§ 3° A regulamentação desta Lei estabelecerá os ·c"ri,t.érios para 
perícia e cálculo da pena de multa, bem como para sua revisão penódica, com 
base nos índices constantes da legislação pertinente. 
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Art. 13. Ficam também as autoridades competentes que deixem, 
por omissão ou negligência comprovadas, de aplicar as medidas preventivas e 
punitivas às infrações a esta Lei, sujeitas às penalidades previstas no artigo 
anterior, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 

--· 1 ·-· 

Art. 14. Os recursos provenientes das multas de que trata esta Lei, 
bem como da venda e leilão de bens apreendidos ou de qualquer forma de 
arrecadação que envõlva o uso indevido do Patrimônio Espeleológico, serão 
recolhidos ao órgão, integrante do SISNAMA, competente para sua aplicação e 
revertidos necessariamente a projetes ou ações de conformidade com a proteção 
desse patrimônio. 

Art. 15. O Poder Executivo rj':gulamentará esta Lei no prazo de 
cento e vinte dias após sua publicação. 

Art.16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em os ele no~;emb~e de;, l<=fq=i. 

ADEMIR ANDRADE - PRESIDENTE 
MARINA SILVA- RELA TORA 
ALBINO BOA VENTURA 
BELLOPARGA 
SEBASTIÃO ROCHA 
LUDIO COELHO 
OSMARDIAS 
V ALMIR CAMPELO 
JOSÉ ALVES 
NABO R JÚNIOR 
EDISON LOBÃO 
EMÍLIA FERNANDES 
OTONlEL MACHADO 
LEOMAR QUINT ANILHA 
JONAS PINHEIRO 
CASILDO MALDANER 
MARLUCE PINTO 

• 
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LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
------- -.-_':"':".---.------- ____ j_ill!ll __________ --------------------

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações . 

. § 12 Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

······················································································································· 
. ill - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei. vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

·····················································.··································································· 
. 

PARECER No 734, DE 1997 
Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado 
Federal no 66, de 1996, de autoria do 
Senador Onofre Quinan, que "Dispõe 
sobre a utilização, pelos usuários, das 
portas dianteira e traseira dos ônibus 
urbanos". 

RELATOR: Senador GILVAM BORGES 

I- RELATÓRIO 

O Projeto de Lei no 066, de 1996, do Senador 
Onofre Quinan, estabelece que a utilização dos ônibus urbanos 
pelos passageiros será feita, obrigatoriamente, mediante embarque 
pela porta dianteira e desembarque pela porta traseira. Passageiros 
dispensados de passar pela roleta utilização apenas a porta traseira. 
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Determina o projeto, para tanto, que, a partir da 
vigência da Lei proposta, os novos ônibus urbanos passem a ser 
produzidos em consonância com a forma de utilização 
recomendada. No caso dos veículos já existentes, impõe que sejam 
adaptados à norma no prazo de cinco anos. Abre exceção para 
veículos cujos embarque e desembarque de passageiros dependam 
de esquemas especiais de operação. 

Ao justificar sua proposta, argumenta o autor que a 
medida visa a aumentar a segurança dos passageiros dos transportes 
coletivos, especialmente na travessia da rua, após o desembarque, 
que é quando eles se expõem a uma das mais freqüentes causas de 
acidentes. Acrescenta que tais acidentes ocorrem quando -o 
desembarque é feito pela porta dianteira, o que dificulta ao 
passageiro a visão ampla do trânsito. 

Em exame na Comissão de Assuntos Sociais, o 
Projeto de Lei na 066/96 não recebeu emendas no prazo regimental. 

H- VOTO DO RELATOR 
O projeto de autoria do Senador Onofre Quinan 

demonstra sua imensa preocupação em reduzir o alto registro de 
acidentes no trânsito, que aflige a população brasileirl:l. O autor 
volta-se especialmente para os passageiros dos ônibus~ urbanos, 
onde se encontra a maior parte dos trabalhadores do nosso País. Ao 
contrário do que afirma modestamente o nobre Senador, a matéria 
se inclui entre os mais importantes temas nacionais da atualidade, 
que é o combate à violência no trânsito. 

A proposição baseia-se na premissa de que o s.istema de 
embarque pela porta dianteira e desembarque pela porta traseira é· o 
mais seguro para os usuários. 

Trata-se, no entanto, de premissa discutível. Na verdade, 
não se conhece, dos órgãos de gerência e das entidades de 
planejamento e pesquisa em transportes urbanos do país, qualquer 
estudo conclusivo a esse respeito. Pesquisa de opinião efetuada pela 
extinta Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, em 
1989, junto às administrações locais, revelou resultados que não 
permitem inferir qualquer vantagem de um modelo sobre o outro, 
no que concerne à segurança. 

'ftc r r e+ 
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Do ponto de · vtsta técmco, considera-se que as 
especificações relativas à disposição interna do mobiliário dos 
ônibus estão vinculadas ao tipo de operação que se pretende e estão 
sujeitas às alterações que o dinamismo próprio à natureza dos 
serviços requer da sua organização. 

Nesse sentido, é interessante notar que a forma de 
utilização das portas dos ônibus vem sendo disciplinada, em 
diversos municípios, apenas mediante regulamentos OJ.l .. resoluções 
de conselhos locais. O próprio Código Nacional de Trânsito - CNT 
admite a póssibilidade de que o disciplinamento seja fe.ito'.por meio 
de instrumentos de hierarquia ·inferior à da lei. Diz o artigoA3 do 
CNT: 

"Art. 43. Os veículos de aluguel para transporte 
coletivo dependerão, para transitar, de autorização, 
concessão ou permissão da autoridade competente. 

§ 1° Os veiculos de que trata este artigo deverãó. 
satisfazer às condições técnicas e aos requisitos de 
higiene, segurança e conforto do público, exigidos em lei, 
regulamento ou documento de autorização." (grifo 
nosso). 

Além disso, sendo o tema estreitamente afeto às 
peculiaridades locais dos serviços, considera-se que a 
regulamentação dever ser definida. no âmbito das administrações 
mumctpats. 

Pelo exposto, não obs•ante o elevado propósito do 
Senado Onofre Quinan, propomos a rejeição do Projeto de Lei do 
Senado n° 066, de 1996. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 

ADEMIR ANDRADE - PRESIDENTE 
GIL V AM BORGES - RELATOR 
CASILDO MALDANER 
ALBINO BOA VENTURA 
CARLOS BEZERRA (CO~TRA) 
W ALDECK ORNELAS 
V ALMIR CAMPELO (CONTRA) 
EMÍLIA FERNANDES (CONTRA) 

OSMARDIAS 
NABOR JÚNIOR 
JOSÉ ALVES 
JOÃO FRANÇA (CONTRA) 
OTONIEL MACHADO 
SEBASTIÃO ROCHA (CONTRA). 
BELLOPARGA 
JONAS PINHEIRO 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCI-\IS 
LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL /PLS N" b{jq.,, 

TITULARES· PFL SIM :"-i.-\0 ABSTENÇÃO St:P'LENTES. PFL SIM :-o.\0 AB~lE:-íC:.i.O 

ROMEROJUCA GUILHERME PALMEIRA 
JONAS PINHEIRO 1/ VAGO 
JOSE ALVES v VAGO 
BELLOPARGA ,/ VAGO 
WALDECK ORNELAS v JOSE AGRIPINO I 
ED!SON LOBÃO BERNA.'WO CABRAL 

... 
JOSEBIANCO ROMEUTUMA 
FREITAS 1\'ETO JOAOROCHA 
JULIO CAMPOS , VAGO 

TITULARES- P::VIDB SIM :"i AO ABSTE:" ÁO Sl:"PLENTES- P~IDB SIM :"õ.\0 ABSTE~<.:-~0 

CARLOS BEZERRA v .. .. 
JOSE FÓGA( A 

Gll. V AM BORGES v VAGO 
. 

JOÃO FRANÇA v ONOFRE QU!NAN 
. 

CASn.DO MALDANER v JOSE SARNEY . 
ALBINO BOAVENTURA v RENAN CALHEIROS • ! 
NABOR JUNIOR v . 

VAGO I 
MARLUCE PINTO VAGO 
OTONIEL MACHADO v VAGO ' 

TITULARES- PSDB SI!\[ ~ . .\0 AIISTEN ÁO SUPLENTES - PSDB SIM NÁO ABSTE."fÇAO 

LUC! O ALCANT ARA ARTURDA TAVOLA 
OSMARDIAS v BENIVERAS 
LUDIO COELHO SERGIO MAC!-IADO 
CARLOS Wll.SON COUTINHO JORGE 
JOSE ROBERTO ARRUDA JEFFERSON PERES 

TITUL.\RES • BLOCO OPOSIÇ.\0 SIM NÃO ABSTENÇAO SUPLENTES ·BLOCO OPOSIÇÁO SIM NÃO ABSTEN'ÇAO 
. (!"J'IPDTIPSBIPPS'> IPTIPDTIPSBIPPS'> 

BENEDIT A DA Sll. V A-PT EMll.IA FERNANDES-PDT v 
MARINA Sll. V A-PT 

- ~·-

LAURO CAMPOS-PT 
ADEMIR ANDRADE-PSB ABDIAS NASCIMENTO-PDT I 
SEBASTIÃO ROCHA-PDT v ROBERTO FREIRE-PPS 

TmTLARES - PPB SIM :-lÃ O ABSTEN .o\0 SUPLENTES-PPB Sl\>I ;o.;Ão ABSTE!'JC.:\.0 

ERNANDES AMORIM EPITAC!O CAFETEIRA 
LEOMAR QU!NT ANILHA ESP!RIDIÃO AMlN 

TITL"LARES - PTB . SIM N . .\0 ABSTE:<Ç}i.O Sl"PLE.'ITES- PTB SIM NÃO AB!:Jí'E:'-IC..\0 

V ALMIR CAMPELO v ODACIR SOARES 

TOTAL~SIM_.:..QSNÃOjQ;. _ABS-=- S#A DAS REUN!{)ES! EM.};),! j C I ) )-

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N. 5.108- DE 21 DE' SETEMBRO DE 1966 
Institui o Código Nacional de TrânsitO 

................................................................................................................................. 
Art. 43, · Os veículos de aluguel para· transporte colativo dependerão, · para 

tr!UlSita.r, de autorização, CODCessão ou permissão da autorld!!.de CEIDpetente. 
§ 1• Os veiculas de que trata. êste artigo deverão satisfazer às Condições téc

nicas e os requisitos de higiene, segurança e confOrto do público, exigidos em lei, 
regulamento ou documento de. autorização. 

§ 2" Quando no município ou região· não existirem linhas regulares de O.Ji
bus, é facultado à autoridade competente autorizar, a titulo precário, que veí
culo, não enquadrado nas exigências do §. 1• dêste artigo, transporte passageiros, 
desde que submetido à prévia vistoria. · • 

.................................................................................................................................. 
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PARECER No 735, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n° 39, de 
1997, (n° 85/95, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a prática desportiva 
da capoeira e dá outra providências . 

RELATOR: Senador ABDIAS NASCIMENTO 

I- RELATÓRIO 

Vem ao exame da Comissão de Educação, o Projeto. de Lei da 
Câmara n° 39, de 1997 (n° 85, de 1995, na Casa de origem), de autoria do 
Deputado José Coimbra, que "dispõe sobre a prática desportiva da capoeira e dá 
outras providências". 

Em seu artigo 1°, a propos1çao determina ser a capoeira 
manifestação desportiva de criação nacional e incluir-se entre os bens que 
constituem o patrimônio cultural do País. Estabelece, a seguir, no artigo 2°, que 
o Poder Executivo protegerá e incentivará o mencionado esporte, na forma da 
legislação pertinente. Finalmente, no artigo 3°, confere o prazo de noventa dias 
para o citado Poder regulamentar a lei. 

II-ANÁLISE 

Em sua Justificação, o Autor afirma que algumas das principais 
tradições da cultura brasileira est~o sendo esquecidas e relegadas ao abandono, 
como é o caso da capoeira. Ao mesmo tempo, lutas de competição de origem 
estrangeira, como karatê, judô e boxe, são cada vez mais divulgadas no País. 

Recordando a máxima de que "um povo que não cultua suas 
tradições. torna-se um povo amorfo", o Deputado José Coimbra ressalta a 
necessidade de incentivar a prática dessa modalidade de luta genuinamente 
brasileira, tal como propõe o projeto em apreço. 
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De fato, a capoeira representa uma das manifestações mais 
tradicionais da cultura brasileira. Há notícias de sua prática desde a transferência 
da capital brasileira da Bahia para o Rio de Janeiro_.o.corrida em 1763. 

Não há acordo, porém, com respeito à origem dessa forma de luta. 
Édison Carneiro, respeitável pesquisador brasileiro, afirma ter-se a capoeira 
originado em Angola, de onde foi trazida para o Brasil pelos escravos. 

Outros estudiosos, entre os quais inclui-se Waldeloir Rego, 
defendem a tese de não haver provas que permitam assegurar ter a capoeira sido 
trazida pelos cativos. SegundÕ eles, há evidências mais sólidas de que a luta 
desenvolveu-se como manifestação urbana dos escravos já radicados no Brasil. 

· Parece não haver dúvida, todavia, de · que essa forma de luta 
mesclada com passos de dança foi wna das principais formas de resistência 
cultural do negro brasileiro, notadamente durante o regime da escravidão. O já 
citado Édison Carneiro assevera ter a capoeira sido, igualmente, instrumento 
valioso na defesa da liberdade do negro liberto, até que a repressão policial e as 
mudanças ocorridas na sociedade fizeram-na tornar-se wn jogo, wna modalidade 
de luta desportiva. 

As limitações impostas às manifestações dos negros brasileiros 
freqüentemente incluíram a repressão à capoeira, como atestam disposições 
legais, as aventuras dos capoeiristas mais famosos e algumas quadrinhas 
cantadas nas rodas de capoeira. Alguns desses versos lembram a atuação do 
chefe da polícia do Rio de Janeiro no início do século XIX e as artimanhas dos 
praticantes de capoeira para escapar de sua perseguição. 

Atualmente, o jogo da capoeira - ao mesmo tempo canto, música, 
dança e luta - é praticado em academias, conquanto seja forçoso reconhecer a 
predominância dos esportes ditos marciais, praticados mundialmente · e 
reconhecidos como de competição internacional. Ainda aqui, a capoeira impõe
se como forma de resistência cultural da nacionalidade. 

Em boa hora, o projeto em análise propõe diretrizes com o fim de · 
proteger e incentivar manifestação tão cara à cultura brasileira. 

A preservação da capoeira e de sua existência como expressão da 
cultura nacional muito deve aos grandes mestres capoeiristas, alguns dos quais 
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dedicaram a vida ao ensino e à difusão dessa tradicional luta. No parecer que Ofl'\ 
oferecemos à proposição do ilustre Deputado José Coimbra, rendemos tributo. 
aos capoeiristas brasileiros, registrando o nome de alguns dos grandes mestres 
de capoeira - com destaque para o maior de todos, mestre Pastinha. De São 
Paulo: Cavaco Domingos de Laudo Nascimento, Neninho de Obaluayê, Anandi 
das Areias, Ailton Bazan e Maurão; os mestres da Bal1ia: Nádia Maria Cardoso 
da Silva, Pedro Moraes Trindade e Odiosvaldo Bonfim Vigas; e os mestres do 
Rio de Janeiro: Antônio Oliveira Benvindo, João Carlos Pires e Marcelo 
Azevedo Guimarães (mestre Peixinho). 

III-VOTO 

O Projeto em exame é constitucional e juridico, além de observar a 
boa técnica legislativa. Quanto ao mérito, representa iniciativa oportuna, com 
vistas a defender e incentivar uma das expressões mais tradicionais da cultura 
brasileira. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara no 39, de 1997 (n° 85, de 1995, na Casa de origem)). 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA VICE-PRESII!ENTE NO 
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 
ABDIAS NASCIMENTO : RELATOR 

WALDECK ORNELAS 
ROMEUTUMA 
ÉDISON LOBÃO 
OTONIEL MACHADO 
JOÃO ROCHA 
LEVI DIAS 
BENIVERAS 
FERNANDO BEZERRA 

LÚCIO ALCÂNTARA 
JONAS PINHEIRO 
ÉLCIOÁLVARES 
EMÍLIA FERNANDES 
GILBERTO MIRANDA 
MARINA SILVA 
SERGIO MACHADO 
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PARECER No 736, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n° 42, de 1997 
(n° 2.899/97, na Casa de origem), que 
"Regulamenta o parágrafo único do art. 
49, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996". 

RELATOR: Senador ROMEU TUMA 

I- RELATÓRIO 

O Projeto de Lei da Câmara n° 42, de 1997, de iniciativa do Poder 

Executivõ, visa a regulamentar o parágrnfo único do art. 49 da Lei n° 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a transferênCia de alunos regulares 

entre instituições de educação superior. 

A Lei' n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu novas 

diretrizes e bases ·da educação nacional, em seu art. 92, ·revogou vários 

dispositivos legais,· que, até então, regulavam a matéria. Entre as Leis 

revogadas, a de.n° 7.037, de 5 de outubro de 1982, dispunha, especificamente, 

sobre as transferências de alunos entre instituições de ensino, assegurando este 

beneficio aos servidores públicos federais e aos membros das Forças Armadas, 

em qualquer época do ano, independente da existência de vagas, inclusive para 

os seus dependentes, desde que comprovada a remoção ou transferência. 

Com a revogação do mencionado dispositivo legal, ficaram 

aqueles servidores sem o amparo da Lei para pleitearem a matrícula em 

estabelecimentos de ensino, por ocasião de suas movimentações. 
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O Poder Executivo, sensível aos reflexos sociais que a medida 

estava provocando no âmbito de seus servidores, e no intuito de solucionar o 

problema, encaminhou o Projeto de Lei em análise, propondo o 

restabelecimento do beneficio. 

A proposição, na forma como foi encaminhada pelo Poder 

Executivo, previa três situações em que a regra não seria aplicada: I) aos 

nomeados para assumir cargo público, em razão de concurso público; 2) aos 

designados para cargos comissionados ou ft.mção de confiança; e 3) aos 

candidatos para assumir cargos eletivos. A Câmara dos Deputados aprovou 

Emenda suprimindo a restrição para os ocupantes de cargos eletivos. 

II- VOTO 

Senhores membros da Comissão de Educação, o Projeto de Lei 

da Câmara n° 42, de 1997, que ora é submetido ao exame desta Comissão é, 

sem dúvida, merecedor de todo o nosso apoio, uma vez que restabelece 

prerrogativa reconhecida há décadas aos servidores civis e militares, qual 

·seja, a de garantir suas matrículas e de seus dependentes, nos 

estabelecimentos de educação superior, por ocasião de suas transferências 

ex-officio, pelo territórig_nacional, sendo importante frisar que é também de -.. 
todo o interesse da a4!ninistração que os estudos de seus servidores não 

sofram solução de continuidade. 

Do mesmo modo, é justo que se reconheça que a Emenda 

supressiva aprovada pela Câmara dos Deputados, estendendo o mesmo 

beneficio aos que se deslocarem de seus locais de origem para ocupar cargo 

eletivo, faz justiça aos detentores do mandato popular, que também não podem 
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ser penalizados com a interrupção de sua formação superior e de seus 

dependentes, quando forem assumir os seus mandatos. 

Isto posto, conclamo todos os membros desta Comissão a aprovar o 

Projeto de Lei da Câmara n° 42, de 1997. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA : VICE-PRESIDENTE NO 
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 
ROMEU TUMA: RELATOR 

WALDECK ORNELAS 
JOÃO ROCHA 
LEVIDIAS 
BENIVERAS 
FERNANDO BEZERRA 
LÚCIO ALCÂNTARA 
JONAS PINHEIRO 

ÉLCJO ÁLVARES 
OTONIEL MACHADO 
ÉDISON LOBÃO 
EMÍLIA FERNANDES 
GILBERTO MIRANDA 
MARINA SILVA 
SERGIO .MACHADO 

LEGISLAÇlto· ÇlTAOA, Ar<EXADA PELA SECRETARIA GERAL DA i1ESA 

- - - - - - - - - - - - -- - --- -;-_ -:-: _:-:-: __ .::-:- - .::-;_~__: ~--=---~·-'=="""'--~ - ---=--

LEI N. 7.037 - DE 5 DE OUTUBRO DE 1982 · 

Dá nova r.edação ao artigo 100 da Lei n. 4.024 (i), 4e 20 de dezembro de 1961, 
relativo à transferência de alunos, de qualquer mvel, de uma para outra 

instituição de ensino 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1• O artigo 100 da Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

<Art. 100. A transferência de alunos, de uma para outra institui· 
ção de qualquer nível de ensino. inclusive de pais estrangeiro, será 
permitida de conformidade com os critérios que forem estabelecidos: 

a) pelo Conselho Federal de Educação, quando se tratar de insti· 
tuição vinculada ao sistema federal de ensino; 
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b) pelos Conselhos Estaduais de Educação, quando se tratar de 
instituições estaduais e municipais; 

c) pelo colegiado máximo, de natUreza. acadêmica, em cada insti· 
tuição, quando inexistirem normas emanadas dos órgãos previstos nas 
alfneas anteriores. 

§ 1• Será concedida transferência, em qualquer época do ano e 
independentemente da existência de vaga: 

I - para instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, 
quando se tratar de servidor público federal, ou membro das Forças 
Armadas, inclusive seus dependentes, quando requerida em razão de 
comprovada remoção ou transferência de oficio que acarrete mudança 
de residência para o municipio onde se situe a instituição recebora ou 
para localidade próxima desta, observadas as normas estabelecidas 
pelo·Conselho Federal de Educação; 

II - para instituições vinculadas ao sistema estadual. quando se 
tratar de servidor público estadual e seus dependentes, se requerida 
na condição prevista no inciso anterior, respeitadas as normas expe
didas pelos Conselhos. Estaduais de Educação. 

· § 2" · As matérias componentes dos currlculos minimos de qual· 
quer curso superior, estudadas com aproveitamento em instituição 
autorizada, serão automaticamente reconhecidas pela instituição que 
receber o aluno, devendo este, entretanto, cursar as matérias ou dis
ciplinas obrigatórias constantes do currlculo pleno, de acordo com as 
normas fixadas pelo Conselho Federal de Educação.> 

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

João Figueiredo - Presidente da República. 
Esther de Figueiredo Ferraz. 

PARECER No 737, DE 1997 

Da COl\.fiSSÃO DE EDUCAÇÃO, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n° 49, de 1997 
(n° 2.369, de 1996, na Casa de origem) que 
"altera a Lei n° 9.394, de 23 de dezembro de 
199ó (Lei ·de Diretrizes e Bases da 
Educação), para incluir a temática Direitos 
Humanos no currículo do ensino fundamental 
e médio". 

RELATOR: Senadt~r"':JOEL DE HOLLANDA 

I- RELATÓRIO 

O Projeto de Lei da Câmara n° 49, de 1997 (n° 2.369, de 1996, na 
Casa de origem), tem em viSta acrescertw-dispositivos à Lei de Diretrizes e 

665 



666 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996), 
estabelecendo a inclusão de conteúdos sobre Direitos Humanos nos currículos 
do ensino fundamental e médio. Para tanto, acrescenta diversos dispositivos 
àquela Lei, obrigando a incluir aspectos como "o reconhecimento e a definição 
dos direitos humanos ", "a cidadania, como direito a ter direitos", e a 
igualdade entre as pessoas. Adiciona, além disso, um artigo criando o Dia 
Mundial dos Direitos Humanos, a ser comemorado em todas as escolas. 

A Justificação original do Projeto declara que este tem por objetivo 
"implementar dispositivo consagrado na Constituição Federal e ainda não 
garantido na realidade educacional do país ". Destaca ainda que a introdução 
da "matéria dos Direitos Universais do Homem é uma necessidade assumida 
pela humanidade", tendo em vista desenvolver a consciência de que a situação 
social_ é passível de mudança pela organização democrática. 

II-ANÁLISE 

A iniciativa é das mais elogiáveis, ao estatuir que os 
estab~leçimentos de ensirlo tratem de conteúdos que tocam fundo a pessoa 
humana, em geral, e a nossa realidade social, em particular. Parte pouco visível 
da nossa convivência, a preocupação com os Direitos Humanos com freqüência 
tende a emergir quando os mesmos são desrespeitados, ou seja, quando fazem 
falta. Sendo as instituições· educativas locais de preparação e ação para a vida, 
nada mais relevante que tratem de tais Direitos, como, aliás, costumam fazê-lo. 

A Proposição, portanto, merece ser agasalhada. Todavia, é 
importante destacar que a mesma, ao acrescentar nove dispositivos à Lei de 
Diretrizes e Bases, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, precisa 
compatibilizar-se com o diploma legal vigente. 

É amplamente conhecido que tal Lei resultou de longa tramitação, 
por oito anos, nas duas Casas do Poder Legislativo. Ao fim dos profícuos 

~ .... 
debates, prevaleceu a irltenção dos legisladores de oferecer ao País uma "lei 
geral da educação", evitando pormenores e incentivando a liberdade e a 
criatividade dos agentes educacionais, das comunidades e da sociedade. Foi 
desse modo que os Srs. Senadores e Deputados interpretaram a competência 
legislativa da União, num regime federativo, no sentido de fixar exclusivamente 
as· ·diretrizes e bases da educação nacional (Constituição Federal, art. 22, 
XXIV). Foi assim, aliás, desde a primeira Lei, a de n° 4.024, de 20 de dezembro 
de 1961, criando tradição no Direito brasileiro. Portanto, há décadas os 
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legisladores têm deixado matérias curriculares mais específicas para as normas 
infralegais, particularmente para os Conselhos de Educação. 

Dessa forma, considerando que a própria Lei de Diretrizes e Bases 
enfatiza em diversos dispositivos a formação para a cidadania e valores como a 
igualdade, a participação democrática, a solidariedade e a justiça, cabe-nos 
propor a compatibilização entre a norma aprovada pela Câmara dos Deputados e 
a citada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de aperfeiçoar 
diversos aspectos formáis. 

III-VOTO 

Portanto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 49, 
de 1997, na forma do seguinte 

EMENDA No I-CE (SUBSTITIITIVO) 

AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 49, DE 1997 

Altera á Lei n" 9.394, de 20 de dezembro 
de l996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional)., para incluir 
conteúdos sobre Direitos Humanos nos 
currículos do ensino fundamental e 
médio, e dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. r O art 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar acrescido do segu~e § 6°: 

"Art. 26. . ............................................................................... . 

§ 6° Os currículos do ensino fundamental e médio incluirão 
obrigatoriamente conteúdos sobre Direitos Humanos. " 

Art. 2° O dia 1 O de dezembro de cada ano, Dia Mundial dos 
Pirei tos Humanos, será comemorado em todos os estabelecimentos de ensino. 
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Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições en, -.:c·~rrário. · 

Sala das Comissões, 6 de novembro de ·1997. 

JOÃO ROCHA : PRESIDENTE EVENTUAL 
JOEL DE HOLLANDA : RELATOR 

WALDECK ORNELAS 
ROMEUTUMA 
ÉDISON LOBÃO 
OTONIEL MACHADO 
LEVIDIAS 
BENIVERAS 
FERNANDO BEZERRA 

LÚCIO ALCÂNTARA 
JONAS PINHEIRO 
ÉLCIO ÁLVARES 
EMÍLIA FERNANDES 
GILBERTO MIRANDA 
MARINA SILVA 
SERGIO MACHADO 

NOVEMBRO DE 1997 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA. 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
-.- -.-.:-:-.. - .. -.----- -- __ ,..._j~Jl_!l ____ ---------------

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
................................................................................................. 

XXIV- diretrizes e bases da educação nacional; 

................................................................................................ 
LE:J N. 4.024 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 
F'izcL a.! Diretrizes e Ba8& da. Educaçãn Nacional 

....•.......................................................................................... 
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PARECER No 738~ DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 77, 
de 1997 (n° 406/97, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão da Rádio Ouro 
Branco Ltda, para explorar serviço 
de radiofusão sonora em onda média 
na cidade de Currais Novos, Estado 
do Rio Grande do Norte. 

RELATOR: Senador EDISON LOBÃO 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 77, de 1997 (n° 406, de 1997, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão à Rádio Ouro Branco Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Currais Novos, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 1.152, de 1995, o 
Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 11 de outubro de 1995, que renova concessão para exploração de 
canar de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 
§ 1 o do art. 223 da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao 
Presidente da República, documento que integra os autos, dá conta de que os 
órgãos competentes daquele Ministério manifestaram-se sobre o pedido, 
considerando-o instmído de acordo com a legislação aplicável, o que levou ao 
deferimento do pedido de renovação. 

É a seguinte a ooinposição acionária do empreendimento Rádio 
Ouro Branco Ltda.: 

Nome do Sócio Corista 

• José Agripino Maia 
• Haroldo de Sá Bezerra 
• José Bezerra de Araújo 

TOTAL DE COTAS 

Cotas de Participação 

50.000 
30.000 
20.000 
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O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo 
recebido parecer favorável de seu relator, ·Deputado Marconi Perillo, e 
aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica 
legislativa. 

2. Voto do Relator 
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos 

atos que outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados pelo 
Poder Executivo, nos termos do ·art:. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, 
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela 
Resolução SF n° 39, de 1992. Essa norma interna relaciona uma série de 
informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem 
como pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o 
PDL n° 77, de 1997, evidencia o cumprimento das formalida~ll estabelecidas na 
Resolução n° 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Ouro Branco 
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação 
da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997. 

''lt · -.·',,;,e tÓi # 

JOEL DE HOLLANDA : VICE-PRESIDENTE NO 
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 
ÉDISON LOBÃO : RELATOR 

WALDECK ORNELAS 
ROMEUTUMA 
OTONIEL MACHADO 
LE~ DIAS 
BENIVERAS 
FERNANDO BEZERRA 

LÚCIO ALCÂNTARA 
JONAS PINHEIRO 
ÉLCIO ÁLVARES 
EMÍLIA FERNANDES 
GILBERTO MIRANDA 
MARINA SILVA 
SERGIO MACHADO 
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PARECER No 739, DE 1997 
(Da Comissão D.iretora) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n° 39, de 1996 (n° 490/95, na Casa de 
origem). 

A Comissão Diretora apresenta a red.ação do vencido, para o turno 

suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 39, de 1996 
(n° 490, de 1995, na Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 928 da Lei n° 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de novembro de 1997. 

Geraldo Melo, PRESIDENTE 

Lucídio Portella. 
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ANEXO AO PARECER N° 739, DE 1997. 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara no 39, de 1996 
(n° 490, de 1995, na Casa de origem). 

Acrescenta parágrafos ao art. 928 
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. lo O art. 928 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2° e 3°, transformando o 
atual parágrafo único em § 1°: 

"§ 2° Nas ações decorrentes de turbações ou esbulhos 
coletivos, o juiz antes de decidir sobre o mandado liminar, far-se
á presente ao local do litígio, notificado o Ministério Público. 

§ 3° Se concedido o mandado liminar, o juiz e o 
representante do Ministério Público acompanharão a 
desocupação do imóvel, dando-se ciência do fato ao órgão 
fundiário competente." 

Art. zo Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESiDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Pareceres lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO Nº 67/97-CAS 

Brasília, 22 de outubro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 22, do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Se
nado nº 66, de 1996, que "Dispõe sobre a utilização, 
pelos usuários, das portas dianteiras e traseiras dos 
ônibus urbanos.", em reunião de 22 de outubro de 
1997. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com referência ao expediente que acaba de ser 
lido, a Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, §§ 32 ao 52 , do Regimento Interno 
do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo 
da composição da Casa, para que o Projeto de Lei 
do Senado nº 66, de 1996, cujo parecér foi lido ante
riormente, seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Projetes de Lei da Câmara nº 36, de 1996, n2 

39, de 1997, n2 42, de 1997 e n2 49, de 1997, cujos 
pareceres foram lidos anteriormente, ficarão perante 
a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art. 235, 11, d, do Regimen
to Interno, combinado com -CY art. 4º da Resolução nº 
37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, para uma comunicação inadiá
vel, ao líder do PSDB, Senador Sérgio Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Bancada 
do PSDB, reunida hoje, compreendendo o grave 
momento que o País atravessa, fruto de uma crise 
externa que afetou a quase todos os países do 
mundo, e compreendendo a necessidade de medi
das emergenciais, resolveu fechar questão no que 
diz respeito ao ajuste fiscal proposto pelo Gover-
no. 

Entendemos que não devemos discutir esse 
ajuste nas suas partes, pois ele é fundamental para 
sinalizar a decisão do Congresso Nacional, no senti
do de poder mostrar a disposição de enfrentarmos 

essa grave situação para proteger a nossa moeda, a 
estabilidade económica e impedir a volta da infla
ção, que tanto sacrifício exigiu do povo brasileiro. 
Compreendemos também que é fundamental, nes
te momento, para que o País possa atravessar 
essa_ quadra difícil, que votemos as reformas admi
nistrativa e previdenciária. A Bancada resolveu 
também fechar questão acerca desses dois pon
tos, que consideramos fundamentais, juntamente 
com o ajuste fiscal. 

Sr. Presidente, essas foram as decisões toma
das pela Bancada do meu partido. Tenho certeza de 
que a nossa decisão é o que a população espera 
nesse momento difícil, pois· são medidas necessá- · 
rias para que o País volte a encontrar o caminho do 
desenvolvimento. 

Se ouvirmos a opinião de economistas, cada 
um apresentará uma.solução. Portanto, o no~so 

-entendimento é no sentido de acreditar. rieste mo
mento, na proposta do Governo, que é fundaM"'· 
tal para que possamos atravessar mais esse rn,: 
menta difícil. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Cam
pelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é com grande 
emoção que ocupo esta tribuna para as minhas des
pedidas desta Casa. Como é do conhecimento de 
todos, tive a honra de ser nomeado Ministro do Tri
bunal de Contas da União, tendo sido meu nome 
aprovado pelo Congresso Nacional. É um novo de
safio que assumo em minha vida pública, com humil
dade e determinação. 

Não posso deixar, nessa hora tão significativa 
em minha carreira, Sr. Presidente, de fazer um breve 
retrospecto de m1nha caminhada, de rever a trajetó
ria já longa que empreendi desde a minha pequena 
e distante cidade natal, Crateús, no Ceará, no início 
da década de 60 até os dias de hoje. 

Tive infância humilde, sofrida, como a maioria 
da população brasileira, sobretudo aquela que habita 
os rincões mais distantes do Nordeste. Com onze ir
mãos conheci desde cedo os desafios da sobrevi
vência, as intempéries da pobreza que afasta as 
crianças dos bancos escolares e as coloca diante da 
Jerocidade_do.rnercàdo de trabalho informal. Posso 
dizer que vivi o que a realidade socioeconômica des
te País reserva à grande maioria dos seus habitan
tes. 
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Há, porém, a outra face da moeda, e s.eria de
s.ones.to não reconhecer. Sou também produto de 
uma sociedade suficientemente aberta para me pro
porcionar a oportunidade de ascensão sociaL Foi ao 
tempo do inesquecível Governo de Juscelino Kubits.
chek que, como tantos outros brasileiros, acreditei e 
apostei no sonho de Brasília. Para cá vim na certeza 
de que estaria contribuindo para a construção de um 
novo momento da História do Brasil, e assim tem 
sido. Se devo ao Nordeste, particularmente ao meu 
querido Ceará, a capacidade de luta, a têmpera e a 
resistência diante das adversidades, devo a Brasília 
tudo que conquistei na vida pública. Aqui, galguei 
com sacrifício e obstinação cada degrau de minha 
carreira. Formei-me jornalista pela Universidade de 
Brasília e assumi minhas. primeiras funções de Admi
nistrador Público. Primeiro, como Administrador Re
gional de Brazlândia, de 71 a 73; a s.eguir, Adminis
trador Regional do Gama, de 74 a 81 e, por fim, Ad
ministrador Regional de Taguatinga, de 81 a 85. 

Em cada uma des.sas experiê,cias. adminis
trativas., procurei compartilhar com a população as. 
decisões. gerenciais com o intuito de melhor aten
der as s.uas. demandas e prioridades. Morei sem
pre nas cidades em que me incumbi administrar, o 
que embora possa parecer óbvio a alguns, não 
constitui, necessariamente, praxe entre os nossos 
administradores regionais. Essa proximidade do 
público, a busca permanente de diálogo e a deter
minação de servir empurraram-me, inexoravelmen
te, para a política. 

Assim é que, em 1985, com a redemocratiza
ção do Pais e a emancipação política do Distrito Fe
deral, tive a honra de ser eleito o Deputado Federal 
mais votado por Brasília. Minha estréia parlamentar 
foi duplamente desafiadora. Além da responsabilida
de de integrar a primeira Bancada Federal que Bra
sília elegia em sua história, fazia-o também na con
dição de Constituinte. 

O Sr. José Eduardo (PTB-PR)- V. ~me 
permite um aparte? 

O SR. VALMJR CAMPELO (PTB-PR)- Nobre 
Senador José Eduardo, pediria apenas que V. Ex" 
aguardasse a conclusão do meu discurso. Logo em 
seguida, concederei os apartes aos companheiros 
Senadores. 

Desde então sinto-me envolvido em um pro
cesso fascinante de metamorfose, que tem marcado 
a vida deste Pais desde a década passada. Posso 
dizer, sem risco de exagero, que os onze anos em 
que aetui estou, primeiro como Deputado e depois 

como Senador, correspondem a um dos períodos 
mais vibrantes;Tectindos e complexos âe toda a His
tória do Brasil. 

Muito das transformações havidas ainda estão 
sendo metabolizadas. por nós. Em alguns casos vi
vemos verdadeira revolução, tal o alcance e a pro
fundidade das. mudanças. A Constituinte, reunida às 
vésperas do colapso dos regimes socialistas em 
todo o mundo, é, em parte, vítima dessa armadilha 
do tempo. Não se podia antever a guinada radical 
que o mundo iria experimentar após a queda do 
Muro de Berlim, em 1989. Em um espaço muito cur
to de tempo, a geopolítica do planeta vira do avesso, 
finda a guerra fria, acelera-se o processo de globali
zação econômica;-os- Estados passam a rever seu 
papel, sua dimensão, seus valores. Entre nós isso 
resultou no envelhecimento precoce, ainda que par
cial, da ordem constitucional recém estabelecida 

A Constituição de 1988 incorporou fundamen
tos, sobretudo no campo econômico e da organiza
ção do Estado, que se tomaram anacrônicos com a 
queda do socialismo. Tomou-se, assim, já no seu 
primeiro ano de vida, alvo da obstinada ação refor
mista do Governo FederaL 

Cumpre, porém, reconhecer-lhe méritos funda
mentais; co_Ub!l-111!:! flrmªr_ c:;ompromissos democráti
cos, que vêm transformando o perfil institucional do 
Pais. É uma das. constituições mais avançadas, e 
esse reconhecime_11to é, inclusive, externo no campo 
dos direitos e garantias. individuais, semeando entre 
nós a consciência da cidadania. 

Desde a promulgação da Carta de 1988, o 
termo cidadania passou a integrar o vocabulário 
corrente do debate público. Não é pouco, sobretu
do num País que ainda exclui do processo econô
mico parcela expressiva de sua população. Tive a 
honra e o privilégio de ter participado daquela As
sembléia e de ter me batido na defesa daqueles 
postulados que, hoje, moldam nossa evolução po
lítica e fortalecem o sentimento de cidadania do 
brasileiro. 

Se antes, como Administrador de cidade-satéli
te do Distrito Federal, vivia de perto os dramas da 
população carente, como Constituinte passei a vi
sualizá-los a partir de perspectivas. mais abrangen
tes. Sem perder de vista as demandas da população 
de minha cidade, pude situá-las no contexto nacional 
e procurar atendê-las. de maneira mais consistente. 
Este o grande ganho que registro dessa experiência, 
que me moldou para a etapa seguinte de minha vida 
pública, o Senado FederaL 
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Eleito em 1990, quando o País escolhia, pela 
primeira vez em três décadas, pelo voto direto, o seu 
Presidente da República, pude participar em nova 
tribuna de transformações ainda mais profundas e 
impressionantes. Participei de CPis que entraram 
para a História do País, entre as quais destaco duas: 
a CPI do PC, em 1992, que resultou no impeach
ment do Presidente do República, votado por esta 
Casa; e a CPI do Orçamento, em 1993, que resultou 
na cassação de diversos parlamentares. Ambas apro
fundaram na sociedade a demanda pela ética na políti
ca, pela transparência nas contas públicas, luta que 
me associo e que considero fundamental para que o 
País consolide as conquistas democrática e aproxime
a sociedade das instituições do Estado. 

Em 1994, cumprindo apenas metade do meu 
mandato nesta Casa, candidatei-me ao Governo do 
Distrito Federal. Fazia-o tendo em vista o clamor das 
minhas bases partidárias e a necessidade de colocar 
em prática a experiência administrativa acumulada 
no passado e temperada pela vivência e aprendiza
do no âmbito do Poder Legislativo ... 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL-PI) - Permite-me 
um aparte, Senador?. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Logo 
em seguida, nobre Senador, concederei. Peço a 
gentileza de V. EJé-1. 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL-PI) - É que eu 
gostaria de ter a primazia de apartear V.EJé-1. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado. 

Seduzia-me a idéia de aplicar no âmbito do 
Executivo conceitos da modema administração pú
blica por cuja adoção vem se batendo o Governo Fe
deral. Seduzia-me sobretudo o sonho de governar 
minha cidade adotiva, à qual, repito, devo tudo como 
homem público. 

Não foi possível, porém. Vencemos o primeiro 
turno, mas fomos derrotados no segundo por escas
sa margem de votos. Desde então assumimos atitu
de imparcial em relação à administração vitoriosa, 
procurando colaborar nesta Casa com os interesses 
da população do Distrito Federal. É a ela que deve
mos fidelidade, lealdade e cooperação, inde
pendentemente de quem esteja exercendo as res
ponsabilidades de Governo. 

De volta a esta Casa, empenhei-me pelo êxito 
do projeto de reformas do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso. Meu Partido integrou a coligação vi
toriosa nas eleições presidenciais e compartilha do 
propósito reformista do atual Governo: redemocra-

tizado o País, restatielecfdas as bandeiras funda
mentais do Estado de Direito Democrático, resta-nos 
a complexa missão de estender à maioria da popula
ção os benefícios da cidadania. Para tanto é preciso 
dotar o Estado de eficiência, agilidade e recursos 
para atuar nas áreas em que é insubstituível. 

Distorções imemoriais moldaram entre nós um 
Estado anômalo, que está onde não deve, atuando 
como empresário, intervindo no mercado, obstando 
o desenvolvimento, e não está onde deve, na educa
ção básica, na saúde pública, no meio ambiente, na 
defesa cja integric:fad~ territorial, patrulhando as fron-

-teiras. 

Somente um abrangente projeto de reformas, 
tal como concebeu o Presidente Fernando Henrique, 
e que esta Casa tem tido a sensibilidade de debater, 
aperfeiçoar e aprovar, pode mudar o Estado à altura 
das necessidades do povo brasileiro. 

Apesar de todas as vicissitudes e complexidades 
do nosso processo político, sou otimista em relação ao 
futuro do País. Sei que estamos destinados a ocupar 
lugar de destaque no cenário internacional. De certa 
forma isso já vem acontecendo, basta ver o papel que 
o Brasil já exerce hoje em seu hemisfério, em especial 
sua liderança na articulação do Mercosul. 

Os recentes abalos financeiros, decorrentes da 
crise da bolsa de valores de Hong Kong, cujos efeitos 
se globalizaram, chegaram até nós, não diminuem a 
minha confiança no Brasil. É nas horas de crise que a 
estabilidade das nações é posta à prova. 

O Brasil, oitava economia do mundo, vem 
dando demonstraçãode-maturid~l.Cle e solidez nes
te momento delicado, dispondo-se a ajustes eco
nômicos e financeiros dolorosos, que sinalizam de 
maneira positiva para o mercado e para a opinião 
pública internacional. Esse comportamento sensa
to nos dá voz entre as nações mais influentes, voz 
para que cobremos dos países ricos regras para 
os capitais especulativos que põem em risco a es
tabilidade de todos; voz para que pleiteemos crité
rios mais humanos e menos excludentes no pro
cesso de globalização; voz, finalmente, para que 
possamos nos organizar em bloco com os países 
do nosso continente, de modo a nos inserirmos 
com maior eficácia no novo modelo econômico 
planetário. 

Em meio a tantos desafios, Sr. Presidente, dei
xo esta Casa onde tanto aprendi, onde tantas amiza
des fiz e a que definitivamente me sinto ligado por 
poderosos e indestrutíveis laços afetivos. 
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Deixo esta Casa, mas não deixo a vida pública. 
De outra tribuna, de outra perspectiva, continuo a 
servir ao meu Pais e ao Poder Legislativo. 

O Tribunal de Contas da União, como se sabe, 
é órgão assessor do Congresso Nacional, instru
mento de inestimável valia para o cumprimento da 
missão parlamentar de fiscalizar os demais poderes 
da República. Lá chegarei com a humildade de 
quem quer somar, absorver a experiência dos mais 
antigos, mas lá chegarei também trazendo essa pre
ciosa bagagem de 11 anos de vivência parlamentar, 
acumulada nos períodos mais ricos e fascinantes de 
toda a história. 

Quero agradecer a todos os meus correligio
nários que me concederram-a honra de liderá-los 
nesta Casa a alegria e o privilégio do convívio. 
Quero também, na pessoa do Sr. Presidente do 
Senado Federal, Senador Antonio Carlos Magalhã
es, que jamais me negou apoio, amizade, orienta
ção, agradecer a todos os Senadores e Senadoras 
a confiança em mim depositada. A todos os funcio
nários, do mais humilde ao mais graduado, quero 
consignar a expressão do meu reconhecimento e 
do meu respeito. 

Agradeço também aos Srs. Deputados que 
igualmente me distinguiram com esta nomeação. O 
que posso dizer a todos é que não trairei essa con
fiança e que me empenharei com todas as minhas 
forças para honrá-la. Agradeço também à população 
de Brasília que para cá me trouxe e sempre me deu 
provas de estima, respeito e consideração. 

. Nesta hora para mim solene, volto mais uma 
vez o pensamento para as minhas raízes nordesti
nas, raízes nordestinas que deixaram marcas em 
todo o País -e sobretudo nesta cidade- e que sim
bolizam a heróica capacidade de resistência e per
sistência do povo brasileiro. 

O Sr. José Eduardo Vieira (PTB-PR) - Permi
te V. Exl! um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço o 
aparte do nobre Senador José Eduardo Vieira. 

O Sr. José Eduardo Vieira (PTB-PR)- Gosta
ria de ser o primeiro a prestar esta homenagem ao 
nosso Companheiro de sete anos nesta Casa. Sr. 
Presidente, Sr' e Srs. Senadores e meu caro agora 
Ministro Valmir Campelo. É com enorme satisfação 
pessoal e com grande orgulho partidário que home
nageio neste plenário o nobre Colega e amigo - em 
meu nome e em nome dos nossos correligionários, 
Senadora Regina Assumpção e Senador Odacir 
Soares - pela honrosa indicação para Ministro do 

Tribunal de Contas da União, pela qual deixa o Se
nado Federal após brilhante trajetória de muitos ser
viços à Casa, ao Distrito Federal e ao País. É uma 
escolha que enobrece o Senado Federal e faz justi
ça a esse -ser\ricfor públiCo, pois Valmir Campelo foi, 
sempre e acima de tudo, um servidor do público. 
Não posso deixar de colocar-me entre os privilegia
dos que mereceram a atenção desinteressada e 
amiga de Valmir Campelo. Na condição de Presiden
te de meu Partido, dele recebi a mais calorosa re
cepção nesta Casa; dele recebi apoio e orientação 
segura; mas, antes de tudo, dele recebi amizade e 
o exemplo de tolerância, bom senso e firmeza nas 
decisões. O funcionário público humilde, sério e 
trabalhador, encaminha-se para coroar sua carrei
ra ocupando um dos mais altos e honrosos cargos 
do funcionalismo público nacional: o de Ministro do 
Tribunal de Contas da União. Sua trajetória o fez 
um grande conhecedor da administração pública, 
com a qual sua personalidade ilibada mantém pro
fundo comprometimento de honradez e eficácia. 
Parabéns, Senador Valmir Campelo, colega e ami
go que agora, por força das novas delegações e 
desafios, desliga-se do Partido Trabalhista Brasi
leiro, o nosso PTB, cujas fileiras enobreceu com 
sua atuação e sua liderança. Justa emoção leva
me a não estender ainda mais este pronunciamen
to, que, aliás, poderia ser resumido em uma única 
expressão, para definir o homem público Valmir 
Campelo: fidelidade a princípios, sob o signo da éti
ca. Sua presença, sua liderança, sua dedicação e 
seu exemplo nos farão falta. Mas continuarão, como 
sempre estiveram, a serviço de um Brasil melhor, 
mais justo, mais correto. Vá, companheiro Valmir 
Campelo, cumprir seu destino de doar-se à causa 
pública e a ela emprestar sua competência e digni
dade. Parabéns e muito obrigado. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, nobre Senador José Eduardo Vieira. Fico 
muito grato pelas suas palavras. A V. E~ e a toda a 
Bancada, meu reconhecimento e minha gratidão. 

O Sr. Jader Barbalho (PMDB-PA) - Permite 
V. E~ um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Conce
do um aparte ao nobre Senador Jader Barbalho. 

o Sr. Jader-Barbalho (PMDB-PA)- Senador 
Valmir Campelo, neste último pronunciamento que 
V. Exi faz como Senador, desejo cumprimentá-lo 
pela sua nomeação e por sua escolha pelo Congres
so Nacional. Isso demonstra o elevado apreço, res
peito e admiração que ·conseguiu dos seus pares, 
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tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado 
Federal. Sua nomeação significa a consagração po
lítica de alguém que é reconhecido pelos seus pa
res. Por outro lado, quero confessar que uma das 
coisas mais gratas para mim no Senado foi ter tido o 
privilégio da sua amizade. Desejo-lhe o maior suces
so. Outros companheiros da Bancada também se 
manifestarão, mas sei que posso interpretar o senti
mento de todos os companheiros da nossa Bancada 
e oferecer nosso testemunho do seu trabalho em fa
vor do Brasil e, de modo especial, de Brasffia. V. ~ 
chega ao Tribunal de Contas da União com a baga
gem fantástica daquele que conhece o serviço públi
co em todos os seus ângulos, desde a pequenina 
administração das cidades satélites de Brasília até a 
administração federal. E V. E)(-!, Senador e Ministro 
Valmir Campelo, tem um dado que é um privilégio 
para um homem público. V. ~.tendo trabalhado no 
Executivo e no Legislativo, tem a visão desses Po
deres. E, com essa bagagem, a partir de amanhã, 
passará a ser juiz, levando para a magistratura sen
sibilidade e experiência. Tenho a certeza de que, 
como foi um bom funcionário público e um excelente 
Parlamentar, V. E)(-! também será um grande juiz. 
Meus parabéns. Quem perde neste momento é o 
Senado, e nós perdemos a convivência diária de V. 
E)(-!. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, nobre Senador Jader Barbalho. Sentei-me, 
durante todo esse período, perto desse grande Líder 
e pude aprender muito de sua larga experiência ad· 
ministrativa - pois o nobre amigo foi Governador e 
Ministro de Estado - e privar de sua amizade pes
soal, o que é gratificante para mim. Levo uma sau
dade muito grande de todos os companheiros e de 
todos os colegas Senadores e Senadoras desta 
Casa. Muito obrigado pelas palavras. 

O Sr. Hugo Napoleão .(PFL-PI) - Permite V. 
Ex!! um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Ouço 
V. Ex!! com prazer. 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL-PI) - Eminente 
Senador e praticamente Ministro Valmir Campelo, eu 
gostaria de, em nome da Bancada do Partido da 
Frente Liberal com assento nesta Casa, trazer a V. 
Ex!! minhas congratulações pela maneira com que 
foi conduzido ao Tribunal de Contas da União, a 
nossa mais alta Corte de contas com a aprovação 
esmagadora desta Casa e da Casa dos Srs. Deputa
dos com o apoio praticamente unânime, e tudo em 
razão de sua conduta pública e pessoal. Da conduta 

pública não há necessidade de falar porque, afinal 
de contas, todos conhecem a passagem de V. Exi 
por esta Casa e pelo Poder Executivo, desde 
Constituinte que foi até a um exímio Senador. Te
nho somente a lamentar que, doravante, não tere
mos mais entre nós V. Exª sentado como brilhante 
Líder do PTB e entre as reuniões do Colégio de Lí
deres nas discussões dos variados projetes de lei 
ou emendas constitucionais ou, até mesmo, das 
situações e circunstâncias políticas do nosso País. 
Rco a lamentar e creio que a Casa perde, mas te
nho a certeza e a convicção de que o Brasil, não, 
porque vai ganhar um grande Ministro da mais alta 
Corte de contas. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Fico muito agra
decido pelas palavras do Senador Hugo Napoleão, 
esse grande Líder, e somente tenho a agradecer e a 
incorporar a meu pronunciamento todas essas consi
derações gentis que partem muito mais de um amigo 
que de um Senador. 

Ouço o nobre Senador Bernardo Cabral. 
O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM)- Meu caro 

Senador de hoje e Ministro do Tribunal de Contas da 
União de amanhã, apesar de o eminente Senador 
Lúcio Alcântara pedir que eu lhe cedesse a vez, este 
é o único momento em que não posso fazê-lo por
que V. E)(-! foi meu colega na Constituinte e ali che
gou como o Deputado Federal mais votado. Talvez 
não devesse dizer nem uma palavra pelo receio de 
ser repetitivo, uma vez que as Lideranças que me 
antecederam, sobretudo o Líder do meu Partido, Se
nador Hugo Napoleão, já o fez pela minha agremia
ção. Mas sabe V. Ex!!, Senador Valmir Campelo, que 
há entre mim e V. Ex!! uma amizade muito grande 
que nasceu como aqueles pequenos rios que vão en
grossando à medida em que recebem águas empres
tadas até se transformar numa caudalosa amizade. 
Ouso dizer que V. ~. pela pouca idade de que des
fruta, talvez não encerre a sua carreira na vida pública 
na cadeira de um tribunal. Sei que a sua caminhada 
longa lhe fez um homem bafejado pela sorte, mas não 
foi apenas ela que o trouxe aqui. A sua eficiência, sua 
compostura, sua presença, sua forma de lidar com 
seus colegas credenciam-no a uma despedida desta 
natureza - corrijo a frase - a um até breve como este 
que aqui se está vendO~ EsSa.s -Caminhadas do homem 
público, neste Senado, só havia presenciado quando é 
a Presidência da República o seu destino. Portanto, 
hoje, V. Ex! se ombreia e quem já saiu do Senado 
para o Chefe do Poder Executivo desta Nação com a 
mesma-foriilã de Cãiinhoque seus colegas lhe dão. 
Saiba, Senador Valmir Campelo, que a sua atuação 
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nesta Casa não vai servir apenas como exemplo 
para os jovens de Brasília; servirá também como 
modelo. Seja feliz no novo cargo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, nobre Senador Bernardo Cabral. Muito ob
rigado de coração. 

Ouço o nobre Senador Lúcio Alcãntara. 
O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB-CE) - Nobre 

Senador Valmir Campelo, serei muito breve no meu 
aparte, até porque osJ!I.nais registrarão que o discur
so de V. Exª será inusitado, pois se dividirá em duas 
partes: pronunciamento principal, no qual V. Exª se 
despede desta Casa, deixando uma impressão alta
mente favorável pelo desempenho que teve aqui, e 
um apêndice, que é essa coleção de apartes que só 
fazem justiça a V. Exª. Só queria evocar sua trajetó
ria de vida, que é uma reprodução pessoal da saga 
do nordestino e, particularmente, do cearense. Foi 
um homem que veio do sertão do Ceará, de Cra
teús, para chegar a Brasília e vencer. Tive a oportu
nidade de ter sido seu colega na Câmara dos Depu
tados e ali acompanhar de perto seu desempenho, 
sua assiduidade, a maneira correta e, sobretudo, 
elegante de se relacionar com os colegas e defender 
seus pontos de vista. Todos aqui, se, de um lado, 
sentimos que V. Ex!' deixa nosso convívio; de outro, 
alegramo-nos pela justa posição a que foi alçado 
pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da Re
pública. Tenho certeza de que lá V. E.xª vai continuar 
honrando a função que exerce e sendo coerente 
com seus compromissos e com suas atitudes, que 
tém caracterizado sua vida. Portanto, seja feliz na
quela função e todos aqui auguramos que tenha me
recido destaque como Ministro do Tribunal de Con
tas da União. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Muito 
obrigado. Muito obrigado mesmo, nobre Senador Lú
cio Alcântara. 

Ouço o nobre Senador José Roberto A muda. 
O Sr. José Roberto Arruda (PSDB-DF) - Se

nador Valmir Campelo, talvez, de todos nesta Casa, 
eu tenha tido o privilégio de conviver com V. Ex!' 
mais tempo. Lembro-me, ainda, de que eu era enge
nheiro em Brasília, e V. Exª já ocupava uma função 
pública importante como Administrador de Si"azlân
dia, depois do Gama e mais tarde de Taguatinga. 
Acompanhei os dezesseis anos que V. E.xª adminis
trou cidades de pequeno, médio e grande portes do 
Distrito Federal. Sei avaliar o respeito que as pes
soas desta cidade e notadamente as pessoas sim
ples desta cidade têm por V. Ex!'. Sou testemunha 
também do zelo com que V. E:xª cuidava da coisa 
pública. Depois acompanhei a eleição de V. Ex!' para 
Deputado Federal - o Deputado Federal mais vota
do da história desta cidade. Acompanhei o desem-

penha de V. Exª como Deputado Federal constituin
te. Marcou a trajetória de V. Exª o fato de que, na-

-quele período histórico da vida brasileira, V. Exª só 
teve uma única falta, só perdendo, portanto, para o 
Deputado Ulysses Guimarães. E esse dia de falta foi 
exatamente o mais difícil da sua vida, em que um fi
lho seu teve um grave acidente. Acompanhei depois 
a eleição de V. Ex!' para o Senado Federal - tam
bém o Senador mais votado. Acompanhei a sua luta 

. como Senai:lcll'-durãnte-t6dos esses imos para aju~ 
dar Brasília, independente de partidos políticos, e 
acompanhei a campanha de V. Exª ao Governo do 
Distrito Federal. Dessa eleição elegi-me Senador e, 
não fosse o apoio de V. Exª comandando aquela 
Chapa, eu não estaria aqui hoje. V. E.xª e eu sabe
mos que enfrentamos naquela eleição não só a opo
sição declarada daqueles que nos faziam efetiva
mente oposição, mas a pior das oposições: a dos 
nossos falsos comp1ú1heiros. Mas enfrentamos tudo 
isso com galhardia. E V. Exª deu uma lição de humil
dade e de grandeza, quando voltou para esta Casa, 
assumiu a Liderança de seu Partido e, mesmo não 
tendo conseguido chegar ao Governo do Distrito Fe
deral, passou a ajudar aquele que havia vencido as 
eleições. Acompanhei toda a sua trajetória de vida 
pública nesses quase 25 anos. Portanto, sou uma 
testemunha privilegiada do comportamento de V. 
Exª como homem público e, principalmente, como 
amigo, companheiro e colega de Partido. V. Ex!' é, 
realmente, o exemplo de uma pessoa simples e de
terminada, que vence na vida e não perde a humil
dade. Trago, Senador Valmir Campelo, não apenas 
o meu abraço, mas de todas as Lideranças políticas 
do Distrito Fedefêt trago_ o abraço dos Srs. Deputa
dos Federais, dos Srs. Deputados Estaduais, das li
deranças do Plano~~Piloto e de _todas as cidades sa
télites; trago, principalmente, Senador Valmir Cam
pelo, o abraço da dona de casa humilde, do traba-

- lhacl_or•nais simples, de todas as pessoas do Distrito 
Federal que sempre, com o seu voto, confiaram em 
V. Ex!'. Recebi, nos últimos dias, inúmeros telefone
mas, os mais diversos tipos de mensagens, todas 
encarecendo-me que, neste momento, falasse não 
apenas em meu nome, mas em nome do povo do 
Distrito Federal, que tem por V. Exª respeito, grati
dão e admiração. Ficaria aqui, muito tempo, lem
brando passagens importantes de sua vida pública. 
Inesquecível, por exemplo, o seu espírito de solida
riedade, quando trabalhou para que Brasília inteira 
produzisse uma prova concreta de solidariedade, 
numa grande contribuição que deu aos povos atingi
dos pela seca do Nordeste, há mais de dez anos. V. 
Exl liderou o movimento de ajuda ao povo nordesti
no. V. Ex!' tinha vindo para Brasília, mas não tinha 
esquecido os seus irmãos. Acompanhei também, 
Senador Valmir, a liderança política de V. Exl nos 
episódios mais importantes e críticos da história poli-
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tica do Distrito Federal e sei, principalmente, do 
amor que V. Exª tem pela nossa terra e pela sua 
gente. Em nome desta terra e desta gente, o meu 
abraço. Quero que V. Exª perceba que lhe faço este 
aparte sentado na poltrona que V. Exª ocupou du
rante todos esses anos, por duas razões. Em primei
ro lugar, porque sou supersticioso até no nome; cha
mo-me Arruda, para dar sorte e evitar mau-olhado. 
Estou sentado aqui para ver se continuo a trajetória 
de bons agouros que V. Exª tem tido durante a sua 
vida pública. E há uma segunda razão, Senador Val
mir. com esse gesto, sentado na sua poltrona, com a 
humildade e a determinação que são características 
da vida pública de V. Exª, desejo de coração buscar 
dar continuidade ao trabalho político que V. Exª faz 
pelo Distrito Federal. Com esta emoção, que corres
ponde à que V. Exª sente ao ver uma eleição unâni
me no Senado Federal, uma eleição consagradora 
na Câmara Federal, com o apoio do Presidente do 
Congresso e do Presidente da República, para que 
V. Exª, consagrando a sua vida pública, assuma 
uma cadeira do Tribunal de Contas da União, como 
primeiro brasiliense, assuma essa honrosa função; 
com esta emoção legítima, portanto, é que lhe dese
jo, como Senador e seu colega de várias campanhas 
politicas, muita sorte. E, como seu amigo pessoal, eu 
o abraço e também a sua famtlia, porque V. Exª é so
bretudo um vitorioso e, como os grandes, não faz da 
vitória um momento de falta de humildade. V. Exª con
serva, desde o dia de sua entrada nesta Casa até o de 
sua despedida, a mesma humildade, que é a caracte
rística mais importante que todos nós, que gostamos 
de V. Exª, sabemos destacar. Quero aproveitar tam
bém, Senador Valmir, para desde logo dar as boas
vindas ao Senador Leonel Paiva, seu companheiro em 
todas as suas caminhadas políticas, seu amigo, que 
recebe a incumbência de dar continuidade ao seu tra
balho no Senado Federal. Seja muito feliz. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sena
dor José Roberto Arruda, a convivência de tantos 
anos de luta e o trabalho que V. Exª fez pelo Distrito 
Federal, desde que aqui chegou como engenheiro re
cém-formado, muito nos aproximaram, eu como ad
ministrador, e V. Exª como diretor de empresa, de
pois Secretário de Estado e Chefe da Casa Civil. Foi 
o seu trabalho que fez com que V. Exª estivesse no 
Senado Federal, na Câmara Alta. De forma que só 
posso agradecer-lhe. Essas palavras partem muito 
mais de um amigo do que de um Senador da Repú
blica. Agradeço, realmente, sua lealdade e amizade. 
Brasília precisa muito de pessoas como V. Exª. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB-MA)- V. Exª 
me permite um aparte, Senador Valmir Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço 
V. Exª, nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB-MA) - Nobre 
Senador Valmir Campelo, não apenas em meu 

nome pessoal, mas em nome de toda a Bancada do 
PPB, quero dizer a V. Exª que talvez seja esse o 
pronunciamento que terá o maior número de apar
tes. Por isso, não imitarei o Senador José Roberto 
Arruda e tentarei ser breve. Evidentemente, não po
derei sentar-me na cadeira de V. Exª, porque lá se 
encontra o Senador José Roberto Arruda. Quero di
zer que, em todos nôs; Senadores, e -em v. Exª tam
bém, talvez se possa constatar um misto de alegria 
e tristeza: alegria de ver um companheiro alçado à 
condição de Ministro do Tribunal de Contas da 
União; alegria por saber que V. Exª, na nova função, 
será também um vitorioso. No entanto, a tristeza, o 
outro lado da moeda, tinha de acontecer pela ausên
cia, a partir de amanhã, do companheiro e Senador 
que era o primeiro orador nas sessões não-delibera
tivas das sextas-feiras, destinadas à terapia de gru
po dos Senadores que aqui ficavam para conversar 
e emitir conceitos sobre problemas nem sempre tão 
simples, às vezes muito importantes, mas que não 
chegavam a repercutir lá fora. Por isso, chamei essa 
sessão da sexta-feira de terapia de grupo, em que 
cada um dizia o que pensava, sabendo não influen
ciaria em nada para as soluções. Mas V. Exª, apesar 
de jovem e sem participar da Mesa, estava sempre 
pronto para assumir a Presidência dos trabalhos, a 
fim de não deixar a Casa órfã de diretoria na hora 
das sessões, principalmente às sextas-feiras. Essa · 
a tristeza que teremos. Tenho certeza de que, quan
do não houver reunião no Tribunal de Contas da 
União, encontraremos aqui o Ministro Valmir Campe
lo para conversar e trocar idéias, porque V. Exª, 
mesmo deixando de ser Senador, será o amigo per
pétuo de todos nós. Era isso que queria dizer a V. 
Exª, na hora em que nos despedimos. Falo de cora
ção para coração, de companheiro para companhei
ro: vá, tenha sucesso, Ministro Valmir Campelo, mas 
continue guardando a amizade que V. Exª tem de to
dos os seus companheiros que aqui ficam. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muitc 
obrigado, nobre Senador Epitacio Cafeteira. Muito 
obrigado mesmo. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL-ES) - V. Exª me 
concede um aparte, nobre Senador? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Conce
do o aparte ao nobre Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL-ES) - Senador Val
mir Campelo, sentimos que existe um clima de pro
funda emoção no plenário. Quantas vezes já subi
ram a essa tribuna outros Senadores para fazer a 
despedida em razão do término do mandato, em ra
zão de indicações para outros cargos, sempre den
tro rotina da vida partamentar? Mas a ascenção de 
V. Exª, hoje, a essa tribuna está inteiramente subli
nhada por um sentimento que é maior do que todos 
nós. Muito citado, permanentemente citado, Antoine 
de Saint-Exupery deixou a lição fundamental de que 
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somos responsâveis pelas pessoas que cativamos. 
V. Exª, hoje, sai dessa tribuna com uma responsabi
lidade inaudita sobre os ombros, porque seu exercí
cio de mandato, desde os idos de 1991, quando aqui 
chegamos, tem sido uma lição permanente de ami
zade, de ternura e, acima de tudo, de um compa
nheirismo invulgar. Não vou falar do Senador Valmir 
Campelo, companheiro de todas as horas, dedicado 
nas votações, presente em todos os momentos gra
ves nesta Casa. Quero falar do homem que V. Exª é, 
despido de vaidades, com o sentimento muito co
mum aos nordestinos, que sublinha, tomo a repetir, 
a humildade, a vontade de fazer, de unir, de realizar. 
V. Exª, para mim, no convívio da Marizalva com os 
meninos, deixou de ser companheiro para ser um ir
mão. Vivemos um dos momentos mais bonitos de 
amizade desta Casa. O nosso grupo, infelizmente, 
nas eleições que renovaram os mandatos, disper
sou-se um pouco, embora tenha ficado acesa a cha
ma na palavra e no gesto de V. E:xll. A sua caminha
da será brilhante, reeditará o que foi a sua jornada 
aqui no Senado Federal. No Tribunal de Contas da 
União, V. Exª será sempre um referencial de honra
dez, de dignidade, de nobreza de caráter; mas, nós 
Senadores que ficamos e que neste momento eleva
mos nossa palavra em uma consagração à sua ma
neira de ser, queremos dizer, Senador Valmir Cam
pelo, que os caminhos da vida são longos e às ve
zes tortuosos, mas a vida nos identifica na convivên
cia V. Exª, em todos os momentos, soube ser aqui 
um homem do mais elevado caráter; V. Exª nos 
transmitiu lições de vida. Não me estendo. Poderia 
falar muito mais. Apenas me inclino, neste momento, 
como todos que estão aqui neste Plenário, para de
sejar simplesmente aquilo que almejamos de cilra
ção às pessoas que estimamos e devotamos amiza
de especial: quero para Valmir Campelo, o novo Mi
nistro do Tribunal de Contas, um roteiro, uma esteira 
imensa de felicidades; Valmir Campelo, Ministro do Tri
bunal de Contas, reeditará, não tenho dúvida alguma, 
a sua carreira luminosa e brilhante deste Senado. Por
tanto, neste momento, formo o rosário dos elogios 
para dizer que não foi um discurso formal, rotineiro; foi 
uma fala que nasce do fundo do coração em razão 
exatamente de uma convivência. Tenha certeza, ao 
longo dos tempos, mesmo longe deste plenário, V. Exª 
me fará o grande obséquio e me dará a grande honra 
de fazer com que ela não se apague nunca e que con
tinue acesa nos gestos permanentes de amizade recí
proca Deus o acompanhe sempre assim: um Valmir 
Campelo despido de vaidades, que, em todos os mo
mentos, tomou-se responsável pela estima e pela ami
zade que nos deu. O meu abraço. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sena
dor Elcio Alvares, talvez o meu silêncio fosse a me
lhor resposta às palavras que V. Exª está a dizer, 

neste momento, a meu respeito, mas esta :lC· •• 
amizade profunda - assim como a de vários outru:: 
colegas - é fruto da convivência sadia entre todos 
nós. Muito aprendi com a experiência de V. Exª, no 
nosso convívio familiar, pela nossa amizade - tanto 
a nossa, quanto a de Marizalva com D. Irene. Tudo 
isso pesa nesta amizade. 

Ausento-me do Senado Federal, mas não me 
afastarei de meus amigos. Esta Casa muito me ensinou. 
Esta Casa é uma universidade sem professor, na qual 
aprendemos com a convivência diária Esta é uma Casa 
de exemplos: aqui temos ex-governadores, por duas, 
três vezes, ministros de Estado, ex-ministros de Estado, 
ex-Presidentes da República, ex-deputados, homens e 
mulheres íntegros. Desta fonna, temos a obrigação de 
aprender. Deus me deu a oportunidade desta convivên
cia muio salutar, a qual não quero perder. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP)- Senador Val
mir Campelo, V. Exª me concede um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) -Ouço 
V. Exª, nobre Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço aos nobres aparteantes que sejam breves 
em seus apartes, pois está findo o tempo destinado 
ao orador. Entretanto, num caso como este, a Mesa 
será tolerante, mas pede a colaboração dos preza
dos colegas. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Senador Val
mir Campelo, espero ser breve, mas não poderia, 
em hipótese alguma, deixar de me manifestar. Como 

_ o tempo se conta pelas coisas materiais, ouvi atento 
aqueles que o apartearam, cujos nomes me permito 
citar: Senador José Eduardo Vieira, Senador Jader 
Barbalho, meu Líder, Senador Hugo Napoleão, que fa
lou em nome do meu Partido, Senador Bernardo Ca
bral, Senador Lúcio Alcântara, Senador José Roberto 
Arruda, senadofEj:>itacio Cafeteira e Senador Elcio Al
vares. Todos escreveram algumas linhas da história de 
V. Exª, quer corno funcionário púbfico exemplar, quer 
corno parlamentar, algumas citações corno chefe de 
família, corno bom pai e tudo aquilo que constrói a es
piritualidade do homem. As coisas da alma e do cora
ção não são contadas pelo tempo, pelos dias, mas por 
esse carinho, por essa relação de amizade, pelas bati
das do coração, na imagem fiXada no tratamento que 
V. Exª nos deu. Citei o nome dos que me antecede
ram, Senador, não pela idade, mas por ser um dos 
mais novos companheiros de V. Exª e por ter tido a 
oportunidade de conhecer o caráter, a dignidade do 
trato de V. Exª com a coisa pública. Disse o Senador 
Jader Barbalho que V. Ex" será um juiz que levará 
uma bagagem exemplar àqueles que militarão em uma 
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área tão importante. Todavia, será um júiz âiférénté, 
pois tratará daquilo que os governos reunídos acre
ditam ser o mais importante para a estabilidade e a 
tranqüilidade dá sociedade internacional: a dignida
de no trato da coisa pública. V. Exª irá trabalhar com 
a dignidade de um administrador. Essa importância 
que se dá à luta contra a corrupção terá o seu aval, 
que respaldará este Senado e este Congresso na fiSCali
zação e análise daquilo que alguns homens públicos 
poderão fazer em manipulações aos valores do Orça
mento. Tenho certeza da presença de Deus na cons
trução de sua vida, pois Ele sempre protege os ho
mens bons. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado a V. E)(.!. 

O Sr. Sérgio Machado (PSDB-CE) - Permite
me V. Exª um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço o 
nobre Senador Sérgio Machado. 

O Sr. Sérgio Machado (PSDB-CE)- Sr. Presi
dente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Valmir Cam
pelo, manifesto-me aqui representando a Bancada 
do PSDB, o Estado do Ceará e a bancada de Cra
teús. Esta cidade é o único Município do Brasil que 
tem 3 Senadores. Hoje, perdemos 1/3 de nossa ban
cada. Nosso companheiro Senador Valmir Campelo, 
vindo de Crateús, de calça curta, prestou grande 
serviço à população aqui em Brasília, fazendo uma 
carreira política bonita, com coragem, com dedica
ção. Crateús perdeu esse filho, que Brasília ganhou 
e, agora, o Brasil ganha um grande Ministro. Tenho 
certeza absoluta de que o Ceará, que só teve um Mi
nistro no início do século, vai ter o seu segundo Mi
nistro, que dará uma grande contribuição nesse mo
mento em que o País vive nova ordem e em que, 
cada vez mais, temos de acompanhar a aplicação 
do dinheiro público. Com essa carreira política, com 
essa experiência que adquiriu.fazendo- V. Exª não 
é teórico, V. Exª fez, viu e construiu-, V. Exª foi ca
paz de fazer muitos amigos no Senado. Nunca vi 
esta Casa tão triste com a saída de um companhei
ro. E isso é por causa dos amigos que v: Exll foii::a
paz de fazer. Sou um deles, sou um daqueles fãs de 
primeira hora, um grande amigo. Crateús perderá 
um terço da sua Bancada, mas ganhará um grande 
Ministro. E o Brasil se honrará do trabalho que V. 
E)(.! vai realizar naquela Casa. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, Senador Sérgio Machado. 

A Sr! Júnia Marise (BLOCO/PDT-MG) - V. 
Exª me concede um aparte? 

o-sR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Conce
do o aparte à Senadora Júnia Marise. 

A Sr! Júnia Mânse-(BLOCO/PÓT:MGj -Se
nador Valmir Campelo, as Senadoras agradecem a 
oportunidade de também poder homenagear o nos
so companheiro ilustre, colega Senador Valmir Cam
pelo. Quero dizer, Senador, que neste momento falo 
também pela Bancada do Partido Democrático Tra
balhista, o PDT. A Senadora Emilia Fernandes e os 
Senadores Sebastião Rocha e Abdias Nascimento 
incumbiram-me de transmitir as homenagens que 
prestamos a V. Exª, no momento em que se despe
de desta Casa para cumprir nova missão como Mi
nistro do Tribunal de Contas da União. Na verdade, 
estamos não apenas prestando ünia homenagem, 
mas fazendo as nossas despedidas, incorporando
nos ao sentimento de todos. Nesses sete anos de 
convivência que particularmente mantive com V. Exª 
nesta Casa, tive a oportunidade de constatar a sua 
ação política, pessoal, parlamentar, sempre voltado 
para os interesses maiores do nosso País e do nos-· 
so povo. Por isso V. Exª mereceu o consenso do Se
nado Federal e do Congresso Nacional para alçar as 
funções de Ministro do Tribunal de Contas da União. 
E é depositando a nossa confiança, a confiança do 
Senado Federal e de todo o povo que temos a certe
za e a convicção de que, como Ministro do Tribunal 
de Contas da União, em uma missão não apenas re
levante, mas sobretudo de alta responsabilidade 
para o País, V. Exª cumprirá essa missão com a 
mesma dedicação, o mesmo zelo, integridade políti
ca e pessoal nas questões que dizem respeito aos 
interesses do nosso País. Desejo a V. Exª que tenha 
êxito em sua missão e que, sobretudo, em todos os 
mómentos, tenha como referência principal essa 
confiança que lhe foi atribuída e que nasceu do méri
to, da capacidade e do desempenho com que sem
pre atuou: com ética, seriedade e honestidade como 
Deputado e Senador da República. Portanto, ficam 
aqui os cumprimentos da Bancada do Partido Demo
crático Trabalhista, do PDT, que me faz portadora do 
sentimento e das homenagens que trago a V. Exª. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) -FICO 
muito grato a V. Exª pelo aparte, nobre Senadora Jú
nia Marise. 

A Sr! Marluce Pinto (PMDB-RR) - Concede
me V. Exª um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço 
V. Ex• com prazer. 

A Sri! Marluce Pinto (PMDB-RR) - Nobre ami
go e colega Valmir Campelo, como disse nosso no
bre colega Senador Sérgio Machado, lamentamos 
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ter de nos privar de sua presença diária aqui no Se
nado da República. Como V. Exª, cheguei ao Parla
mento há onze anos e tive o prazer de sermos cole
gas na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas o 
que mais me envaidece, sendo sua amiga e colega, 
é constatar que V. Exª esteve à frente de várias ad
ministrações públicas, nas cidades satélites de Bra
sília, no decorrer de 17 anos. Todos sabemos que V. 
Exª administrou com honradez, porque, depois de 
tanto tempo, continua sendo .um cidadão brasileiro 
honesto e pobre. Isso dificilmente acontece no nosso 
País, embora haja muitas exceções, e V. Exª é uma 
delas, tenho certeza, somando todos os méritos ad
quiridos no decorrer de sua vida pública. Eu, como 
mulher, como esposa e mãe que sou, tenho certeza 
de seus filhos, sua esposa e toda a sua família têm 
orgulho de ter um membro da família tão honesto e 
tão honrado como é V. Exª. Este vai ser o maior le
gado que deixará para seus filhos: o exemplo de 
honradez, de homem simples e amigo. Fui liderada 
por V. Exª durante cinco anos no Senado Federal e 
posso comprovar que jamais usou seu cargo como 
Líder em benefício próprio; sempre deixava as me
lhores comissões, os melhores eventos, os melhores 
momentos para serem representados por seus lidera
dos. Senador Valmir Campelo, Senador até a meia
noite de hoje, quero dizer a V. Exª que a aprovação de 
sua indicação pelo Presidente da República nesta 
Casa e na Câmara dos Deputados foi a mais justa e 
mais digna votação de que participei, para que V. Exª 
ocupasse uma das cadeiras como Ministro do Tribunal 
de Contas da União. Aquela instituição precisa de ho
mens honestos para fiscalizar e aprovar as contas da 
Administração Pública e não tem pessoa mais bem 
moldada para assumir esse cargo do que V. Exª. Era o 
que tinha a falar para meu nobre amigo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Obriga
do, Senadora Marluce Pinto. Bem sabe da amizade 
que tenho por V. Ex" e por seu esposo, o Governa
dor e Prefeito Ottomar de Souza Pinto, que também 
foi Deputado conosco. Tenho grande admiração pelo 
trabalho e pelo sacrifício que fazem pelo Estado de 
V. Ex"s. Só tenho a agradecer. É uma honra muito 
grande V. Ex" ser de meu Partido e eu ter tido a 
oportunidade de liderar V. Exª por cinco anos. É mui
to fácil trabalhar com pessoas como V. Exª e tantas 
outras aqui. Fico muito sensibilizado e agradecido 
por suas palavras. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Permite-me 
V. Exª um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço 
V. Exª com prazer. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senador 
Valmir Campelo, V. Ex" hoje ganha um título, sem 
dúvida, e não é o de Senador e o de Ministro. V. Ex" 
é o recordista das homenagens de seus colegas 
nesta Casa. V. Exl! recebe o maior número de apar
tes, um rosário de apartes em que incluo o meu, tal
vez o mais modesto, mas o mais sentido. Meu apar
te é uma parte desse rosário que vai terminar em 
uma oração a Deus pela felicidade de V. Ex", para 
que Deus o ilumine, e que V. Exª continue na sua 
trajetória de luta, que passei a conhecer aqui no Se
nado da República como seu vizinho de cadeira, luta 
dedicada às causas públicas do nosso País. V. Exª, 
hoje, vai deixar uma trincheira, a do Senado da Re
pública, e passar para uma outra; mas em todas 
elas, V. Exª sempre teve o mesmo objetivo, qual 
seja, o de servir a nossa Pátria. Quero cumprimentar 
e abraçar v~ Exª,- faZendo. um coro fervórc:isci nessa 
oração do Senado da República para a sua família. 
Tenho certeza de que sua veneranda mãe está ou
vindo a todos e deve estar muito feliz, pois V. Ex" 
está dando um grande presente àquela que deu ori
gem a sua vida. Fico muito feliz porque acredito que, 
no Tribunal de Contas, V. Exª será um grande repre
sentante desta Casa. O elo vai continuar existindo: 
Valmir Campelo Senador, Valmir Campelo Ministro, 
mas, sobretudo, Valmir Campelo bom amigo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, Senador Ramez Tebet, muito obrigado 
mesmo. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB-MS) - Permite-me 
V. Exª um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO {PTB-DF)- Ouço 
V. Ex" com prazer. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB-MS) - Senador Val
mir Gampelo, estava quase lhe pedindo um aparte 
pela idade, mas como V. Exª me concedeu a palavra 
agora, não vou necessitar exercer essa prerrogativa. 
Quero dizer que se V. Ex" seguir- como penso que 
seguirá - a mesma trajetória da sua vida até aqui, o 
País estará muito bem representado no Tribunal de 
Contas da União. Fui encarregado pela minha esposa 
de tran5m~ir a'!/. Exª e a sua digníssima esposa o nos
so abraço, com votos de muito êxito. Desejo que V. 
Exª continue nesse roteiro como um homem humilde, 
sério, trabalhador e cumpridor de seus deveres. 

O SR. VALMIR CAMPELO {PTB-DF)- Muito 
obrigado, nobre Senador Lúdio Coelho. V. Ex" pode 
ter certeza de que a trajetória vai ser a mesma; mas, 
acima de tudo, haverá de minha parte a humildade e 
a vontade de aprender cada vez mais. Essa humil
dade aprendemos com esta Casa com V. Exªs. 

O Sr. Carlos Wilson {f'SDB-PE) - Permite-me 
V. Exª um aparte? 
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço 
V. Exª com prazer. 

O Sr. Carlos Wilson (PSDB-PE) - Senador 
Valmir Campelo, V. Exª fala em humildade. E V. Exª 
falava antes que o Senado é uma universidade sem 
professor. Quero discordar. Se existe um catedráti
co, um professor em humildade, é o Senador Valmir 
Campelo. Todos os dias, quando aqui chegava nes
te plenário, eu sempre olhava para V. Exª e encon
trava a mesma figura calma, a mesma figura amiga, 
a mesma figura talentosa, mas, acima de tudo, a 
mesma figura humilde. V. Exª vai substituir, no Tribu
nal de Contas da União, um dos mais talentosos Mi
nistros que o Tribunal já teve oportunidade de ter em 
seus quadros. A Câmara dos Deputados o teve 
como Secretário-Geral da Mesa durante longos 
anos. Quando Paulo Alfonso estava para se aposen
tar do Tribunal de Contas, eu ficava imaginando: quem 
teria a dimensão de substituir Paulo Alfonso como Mi
nistro do Tribunal de Contas da União. E hoje, com 
tranqüilidade, vejo que ganha o Tribunal de Contas, 
ganha Paulo Affonso, porque naquela cadeira vai se 
sentar um homem talentoso, um homem digno e, 
principalmente, um grande amigo, que vai para aque
la Corte de Justiça distribuir amizades, como fez aqui 
no Senado e na Câmara dos Deputados. Meus para
béns, seja muito feliz na nova missão. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, Senador Carlos Wilson. 

O Sr. José Agripino (PFL-RN) - Permite-me 
V. Exª um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Conce
do a palavra ao Senador José Agripinó. 

O Sr. José Agripino (PFL-RN) - Senador Val
mir Campelo, não sei se me dirijo ao brasiliense de 
sotaque cearense ou ao cearense de alma brasilien
se; mas, com certeza, eu dirigiria um cumprimento ao 
Presidente da República pela escolha do nome de 
V. Exª para integrar os quadros do Tribunal de 
Contas da União e estenderia esse cumprimento 
àquela Egrégia Corte que vai ficar enriquecida 
com um cidadão que é uma unanimidade nesta 
Casa, o que é muito raro. O placar da votação de 
V. Exª demonstrou o apreço e o respeito que os 
seus pares têm pela sua pessoa, produto do con
ceito que V. Ex1 guarda - exclusivamente do con
ceito. Conceito de um homem decente, de vida 
limpa, de família estruturada, um homem simples, 
mas muito denso de experiência, experiência no 
Poder Executivo. Começou sua carreira como offi
ce boy, quando para cá veio ·do Ceará; chegou a 
ser candidato a Governador e, por muito pouco, 

não foi eleito Governad-or. Mas é Senador e, na viela 
legislativa, chegou ao ponto mais alto: Líder da 
Bancada de seu Partido no Senado. Quem está se 
despedinclo não é um Senador, é um Líder Parti
dário, um homem vitorioso, de origem humilde, 
mas vitorioso. Moço, decente, com vida promisso
ra, que vai deixar um vácuo pela amizade que nos 
deixa. Quem deixa- o Senado hoje é o Senador 
Valmir Campelo, talvez o campeão na distribuição 
de amizade entre os seus colegas. Não quero to
mar o tempo dos companheiros que querem dese
jar-lhe sucesso na nova empreitada, mas gostaria 
de aqui deixar o meu cumprimento especialíssimo 
ao amigo decente e digno que vai honrar os qua
dros do Tribunal de Contas da União, a quem de
sejo felicidades pessoais. Deus o guarde na mis
são como Ministro daquele Tribunal. Boa sorte. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Muito 
obrigado, muito obrigado mesmo, Senador José 
Agripino. As palavras de V. Exª fazem com que eu fi
que cada vez mais motivado e com maior responsa
bilidade para enfrentar uma função do nível de Mi
nistro do Tribunal de Contas da União. 

O Sr. Beni V eras (PSDB-CE} - Permite-me V. 
Exª um aparte, nobre Senador Valmir Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Pois 
não, nobre Senador Beni Veras. Estou quase termi
nando, Sr. Presidente. 

O Sr. Beni Veras (PSDB-CE) - Senador Val
mir Campelo, desejo trazer-lhe o abraço de seus 
amigos de Crateús, nossa cidade, de onde V. Exª 
saiu há tantos anos a fim de vir para Brasília, onde 
teve a oportunidade de fazer uma longa e bela car
reira. Meus parabéns e os votos de maior sucesso 
no Tnbunal de Contas da União. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado,SenadorBeniVeras. 

O Sr. Levy Dias (PPB-MS) - Permite-me V. 
Exª um aparte, nobre Senador Valmir Campelo? 

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.) 
O SR. VALMlR CAMPELO (PTB-DF}- Pois 

não, Senador Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias (PPB-MS) - Senador Valmir 
Campelo, atendendo o apelo da Presidência, quero 
usar apenas trinta segundos para dizer a V. Exª que 
cada pessoa constrói sua vida da forma que acha mais 
prudente, que acha melhor. V. Exª escolheu o caminho 
que tão bem nos ensinou C[i:;;to, o caminho da humil
dade e da simplicidade.·o que V. Exª construiu no Se
nado da República nada mais é do que aquilo que 
construiu na Câmara dos Deputados e, tenho certeza, 
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vai construir no Tribunal de Contas da União: um tra
balho sério, um trabalho competente, um trabalho 
honesto, um trabalho dedicado e, principalmente, um 
trabalho patriótico. Desejo muitas felicidades a V. 
Ex". 

O Sr. José Eduardo Outra (BLOCO/PT-SE) -
V. Ex" me permite um aparte, nobre Senador Valmir 
Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Pois 
não, nobre Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra (BLOCOIPT-SP) -
Senador Valmir Campelo, neste momento é difícil 
sair do lugar comum depois de vários apartes. Quero 
registrar, em meu nome pessoal e em nome de todo 
o meu partido e do bloco de oposição, nosso desejo 
de que V. Ex" tenha o maior sucesso nessa tarefa 
que assume a partir de agora. Senador Valmir Cam
pelo, independentemente das divergências políticas 
que tivemos e que"temos, V. Ex!' se sobressaiu entre 
todos os Senadores por ser um daqueles que tem a 
urbanidade como uma característica muito marcan
te, um relacionamento muito bom com todos os Se
nadores. Tenho certeza de que é esta imagem, entre 
outras que já foram levantadas, que V.Ex" deixa no 
Senado. Então, quero trazer aqui o meu abraço a 
V .Ex" e lhe desejar toda a sorte do mundo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Obriga
do, Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bioco/PSB
SE) - Senador Valmir Campelo, V. Ex" me concede 
um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço o 
Senador Antonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antonio canos Valadares (Bio
co/PSB/SE)- Senador Valmir Campelo, grande líder 
do Partido Trabalhista Brasileiro nesta Casa, o Tribu
nal de Contas, pela sua competência constitucional, 
pelas atribuições inerentes ao seu papel determina
do pela nossa Carta Magna, exige decisões suma
mente importantes e complexas. E, para tomar es
sas decisões, precisamos de homens competentes, 
estudiosos, conscientes da realidade do Brasil, da 
realidade dos Municípios, dos Estados e da própria 
União. Ninguém melhor do que um técnico e um po
lítico experimentado nos diversos cargos .que ocu
pou não só no Executivo, como no Legislativo, sem
pre pontificando pela hombridade de caráter, pela 
forma correta· de suas decisões políticas e adminis
trativas. Sua passagem pela administração do Distri
to Federal, nas várias funções que lhe foram delega
das, demonstrou, de forma bem clara, que V. Ex• 

atua com honestidade, critério e correção. E aqui no 
Senado Federal, além da amizade e simpatia que 
granjeou em virtude de sua personalidade marcante, 
sua atuação como Senador é deveras importante 
para os Anais, pára a história do Senado Federal. 
Os discursos que V. Ex" pronunciou e os projetas 
que apresentou dizem bem do seu acendrado amor 
a Brasília e ao Brasil. Meus parabéns. Que Deus 
tome conta da sua tarefa! 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, Senador Antônio Carlos Valadares. 

O Sr. Fernando Bezerra (PMDB-RN) - Permi
te-me V. Ex!' um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço 
com prazer V. Ex" 

O Sr. Fernando Bezerra (PMDB-RN) - Sena
dor Valmir Campelo, sei que é dificflimo dizer algo 
de novo depois de tantas manifestações de todo o 
Senado, na homenagem justíssima que lhe presta 
nesta tarde. Não quero recordar a trajetória vitoriosa 
do menino pobre de Crateús que aqui chegou há al
guns anos, nem dizer o quanto a saída de V. Ex" 
deixa pobre o Senado e, de modo particular, a Ban
cada de Crateús aqui presente. Gostaria apenas de 
relembrar a minha chegada a esta Casa e a mani
festação de amizade que V. Ex" me deu, passando
me lições de humildade e de firmeza em todo o cur
so dessa convivência, que para mim foi enriquece
dera. Quero dizer a V. Ex", no lugar-comum, que o 
Senado da República fica hoje mais pobre, mas, 
com certeza, o Tribunal de Contas da União recebe 

_ em seus quadros um homem na acepção mais cor
reta da palavra. Muito obrigado, Senador. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Obriga
do a V. Ex", nobre Senador Fernando Bezerra. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB-RN) - Concede
me V. Ex" um aparte, Senador? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Conce
do o aparte a V. Ex". 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB-RN) - Senador 
Valmir Campelo, não há nada a acrescentar. Quero 
apenas agradecer-lhe os momentos de transmissão 
de experiência, o companheirismo, a sabedoria e a hu
mildade com que V. Ex" ajudou aqueles que chegaram 
depois de V. Ex" a esta Casa, e me incluo entre eles, 
bem como a oportunidade-dé conviver com um ho
mem de sua envergadura, de sua estatura Lamento 
que a Bancada de Crateús fique hoje menor em virtu
de de sua ausência. Gostaria de cumprimentar o Tribu
nal de Contas da União, que recebe um homem como 
V. Ex!'. Imagino as emoções de V. Ex" hoje, a lembran
ça do menino de Crateús deve estar presente. Quem 
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haveria de imaginar, Senador Valmir Campelo, 
quando V. Exª corria pelas ruas de sua cidadezinha 
no Ceará, que no dia de hoje estaria vivendo este 
momento de consagração, o coroamento de uma 
vida que merece o grande aplauso do Senado Fede
ral de seu País? Geralmente há certo ar de tristeza 
no final de cada missão que cumprimos, mas al
guém já disse que só sabemos se uma vida foi boa 
quando ela termina. Hoje V. Exª termina a sua mis
são no Senado como parlamentar e inicia nova traje
tória no Tribunal de Contas. Se V. Ex!' olhar para 
trás, como todos estamos fazendo, descobrirá que 
valeu a pena. Por isso quero dar-lhe os parabéns 
pela brilhante carreira que teve aqui e desejar-lhe o 
mesmo êxito na jornada que iniciará no Tribunal de 
Contas a servíço do Brasil. Os seus amigos ficam 
aqui torcendo por V. Exª. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) -Muito 
obrigado, Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Senador 
Valmir Campelo, concede-me V. Exª um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Pois 
não, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Quero tam
bém levar-lhe meu abraço e manifestar minha admi
ração. Não há dúvida de que estamos assistindo a 
um dos momentos mais lúcidos e mais brilhantes da 
história desta Casa. Os representantes de todos os 
partidos, de todos os Estados, enfim, todos os seus 
colegas dão o mesmo testemunho: V. Exª é um pa
drão de dignidade, um padrão de competência, um 
padrão de seriedade, um padrão de sinceridade, é 
um homem voltado para a causa pública. V. Exª, 
como funçionário, como prefeito, como Deputado fe
deral, como Senador, tem um patrimônio fantástico. 
Estamos felizes hoje porque de certa forma cada um 
de nós está indo com V. Exª para o Tnbunal de Con
tas. V. Ex" deixa de ser Senador e passa a ser Ministro 
de Tribunal, é verdade, mas será sempre aquele que foi 
Senador. A nós cabia escolher alguém para preencher 
aquela vaga. Escolhemos o mais competente, o mais 
capaz, o mais correto. V. Ex" vai e leva um pouco de 
nós com V. Ex". Nesse momento que o Brasil está vi
vendo, em que o Congresso Nacional e o Tribunal de 
Contas estão fazendo um grande esforço para combater 
a impunidade e a corrupção - V. Ex!' e eu somos teste
munhas disso -, V. Ex" levará a experiência obtida aqui 
para ajudar o Tnbunal de Contas a executar essa gran
de missão. Tenho o maior respeito por V. Exª. Estou 
muito feliz hoje pelo sucesso, à margem da mágoa pelo 
seu afastamento. Sempre nos sentimos assim quando 
vemos as pessoas cumprirem uma etapa e seguirem 
para outra em busca da realização dos seus sonhos e 
dos objetivos da nossa terra Esse é um dia realmente 
emocionante, profundamente emocionante, porque ve-

mos a unanimidade que V. Exª tem nesta Casa. V. 
Ex!' tem a unanimidade absoluta dos seus colegas 
de representação de Brasília, dos seus colegas de 
representação do Ceará, dos seus colegas do PTB e 
de seus colegas de todos os partidos, de todas as 
profissões e de todos os Estados. Meu carinho a V. 
Ex". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, Senador Pedro Simon. 

Aqui aprendemos um pouquinho com cada um. 
A transparência e a honestidade de V. Exª foi um 
exemplo para todos nós e, particularmente, para 
mim. Meus parabéns a V. Exª. 

Ouço o Senador Leomar Quintanilha. 
O Sr. Leomar Quin~nilha (PPB-TO) - Emi

nente Senador Vai mi r Campelo, nós da Bancada do 
Tocantins já estávamos nos preparando para fazer 
um levante, uma represália, uma manifestação con
junta porque, dentre seus Pares, dentre os oitenta 
colegas de trabalho, q1,1e aprenderam a admirá-lo e a 
respeitá-lo, nós tínhamos um relacionamento maior 
e mais forte. Entendíamos que V. Exª era o quarto 
Senador da Bancada do Tocantins. Por isso, gost~ 
ria de dizer a V. Exª, em meu nome e em nome c. 
povo do Tocantins- e sei que assim o farão também 
os eminentes Senadores João Rocha e Carlos Pa
trocínio -, que sabemos não ser muito confortável a 
posição de V. Exª agora nessa tribuna, pois passa 
por um castigo muito grande, em razão de tantos 
apartes, e seguramente sente no coração um vazio 
muito grande ao deixar esta Casa, ao deixar este 
convívio, ao deixar este relacionamento tão forte, tão 
estreito, tão marcante que V. Exª soube manter com 
cada um dos seus colegas. Isso nos marcou muito, 
estreitou nosso relacionamento, fe.z-nos aprender a 
respeitá-lo, a admirá-lo e, sobretudo, a gostar dessa 
pessoa sincera, séria, significativa para o País, para 
o Distrito Federal, que representa e o faz muito bem. 
De modo que, a par da brincadeira preliminar, gosta
ria de dizer que, particularmente, também sentirei 
um vazio muito grande, Senador Valmir Campelo. 
Confesso que demorarei a me acostumar com a sua 
ausência neste plenário, com a ausência da sua voz 
retumbante, da sua participação ativa nos debates, 
dos seus conselhos, das suas sugestões, das suas 
idéias, da sua atenção permanente com o que acon
tece com o País. Tenho certeza de que V. Exª levará 
essas condições para sua nova missão, para o Tri
bunal de Contas da União. Espero que esse conví
vio extraordinário aqui estabelecido não se rompa 
nem se interrompa com esse pequeno distanciamen
to para o TCU. Eu gostaria de desejar a V. Exª su
cesso nesta sua nova missão, sucesso idêntico ao 
que teve nesta Casa do Congresso Nacional. Que 
Deus continue protegendo V. Exª! 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, Senador Leomar Quintanilha. 
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O Sr. Carlos Patrocínio (PFL-TO) - Permite
me V. Ex• um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Ouço o 
aparte de V. Ex'. 

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL-TO) -Meu que
rido amigo e nobre Senador Valmir Campelo, a partir 
de hoje, esta Casa ficará mais vazia. Se compulsar
mos os números de presença desta Casa, havere· 
mos de observar que V. EJc!' é o campeão de presen· 
ça; uma presença sempre marcante, pelos seus pro
nunciamentos, pela sua atividade parlamentar e so
bretudo pela liderança que exerceu aqui dentro à 
frente do partido de Getúlio Vargas, o PTB. Nós que 
somos seus .amigos próximos, assim cómo de O. 
Marizalva e de seus filhos, haveremos sempre de 
nos encontrar, quer em seu apartamento, quer em 
sua casa no Park Way; haveremos sempre de rece
ber convites para aqueles encontros amistosos. Nes
te momento em que V. Ex' se despede desta Casa, 
para exercer uma função não menos nobre como Mi· 
nistro vitalício do Tribunal de Contas da União, eu 
gostaria de fazer um alerta. Sabe V. Ex' que as con
tas do Brasil, dos Estados e sobretudo das prefeitu
ras não fecham como deviam, e, muitas vezes, os 
prefeitos são punidos. V. Ex', por ter administrado 
várias cidades-satélites de Brasília, conhece as difi
culdades encontradas por nossos prefeitos munici
pais, mais de cinco mil neste imenso País. Portanto, 
faço um pedido a V. Ex':: procure orientar, o que é 
uma atribuição do Tribunal de Contàs da União, es
ses prefeitos para que administrem bem, apresen· 
tem suas contas dentro do estipulado pelas normas 
legais. Antes de punir, peço a V. Ex' que procure 
ajudar prefeitos e governadores. Tenho certeza de 
que, no âmbito desta Casa, não existe alguém que te
nha mais experiência nesse sentido do que V. Ex'. Ao 
me despedir de V. Ex", mando o meu abraço tratemo 
também a sua esposa, D" Marizalva, e a seus filhos, 
em nome de minha famma e em nome do povo tocanti
nense, juntamente com seu irmão, meu suplente em 
Tocantins, Evandro Campelo, que veio prestigiar V. 
Ex" . Meu abraço e todos os votos de felicidade que 
uma pessoa como V. EJc!' tanto merece. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Senador Carlos 
Patrocínio, fico muito grato a V. Ex'. 

O Sr. João Rocha - Senador Valmir Campelo, 
V. ExB me permite um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex', Se
nador João Rocha. 

O Sr. João Rocha (PFL-TO)- Senador Valmir 
Campelo, estamos repetindo no Plenário a homena· 
gem prestada a V. Ex' na Comissão de Assuntos 
Económicos desta Casa. É o reconhecimento da im
portância da sua passagem por esta Casa. É uma 
característica de V. Ex• sempre valorizar as posiçõ
es e cargos assumidos na vida pública. Voltarei a re
petir .o que disse na CAE, pois considero que a pre· 

sença de V. Ex' no Tribunal de Contas da União 
será-muito importante para o Brasil. Esta Casa, nes· 
te momento, tem dado demonstração de apreço e 
r_e§pejto aJljdO o _gue_ V. Ex' fez e ainda fará. Lem
brei-me, agora, de uma música, feita por Sérgio Bi
ttencourt, há vários anos, para seu pai, Jacob do 
Bandolim, que diz: Naquela mesa está faltando ele, 
e a saudade dele está doendo em mim. A partir de 
amanhã, vamos lamentar a ausência de V. Ex' na 
poltrona e na tribuna desta Casa que muito honrou, 
vamos sentir saudade, na certeza de que V. Ex' es
tará sempre presente por tudo aquilo que fez pelo 
Legislativo. Hoje, num órgão auxiliar do Congresso 
Nacional, temos certeza de que, apesar da saudade 
do papel que V. Ex" aqui desempenhou, estaremos, 
cada vez mais, entrelaçados na defesa dos interes
ses maiores do Brasil. Obrigado, colega e amigo 
VªlmirCampelo. ____ _ 

O SR. VALMIR CAMPELO {PfB-DF) :... Muito 
obrigado a V. Ex".A saudade será recíproca. 

O Sr. Francelina Pereira (PFL-MG) -V. Ex". 
me concede-um aparte? - -- --

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) -Ouço o 
Senador Francelina Pereira. 

O Sr. Francelina Pereira (PFL-MG) -Senador 
Valmir Campelo, não estamos vivendo um momento 
impositivo do exercício parlamentar e não estamos 
exercendo um ato convencional nesta despedida. 
Estamos cumprindo um dever de homem público 
para com outro homem público, que vai se dedicar a 
uma atividade da mais alta responsabilidade perante a 
Nação. V. Ex' tem o dom da humildade, e a humildade 
é, sem dúvida, o orgulho dos grandes homens públi
cos. Pode estar certo de que todos nós brasileiros te
mos um grande orgulho da sua vida política e da sua 
vida pública. Tenha certeza também de que V. EJc!' vai 
encontrar nos seus colegas Ministros do Tribunal de 
Contas da União companheiros devotados e dedica
dos aos interesses da Nação nas tarefas· que lhes são 
atribuídas. Felicito V. Ex'. Leve desta despedida um 
abraço fraternal e o desejo de muito sucesso para a 
sua vida pública. Parabéns, Valmir Campelo. 

O SR. VALMIRCAMPELO (PTB-DF)- Obriga
do a V. Ex". 

O Sr. José lgnácio Ferreira (PSDB-ES) - Per
mite V. Ex' um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB·DF)- Tem V. 
Ex!' o aparte? 

O Sr. José lgnácio Ferreira (PSDB-ES) - Se
nador Valmir Campelo, V. Ex' certamente terá bem 
nítida a consciência da alta responsabilidade que as
sumirá ao substituir um Ministro da dimensão de 
Paulo Afonso, um Ministro da experiência, da cultu
ra, do espírito público, da alta dignidade do eminente 
Ministro Paulo Afonso. Nesta oportunidade, digo a V. 
Ex', pelo tempo que o conheço, que V. Ex' está à al
tura de substituir o Ministro Paulo Afonso no Tribunal 
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de Contas da União. V. Exª tem a experiência do ad
ministrador de várias cidades satélites do Distrito Fe
deral. V. Exª tem a experiência de Deputado Fede
ral, Deputado Federal Constituinte, um Deputado 
presente na Assembléia Nacional Constituinte. V. 
Exª, pela experiência de Senador da República, de 
administrador e de legislador, já estaria credenciado 
para ocupar a cadeira do eminente Ministro Paulo 
Affonso. Tenho a consciência de que V. Exª está 
convencido de estar à altura dessas responsabilida
des. Felicitamo-lo pelo dia de amanhã e pela nova 
trajetória que se vai rasgar em sua existência e agra
decemos a oportunidade de ter convivido com V. 
Exª. Repito lugares comuns das manifestações de 
Colegas, mas seguramente todos aprendemos muito 
com V. Exª e estamos convencidos de que o nobre 
colega passa - todos que o conhecem sabem disso 
- humanidade e humildade quando fala. V. Ex" é 
uma figura humana da maior dimensão. Portanto, 
pelas suas qualidades, experiência e integridade 
pessoal e pelo seu espírito público, seguramente vai 
cumprir a sua trajetória, iluminado por Deus certa
mente, cercado do respeito, do carinho e da admira
ção de todos nós e daqueles que vierem no futuro a 
conhecê-lo. No momento, as figuras humildes do 
Distrito Federal certamente não podem cumprimen
tá-lo, mas vão fazê-lo com o passar dos dias. A O. 
Maria, o ·seu· José, as mãos calosas, rostos que lhe 
são familiares, todos eles gostariam de abraçá-lo, e 
simbolicamente, na representação que temos, esta
mos fazendo isso. Felicito V. Exª e desejo-lhe muita 
felicidade em seu novo trajeto. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado a V. Exª. 

O Sr. Bello Parga (PFL-MA) -Permite-me V. 
Ex'! um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço 
V. Ex" com prazer, Senador Bello Parga. 

O Sr. Bello Parga (PFL-MA) - Senador Valmir 
Campelo, a este florilégio que o Senado está coligin
do para ofertar a V. Exª, não poderia faltar o meu tri
buto. Não me referirei as suas qualidades políticas, 
parlamentares, administrativas e morais porque aqui 
já foram amplamente ventiladas. Quero, todavia, di
zer a V. Ex" que, desde que em 1992 a esta Casa 
cheguei e quando nos conhecemos, impressionou
me a fidalguia de trato de V. Exª, o cavalheirismo de 
suas atitudes e, principalmente, a simpatia que de
monstrava para os neófitos - era o meu caso - nes
ta casa. Isso me impressionou ao ponto de me fazer 
recordar uma imagem do poeta Shakespeare, que 
dizia que há pessoas que têm o espírito repleto do 
leite da bondade humana. Certamente é o caso de 
V. Exª. O aspecto que quero focalizar é o compa
nheirismo que demonstra para com seus Colegas. 

Esse fato se positivou claramente em uma epoca 
conturbada do Parlamento nacional, na CPI do Orça
mento, quando muitos de nós, Deputados e Senado
res, fomos acusados injustamente de ates desabo
nadares e não condizentes com a condição de parla
mentares. E um deles, que estava exercendo o Mi
nistério do Interior - eu o substituí neste plenário -, 
foi acusado por um elemento, réu confesso de cor
rupção e assassino de sua própria esposa, crime 
pelo qual foi condenado posteriormente. Refiro-me 
ao Senador Alexandre Costa, que nem fazia parte 
da Comissão de Orçamento, nunca relatou um pro
cesso, jamais emitiu parecer e, no entanto, foi acu
sado. Certos elementos, adversários políticos, en
tenderam que S.Exª devia ser obrigado a deixar o 
cargo, quando nenhuma acusação se positivava 
contra S.Exª. Recordo-me de que V.Ex'l, naquele 
momento, reuniu um grande número de Senadores 
de todos os partidos representados na Casa e fomos 
em comitiva, liderados por V.Ex'l, levar ao Colega e 
Ministro Alexandre Costa o abraço de solidariedade 
e a confiança de que aquelas acusações eram infun
dadas e não tinham a menor procedência. Assim 
sendo, quero dizer que V.Exª, levando para o Tribu
nal de Contas da União esse espírito humanitário, há 
de conferir aos julgamentos que lhe forem atribuídos 
a grandeza de atitude que demonstrou no Senado. 
Quero acrescentar que se estivesse aqui, neste mo
mento -o que infelizmente não ocorre -, o Senador Ale
xandre Costa, S.Ex" estaria fazendo um aparte a V.Ex", 
desejando-lhe felicidades no novo múnus público. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço aos nobres Senadores, que sei que têm um 
poder de síntese excepcional, que o façam, para que 
a sessão não ultrapasse o tempo regimental. 

O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço 
V. Exª com prazer. 

O Sr. Edison Lobão (PFL-MA)- Senador Val
mir Campelo, V. Exª deixa o Senado e vai assumir 
um cargo de Ministro no Tribunal de Contas, mas 
não o faz sem traumas. O trauma é a amizade que 
V. Ex'! construiu aqui, já que vai nos deixar - eu não 
diria órfãos -, pois se retira por um tempo. Quero ser 
muito breve no meu aparte, mas só há uma maneira 
de resolver isso, qual seja, quando terminar o seu 
período no Tribunal de Contas, volte para o Senadp 
que teremos muito prazer em recebê-lo. Muito obri
gado. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA)- Per
mite-me V. Ex'! um aparte? 
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço 
V. Ex" com prazer. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA) - Se
nador Valmir Campelo, V. Ex" fará falta, sem dúvida 
nenhuma, nesta Casa. Lamento profundamente pela 
sua saída, mas gostaria de deixar registrada a minha 
confiança absoluta na sua maneira de ser e de se 
conduzir. Tenho certeza de que V. Ex" será um 
grande Ministro do Tribunal de Contas e agirá com 
absoluta isenção e honestidade no julgamento de 
todo processo que lhe chegar às mãos. Tenho, evi
dentemente, discordâncias políticas de pontos de 
vista, mas creio que poucas pessoas são tão estima
das quanto V. Ex" é, neste Senado, pela sua manei
ra de se conduzir e de ser sincero e franco com seus 
companheiros. Lamento profundamente não ter mais 
V. Ex" nesta Casa, inclusive como um dos membros 
mais assíduos da Comissão de Assuntos Sociais 
deste Senado da República. Mas a vida é assim: V. 
Ex" vai para um bom lugar e haverá de dar enorme 
contribuição para o nosso País. Muito obrigado. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Gilvam Borges (PMDB-AP) - Permite
me V. Ex• um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Tem o 
aparte V. Ex". 

O Sr. Gilvam Borges (PMDB-AP) - Senador 
Valmir Campelo, V. Ex" é o resultado de suas ações. 
Portanto, as palavras elogiosas aqui proferidas pelos 
Colegas Senadores têm, sem sombra de dúvida, sig
nificado profundo, pois não se tem notícias de uma 
unanimidade tão carinhosa, tão respeitosa, vinda da 
sinceridade de um trabalho de convívio realizado por 
V. Ex'!, que trouxe muita fraternidade. Essas mani
festações hoje, aqui, de todos os Colegas - com a 
paciência do Presidente da Casa - têm feito reve
rência a essa convivência salutar importante. V. Ex" 
é o retrato não do sucesso, mas das suas ações. 
Até discordo de alguns Colegas, mas não vou apro
veitar essa oportunidade para fazer um discurso, 
tentando fazer uma manifestação prolongada. Tanto 
que aqui estou, certo de que estamos lamentando 
profundamente sua ida. Não consigo, apesar de ter 
votado em V. Ex", ver o Senador Valmir Campelo 
em um uma montoeira de papel lá no Tribunal de 
Contas da União, recebendo aporrinhações dos go
vernadores e prefeitos. Não é brincadeira, nobre Se
nador. Sei que o Senador Valmir será um prisioneiro 
da Lei e, portanto, deverá honrá-la até as últimas 
conseqüências. Vejo V. Ex~. nobre Senador, e nós 
aqui da Casa como uma despedida de pai com filho, 
em que lhe vêm as lágrimas nos olhos, mas o filho 
tem que partir, ele tem que voar. Nós da Casa esta-

mos lamentando profundamente a sua ida, porque a 
convivência com V. Ex" foi muito importante e, por 
um outro lado, estamos vendo que V. Ex" está par
tindo, como aquele autor Fernando Capelo Gaivota, 
que tem que prosseguir. Agora, que V. Exª vai ficar 
em uma montoeira de processos e aporrinhamentos 
e não vai ser fácil. V. Ex" vai sentir muita saudade 
dos seus amigos, das pessoas, pois V. Exª é um po
lítico nato. Mas de qualquer forma é o destino, como 
tudo está escrito, e V. Ex" escreveu com muita luta, 
com muita humildade, com muita dedicação a sua 
própria vida. Senador Valmir, imagine V. Ex" que 
como é um cargo praticamente vitalício, nunca mais 
V. Ex" assumirá a tribuna desta Casa; nunca mais V. 
Ex" irá se comunicar com o povo nos palanques. 
Isso nos dói profundamente. Nunca mais v. Ex" vai 
gozar das acaioraâas discüssoos desta Casa. V. Ex" 
foi colega do meu irmão na Câmara dos Deputados. 
Portanto, lamento profundamente. Não que eu quei
ra dizer que seja seu enterro, mas é seu destino. Su
cesso e parabéns. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, Senador Gilvam Borges. 

O Sr. Osmar Dias (PSDB-PR) - Permite V. 
_ Ex" um apartE!, npbre $en~dor Valmi( Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Pois 
não, nobre Senador Osmar Dias. 

O Sr. Osmar Dias (PSDB-PR) - Senador Val
mir Campelo, o Presidente Antonio Carlos Magalhã
es tem pressa e eu, como tenho juízo, obedeço. V. 
Ex" escreveu com dignidade seu nome na História 
do Distrito Federal, do País e, com certeza, deste 
Senado. Tenho certeza que fará o mesmo na nova 
função. Seja feliz e obrigado pelo apoio que me foi 
dado quando aqui cheguei. 

O SR. VALMIR CAM PELO (PTB-DF)- Obriga
do a V. Ex'!. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC)- Permite V. 
Ex" um aparte, nobre Senador Valmir Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Pois 
não, nobre Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC)- Senador 
Valmir Campelo, foi um privilégio - e eu o digo com 
sinceridade, com emoção- conviver com V. Ex" no 
Senado f'eder;ll. E tenho certeza que será sempre 
motivo de orgulho podermos conhecer o seu desem
penho no Tribunal de Contas da União. Boa sorte. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Obriga
do, Senador. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB-SC)- Permite 
V. Ex" um aparte, nobre Senador Valmir Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Pois 
não, nobre Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB-SC)- Eu gosta
ria de dizer, neste momento, Senador Valmir Campelo 
que, desde o início desta Legi~latura, início de 1995, a 
simpatia que V. Ex" tem irradiado aqui neste plenário, 
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a amizade que conquistou, principalmente a nossa, 
que chegamos como novatos aqui, é mutto grande. 
Ainda há poucos dias, em visita a Santa Catarina, V. 
Ex" lá deixou saudades, pois faz amizade em todos 
os lugares. Quero, inclusive, dizer, cumprimentando 
V. Ex", das saudades que deixará nas Comissões 
desta Casa, das quais V. Ex" tem participado e do 
trabalho que tem desenvolvido. Teremos mutto mais 
trabalho agora, pois V. Ex" carregava nos ombros, 
lutava, desenvoMa e dava conta do recado. Que V. 
Ex" tenha sucesso na nova missão, que haverá de 
engrandecer não só o Senador, mas o Brasil inteiro. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Muito 
obrigado. 

A Sr! Regina Assumpção (PTB-MG) - Sena
dor Valmir Campelo, permite V. Ex' um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço a 
Senadora Regina Assumpção. 

A Sr! Regina Assumpção (PTB-MG) - Sena
dor Valmir Campelo, Senador Valmir, meu amigo, 
quero lhe agradecer o apoio e a atenção que me foi 
dada quando cheguei aqui. Despedir é muito difícil, 
realmente muito difícil, e não quero me despedir do 
amigo Valmir. Que Deus o ilumine, o acompanhe, 
que o proteja nessa nova caminhada. Muito obrigada 
por tudo, de coração. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Obriga
do, Senadora. Muito obrigado mesmo. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP)- Sena
dor Valmir Campelo, permite V. Ex' um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Ouço o 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP) -Sena
dor Valmir Campelo, no último domingo e também 
na segunda-feira, a Folha de S.Paulo trouxe reporta
gem que acredito que V. Ex" tenha lido com aten
ção. A manchete é que o Tribunal de Contas tem 
sido incapaz de combater a corrupção, e menciona 
que, embora encarregado de fiscalizar e punir o mau 
uso do dinheiro público, nem sempre consegue coi
bir a malversação de recursos. Diz também que o 
Tribunal de Contas gasta 96,4% do seu tempo com 
julgamentos de prestação de contas, com a análise 
de procedimentos burocráticos, como a aprovação 
de aposentadorias, e apenas 3,6% de suas ativida
des, auditorias e inspeções, e ainda muitos outros 
temas. Portanto, há aqui uma análise que o jornalis
ta Frederico Vasconcelos fez e uma avaliação muito 
crítica do desempenho do Tribunal de Contas da 
União, em que pese, como até assinalado na repor
tagem, o excepcional valor do· seu corpo de funcio
nários, alguns dos quais cediaos para o Congresso 
Nacional, que muitas vezes, como por ocasião das 

Comissões Parlamentares aqui havidas - tanto a do 
Orçamento, a do. caso do Paulo César Farias, como 
mais recentemente a dos.Precatórios -, teve excep
cional desempel'lho. Quero lhe transmitir, Senador 
Valmir Campelo, a expectativa- que tenho certeza é 
a de todos do Senado Federal, ao indicar V. Ex", até 
pela maneira como tem realizado seu mandato, com 
tanta presteza, uma das pessoas, como todos aqui 
assinalaram, com maior presença, diária praticamen
te, de segunda a sexta V. Ex" es)á sempre se pro
nunciando naquilo que acredita ser a ·defesa do inte
resse público - e, ao mesmo tempo, o desejo que V. 
Ex" realize ali o melhor trabalha possível e que pos
sa examinar esses problemas, para melhorar a ação 
do Tribunal de Contas da União. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sem 
dúvida alguma, Senador Eduardo Suplicy. V. Ex" 
pode ter certeza que nossa intenção é exatamente 
colaborar, aprender e procurar modernizar, cada vez 
mais, para que possam ser agilizadas as providên
cias dos processos que tramitam naquela Corte. 

O Sr. José Alves (PFL-SE)- Permite V. Ex" 
urriãpar'te? 

O SR. VALMIR CAMPELO {PTB-DF)- Ouço 
com prazer V. Ex". 

O Sr. José Alves (PFL-SE) - Senador Valmir 
Campelo, serei breve ao aparteá-lo em cerimônia 
tão bonita que V. Ex" promove nesta Casa no dia de 
hoje. Tenho certeza que o Tribunal de Contas da 
União, a partir de amanhã, será honrado com a pre
sença de V. Ex-, com sua capacidade de trabalho, 
sobejamente demonstrada nesta Casa e ao povo de 
Brasília. V. Ex", sem dúvidá, irá somar-se ao Tribu
nal de Contas para que este possa verdadeiramente 
cumprir sua magistral função de fiscalizar e acompa
nhar a boa aplicação dos recursos públicos, princi
palmente da União. Sabemos das difi?Jidades que 
aquela C9sa enfrenta. Só do Sistema Unico de Saú
de, na parte de ambulatório, está comprovadamente 
aceita a existência de fraudes enormes. É compe
tência e responsabilidade daquela Casa apurar es
sas fraudes. Tenho certeza que a presença de V. 
Ex" irá contribuir para a administração do eminente 
Ministro Homero Santos. Muito obrigado. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Obriga
do a V. Ex" 

O Sr. Júlio Campos (PTB-DF) - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Conce
do o-aparte a V. Ex'. 

O Sr. Júlio Campos (PTB-DF) -: Senador Val
mir Campelo, já tive oportunidade de assistir, nesses 
seis anos e meio de mandato nesta Casa, quase 
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sete, a inúmeras despedidas de parlamentares. Re
cordo-me de uma despedida magnífica, longa e bri
lhante, que foi a do Senador Mauro Benevides, que 
deixou a Presidência desta Casa e em seguida 
seu mandato, em 1995. Hoje, V. Ex" se despede 
para assumir o Tribunal de Contas da União .. Que
ro, nesta oportunidade, em meu nome, em noms 
da Bancada mato-grossense saudar esse brasi
liense do Ceará que tem sido, nos últimos 25 anos 
ou mais, um exemplar servidor público, um servi-

· dor de carreira. Dignificou os mais elevados car
gos que ocupou: no Governo do Distrito Federal, 
como administrador competente de várias regio
nais do Distrito Federal; na politica, como Deputa
do Federal, como Senador da República, realizan
do um excepcional trabalho em defesa do seu Es
tado, o Distrito Federal, e da Nação brasileira. 
Nesta oportunidade quero dizer que perde o Sena
do Federal um gral'lde Senador, mas ganha o Bra
sil um grande Ministro do Tribunal de Contas da 
União. Tenho certeza absoluta de que voltaremos 
a nos encontrar dentro em breve em posições dife
rentes: V. Ex• no TCU e eu numa outra posição na 
política. Mas sei que sempre contaremos, da sua 
parte, com a mesma compreensão, a mesma ami
zade, o mesmo carinho que marcou a nossa convi
vência nesses sete anos no Senador Federal. Feli
cidades a V. Ex" e aos seus familiares. Temos 
convicção que o Brasil realmente vai ganhar em 
ter naquela Corte de Contas um homem do gabari
to, da competência, da coragem e da capacidade 
de Valmir Campelo. Amanhã estarei lá aplaudindo 
d~ pé a sua posse, uma solenidade para a qual 
todo o Senado estará presente. Felicidades! E que 
Deus o abençõe na sua nova carreira. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Muito 
obrigado, Senador Júlio Campos. 

O Sr. Gilberto Miranda (PFL-AM)- V. Ex" me 
concede um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Pois 
não, Senador Gilberto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda (PFL-AM)- Serei bre
ve, Sr. Presidente. Senador Valmir Campelo, amigo, 
companheiro, são cinco anos de alegre convívio 
nesta Casa. E esse período foi marcado pela profun
da admiração que tenho por sua conduta.. Os -Srs. 
Senadores já falaram tudo, mas tudo que foi dito é 
pouco diante do homem público Valmir Campelo 
Não dúvida de que a sua estrela continuará brilhar. 
do juntamente com a de outros colegas que o Legislati
vo mandou para o Tribunal de Contas. V. Ex", ao lá che
gar, completará, com o Senador Iram Saraiva e o Depu-

tado Humberto Souto, o trio do que há de melhor, 
mais sério, mais competente, mais direito e mais ho
nesto no Legislativo. Parabéns! Que Deus o acom
panhe! 

O SR. VALMIR _CAMPELO (PTB-DF) -Muito 
obrigado. Obrigado a todos os Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, este é talvez o momento mais di
fícil da minha vida politica. Há trinta e cinco de anos, 
cheguei a Brasília para servir cafezinho e lavar banhei
ros. Hoje sou Senador da República e, por uma defe
rência especial de todos os meus colegas, amanhã, se 
Deus quiser, estarei assumindo o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União. Por isso, Sr. Presidente, 
digo que é o momento mais importante da minha vida. 
Procurei durante todo esse período, durante esses trin
ta e cinco anos, dar o exemplo de retidão, de transpa
rência e de honestidade para atingir este alto posto de 
Senador da República. 

Neste momento, encaminho à Mesa do Sena
do Federal, meu pedido de renúncia ao cargo de Se
nador da República.(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sr. Senador Valmir Campelo, a votação expressiva 
que V. Ex" recebeu deste Plenário é o atestado 
maior que esta instituição poderia oferecer-lhe. 

Daí por que limito-me a dizer que todos os pro
nunciamento dos Srs. Senadores são totalmente jus
tos e merecidos. Não quero me alongar, até porque 
o meu propósito é o de que V. Ex" tenha, nas emo
ções do dia de hoje, a segurança de que a Mesa do 
Senado lamenta profundamente que V. Ex" deixe o 
nosso convívio. Todavia, ao mesmo tempo, o prêmio 
que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, 
enfim o Congresso Nacional lhe ofereceu é uma de
monstração inequívoca do respeito e da admiração 
que todos ternos por V. Ex" como Parlamentar e 
como homem que cresceu na vida pública, no traba
lho, na honradez, razão de tantas demonstrações de 
apreço e de afeto no dia de hoje. 

Desejamos apenas que V. Ex", no Tribunal 
de Contas da União, seja o servidor eficiente, 
competente, sério que até aqui foi o Parlamentar, 
e que lá faça com que o Tribunal de Contas enten
da que o Congresso Nacional sobrepõe-se a esse 
Poder porque esse Poder deve auxiliar o Legislati
vo brasileiro. 

Muito obrigado a V. Ex". 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carta::. Magalhães) 

- Sobre a mesa, comunicação que será lida pe!o Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patroci-
nio. 

É lida a seguinte 
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Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 

Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto 
intermédio, aos demais ilustres pares que, a partir 
desta data, renu.ncio ao mandato de Senador da 
República, em vfr:tude de estar amanhã assumindo o 
cargo de Ministro do Tribunal de Contas ·da União, 
para o qual tive a honra de ser escolhido pelo 
Congresso Nacional. 

Saladas Sessões, em 12 de novembro de 1997. 

r:Z:~é_:! 
Senador VALMIR CAMPELO 

Reconheço a assinatura do Senador Valmir Carnpelo, 
por se~elhança daquela constante de nosso livro 
de autografo. 

Brasília, 12 d~·navembro de 1997. 
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O SR. PRESIÕEtire (Antonio Carlos Magalhães) 
- O ato será publicado, gerando seus devidos efei
tos. 

Esta Presidência solicita aos Srs. Senadores 
que compõem a Comissão Especial do Código Civil 
que amanhã estejam presentes à reunião da Comis
são, às 11 horas, na sala da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Ao mesmo tempo, atendendo aos reclamos de 
toda a Casa, esta Presidência marca sessões deli
berativas para os dias 21, 22, 23 e 24 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Adem ir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, os 
defensores do neoliberalismo, que estão no poder, 
que estão no comando dos destinos de nosso País, 
querem a todo o custo diminuir o tamanho do Esta
do, reduzi-lo aos limites daquelas atividades que 
pensam ser próprias. Assim, não há lugar para o Es
tado-empresário, para o Estado-industrial ou para o 
Estado-banqueiro. Ou seja, prioriza-se o lucro e o fa
vorecimento aos grandes empresários nacionais e 
interesses internacionais, relegando-se a dívida so
cial para segundo e terceiro planos. 

A privatização de empresas públicas é tida 
como a solução infalível para todos os problemas de 
falência e incompetência administrativa dos Estados. 
A voz neoliberal corrente é que, em mãos privadas, 
as empresas tomar-se-ão mais eficientes, mais bem 
administradas e, conseqüentemente, lucrativas. 

Seguindo a risca essa doutrina, grande empre
sas que constituíam um sólido património público do 
nosso País serão repassadas à iniciativa privada ou 
já o foram a preço de banana. O exemplo mais cabal 
dessa entrega é o da Vale do Rio Doce, que, a des
peito de ser uma das maiores e mais lucrativas mi
neradoras do mundo, foi vendida por um preço bem 
inferior ao arrecadado, por exemplo, com a venda do 
controle da Cemig - Centrais Elétricas de Minas Ge
rais, empresa bem menor e com atuação somente 
no ramo energético. 

Como alternativa à alienação do património, 
surge aqui no Distrito Federal uma nova forma de o 
Poder Público afastar-se da administração das em
presas sem delas se desfazer: é a parceria com a 
iniciativa privada por meio da terceirização de servi
ços. Vou relatar três exemplos, todos no âmbito da 
Seçretaria de Turismo do GDF, que bem ilustram a 
pertinência e o acerto dessa iniciativa. 

O primeiro deles é a administração do Pavilhão 
de Feiras e Exposições, rebatizado de Brasília Expo
center, localizado no Parque da Cidade. Antes de 
confiar-a sua administração ao consórcio vencedor 
da licitação, formaâo pela FederaÇão das Indústrias 
do Distrito Federal - Fibra, Federação do Comércio 
do Distrito Federal - Fecomércio e Câmara de Diri
gentes Lojistas - CDL, o Governo do Distrito Federal 
gastava anualmente R$1,2 milhão somente com ma
nutenção de suas instalações e com pessoal. Gra
ças à visão modema de alguns empresários da cida
de, diz o Secretário de Turismo, Rodrigo Rollem
herg, grande_ entusta~ta_Oesse programa, estamos ti
rando um peso das costas do Estado e economizan
do para investir emáreas mais importantes. 

Desde fevereiro último, quando assumiram o 
Expocenter, os novos administradores já investiram 
860 mfl reais em reformas das instalações e outros 
390 mil serão aplicados em melhorias, até setembro 
do próximo ano, totalizando investimentos de R$1,25 
milhão. 

O GDF fez um negócio excelente, pois, além 
de deixar de gastar R$1,2 milhão, anualmente, irá 
receber, no mínimo, 350 mil reais pela concessão de 
uso do local e cerca de 200 mil em impostos sobre 
serviços. Para um_ empreendimento que só servia 
para sangrar os cofres do Governo, esses resulta
dos podem ser considerados promissores. 

Há que se considerar ainda o que essa iniciati
va significará em termos de revigoramento dos ne
gócios e do turismo de eventos em Brasma: para o 

· próximo a:no de 98, todo o calendário já está preen
chido, e entre os eventos programados, 7 serão rea
lizados por empresas de fora de Brasília. 

Outró empreenâirriérito cuja administração foi 
terceirizada é o Museu de Gemas. Embora desativa
do, dava um prejuízo mensal de 15 mil reais ao 
GDF. Administrado -!)elo Serviço Brasileiro de Apoio 
às Pequenas e Microempresas - SEBRAE - desde 
1993, já é considerado o principal centro de comer
cialização e exposição de pedras preciosas e semi
preciosas do Brasil. O objetivo do SEBRAE é criar, 
em 1 O anos, 20 mil empregos nas 1.500 empresas li
gadas ao museu e, até o ano de 2.006, exportar SOO 
milhões de dólares anuais em pedras. 

o terceiro exemplo de parceria com a iniciativa 
privada está acontecendo com o restaurante e a lan
chonete do Centro ile Convenções Ulysses Guima
rães, cuja licitação foi vencida pelo Grupo Churras
caria do Lago. Cerca de R$230 mil deverão ser in
vestidos na reforma das instalações. Esse será um 
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dinheiro que_o Governo deixará de gastar, além de 
ficar livre de uin prejuízo mensal de 15 mil reais. 

Além dessas, há outras iniciativas de terceiriza
ção no âmbito da Secretaria de Turismo, abrangen
do o Camping da Cidade, o Catetinho e a construção 
de um heliporto próximo à Torre de Televisão. 

Os exemplos citados servem para mostrar, de 
forma clara e evidente, seriedade administrativa e 
compromisso com o bem público. Corte de despesas 
e aumento de receitas se fazem assim. Eficiência se 
consegue com medidas desse teor. Por isso, faço 
público o meu louvor ao Secretário de Turismo do 
Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, militante filiado 
ao Partido Socialista Brasileiro, por ter encontrado 
uma forma simples e objetiva de preservar o patri
mônio público e de promover a eficiência administra
tiva. O que espero é que este exemplo seja devida
mente avaliado e seguido por outros Governos, in
clusive pelo Governo Federal, para que o património 
da Nação, que também é de todos nós, seja res
guardado. 

Este e outros exemplos estão sendo dados 
pelo Governador Cristovam Buarque do Partido dos 
Trabalhadores, de Brasília, que é um Governo de 
frente, um Governo integrado pelo Partido dos Tra
balhadores, PSB, PCdoB, PCB, PPS, PV, porque é 
um Governo popular, um Governo voltado às neces
sidades do povo do Distrito Federal. Trata-se de um 
Governo que não privatizou, que terceirizou, está ga
nhando dinheiro com essa terceirização por intermé
dio da concessão desses bens do Estado sem ven
der nenhum deles, evidentemente, e é um Governo 
que está dando exemplo, inclusive na área de edu
cação porque foi quem criou a bolsa-escola, exem
plo que está sendo seguido por Prefeitos e Governa
dores de vários Estados e Municípios do Brasil. 

Outros exemplos do Governador Cristovam 
Buarque têm sido vistos e citadOlS em todo o País. É 
assim que deveria agir o Presidente Fernando Henri
que Cardoso, que, entretanto, prefere dar a riqueza 
da nossa Nação ao capital multinacional. 

Muiio oL•igado. Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Garfos Patroc,nio, 2~ Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Car:os ~·aHocfnio) -
Concedo a palavra ao Senador Jose Alves, alertan
do a S. Ex" que a sessão termina às 18h34min, mas 
poderemos prorrogá-la, se for o caso. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, apesar da criação da 
CPMF,a evolução dos recursos federais para a saú
de continuam desproporcionais ao crescimento das 
necessidades e à contenção de enfermidades que já 
deveriam ter sido erradicadas dos quadros endêmi
cos do País. 

Continuam as filas nos corredores dos hospi
tais, devido à carência de leitos ativos, ao declínio 
das disponibilidades e padrão de serviços oferecidos 
pela rede pública, à resistência de surtos de doen
ças antigas como a tuberculose, a febre amarela, a 
malária, a hanseníase e ainda a dengue e, como 
uma fuga aos efeitos perversos desse quadro, a 
uma corrida da população, que já paga contribuições 
para o atendimento público e para os onerosos pla
nos particulares de saúde; e nem sempre a5 organi
zações e os capitais investidos estão inspirados nas 
idéias mais nobres da medicina e dos benefícios so-

. ciais, por uma motivação mercantilista, com objeti
vos de maximização de lucros empresariais. 

Indiscutivelmente, com relação aos períodos 
de maior queda nos recursos orçamentários para a 
saúde, que, em 1995 e 1996, passaram para R$14,8 
bilhões, mesmo com os R$20,4 bilhões aprovados 
em 1997, dos quais R$1,3 bilhão já foi contingencia
do, os recursos para a saúde não aumentarão em 
1998 c;om relaçãoª_~ste <3.1lO,_atésE)_contarmos com 
a previsão de uma arrecadação de R$8 bilhões da 
CPMF, imposto inicialmente previsto como fonte adi
cional e que tem composto a receita da saúde em 
substituição às fontes tradicionais, como o COFINS 
e o imposto sobre o lucro. 

Considerando que a dotação para o próximo 
exercício será equivalente à deste ano em valores 
nominais, há uma perda real de mais de R$2 bilhões 
devido à inflação do período. 

O Conselho Nacional de Saúde, em avaliação 
também endossada pelo Conselho de Secretários de 
Saúde, aponta, comparando dados de 1996 e 1997, 
que, relativamente ao reforço orçamentário que de
veria ocorrer com o surgimento da CPMF, que a 
área económica redirecionou 2,5 bilhões de recursos 
que seriam da saúde para outras áreas. 

É bem verdade que a estrutura, organização, 
_ planejamento, normas, diretrizes e controles são tão 

importantes, ou até mais, do que somente recursos, 
porque, se não forem erradicados os drenas na apli
cação desses recursos, uma parte substancial deles 
somem pelos ralos do desperdício, da ineficiência e 
das fraudes. 
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Segundo avaliação do Ministério Público Fede
ral, sua ação fiscalizatória entre 1995 e 1996 acarre
tou uma economia em internações de cerca de 700 
milhões, segundo artigo publicado no Globo de 
04.11.97, e estima-se que somente nos ambulatórios 
as fraudes chegam a 1 ,4 bilhão. 

Ao tempo em que está em andamento, visando 
a aprovação pelo Senado, o Projeto de Lei que regu
lamenta os planos de saúde, originário desta Casa, 
mas que teve seus objetivos ampliados pela tramita
ção conjunta de outros projetes que tratavam do 
mesmo assunto na Câmara dos Deputados, fala-se 
na extinção da Fundação Nacional de Saúde, o que, 
associada ao que a aconteceu com relação ao anti
go INAMPS, há poucos anos, representa mais um 
encolhimento da estrutura pública de saúde em nos
so País, com um histórico, nesse sentido, de não ter 
contribuído substancialmente para a solução de pro
blemas internos da administração e gerência do se
ter, bem como da melhoria do atendimento da popu
lação. 

Os órgãos de defesa do consumidor vêm se 
manifestando contrários à aprovação desse projeto 
nos termos do substitutivo aprovado na Câmara dos 
Deputados porque, segundo eles, atendem muito 
mais às conveniências das empresas do que aos in
teresses da população. 

Cerca de 800 empresas já estão aluando nesta 
área e movimentam um volume de recursos próximo 
do orçamento do próprio Ministério da Saúde. Sua 
clientela filiada, incluindo seus dependentes, alcança 
a casa dos 44 milhões de pessoas. 

Segundo essa análise, o projeto legaliza a e~
clusão de doenças, contrariando o próprio Código de 
Defesa do Consumidor, bem como o projeto de lei 
original do Senado que proibia a exclusão de cober
tura de despesas com tratamento de determinadas 
doenças em contratos de seguro-saúde; legaliza o 
aumento de mensalidades por mudança de faixa 
etária, prejudicando os aposentados e pensionistas 
e excluindo os idosos que venham pagando durante 
muitos anos; legaliza o conceito de doenças ou lesõ
es preexistentes, o que poderá ser usado como arti
fício para a exclusão de idosos e doentes crónicos; 
cria um plano de seguro-referência, o que resulta em 
completa inutilidade; cria um plano mínimo de doen
ças a serem escolhidas pelo consumidor, como se 
pudesse a pessoa adivinhar as doenças que terá; re
gulamenta o setor privado de assistência médica 
sem respeitar e cumprir os princípios constitucionais 
de defesa do consumidor; transfere à Superinten
dência de Seguros Privados - Susep a competência 

de determinar os tràtaníentós" médicós de alta com
_plexidade,. o_ que rião ·é· assunto da área económica, 

. mas do Ministério da Saúde; e ainda alerta que ore-
ferido projeto de lelcontém "armadilha:;" capciosas 
contra o consumidor, que inviabilizam qualquer con
trole quanto aos contratos e a prestação de serviços. 

Seria, portanto, conveniente que se promoves
se, antes de sua aprovação apressada, um amplo 
debate do assunto com a sociedade e as entidades 
civis de defesa do consumidor. 

Ora, a Sus_ep, _corn_ um_ efetivo _de trinta e_ pou
cos servidores, não teria a menor condição de gerir 
e controlar esse sistema paralelo de saúde, compos
to de planos de saúde e seguros-saúde - duas coi
sas absolutamente distintas, embora similares para 
o consumídor- que movimenta um volume anual de 
mais de R$17 bilhões para atender a uma parcela de 
27% da população, quando o SUS, com pouco mais 
do que isso, atende aos 73% restantes e é também 
sobrecarregado pelos encaminhamentos dos casos 
maip graves e onerosos desses planos e seguros, 
que não vêm ressarcindo o sistema público pelos 
gastos realizados com os seus filiacfós. 

Por outro lado, a admissão de capital estran
geiro em condições privilegiadas para participar des
se sistema privado de assistência médica, se não to
madas as devidas precauções, poderá contribuir 
para a formação de oligopólios e artifícios de dum
ping no setor, eom reflexos extremamente pernicio
sos para as empresas nacionais do ramo, que não 
conseguem capitaf de giro a menos de 40% ao ano, 
enquanto os recursos externos se contentam com 
taxas bem menores. 

Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, a urgen
te promoção da melhoria de desempenho dos pro
gramas e do atendimento da saúde em nosso País é 
uma necessidade imperiosa e uma aspiração há 
muito alimentada por todos aqueles que se interes
sam por esse assunto de tão alta relevância e vem 
sendo protelada ao longo dos períodos de governo, 
em qu~ se registrou aqui e ali alguma maior preocu
pação, mas não se dedicou à prioridade que o as
sunto requer. 

Somente agora os gastos com saúde chegam 
a US$120 por habitante, o que ainda é muito pouco, 
se comparado aos índices de outros países, mas au
mentar os recursos sem controlar as fraudes e os 
desvios também não resolve o proplema, e assim 
persiste esse ciclo_ vicioso em que nos encontramos. 

Sr. Presidente, quando assumi este mandato 
parlamentar, em janeiro de 1995, condenava a extin
ção do INAMPS, dissolvido sem que se apurassem 
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devidamente os desvios, as fraudes e os motivos de 
sua declarada ineficiência, abdicando o Ministério da 
Saúde de uma estrutura já consolidada, à qual talvez 
faltasse uma gerência competente. 

Da sua extinção nada resultou de positivo ao 
Governo, porque nada foi criado para substituí-lo, fi
cando apenas indefinições, vazios administrativos e 
decisórios, em prejuízo da população. 

O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio. Fa
zendo soar a campainha.) - Consulto o Plenário so
bre a prorrogação da sessão por cinco minutos, para 
que o orador, o nobre Senador José Alves, conclua 
sua oração. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE) - Agora, Sr. 
Presidente, falam em extinção da Fundação Nacio
nal de Saúde. 

De um lado, parece que só sobrará um edifício 
na Esplanada, com o nome de Ministério da Saúde, 
dedicado a repassar algum recurso para Estados e 
Municípios; de outro, a iniciativa privada, com ênfase 
nos planos e seguros de saúde, e as preocupações 
do Procon, deixando-se a população à mercê das fi
las e corredores dos hospitais públicos ou da ganân
cia voraz da medicina privada capitalista. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os 

Srs. Senadores Esperidião Amin, Joel de Hollanda, 
Lúcio Alcântara, Cartas Bezerra, Otoniel Machado, 
Albino Boaventura e Odacir Soares enviaram discur
sos à Mesa para serem publicados na forma do dis
posto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 
Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, crime e violência 
são preocupações crescentes dos que moram em 
nossos centros. A urbanização acelerada, as rápidas 
mutações sociais, a decorrente perda de valores tra
dicionais, os contrastes económicos são, todos, fato
res a agravar essa verdadeira infecção social que 
nos agride. 

Some-se a eles a atitude um tanto despreveni
da e ingénua, muito vigente entre nós, de subestimar 
a importância de combater com eficácia e determina
ção toda e qualquer transgressão anti-social. Reluta
mos em reconhecer que uma grande dose de vonta
de e energia, numa articulação entre sociedade e 
instituições de governo, deve ser investida no com
bate ao crime. Polícia, Judiciário, Ministério Público, 
sistema penal, comunidade, todos devem atuar com 

harmonia, empenho e eficácia na defesa da paz e 
tranqüilidade dos cidadãos. 

O espírito a presidir esse esforço deve ser o de 
firmeza na aplicação da coerção civilizatória. A tole
rância para com o crime que ameaça e fere os cida
dãos não se coaduna com o conceito de civilização. 
O rigor no trato da criminalidade tem sido, em todas 
as épocas, e em nossa também, a marca dos paí
ses, reinos, impérios, democracias e sociedades que 
respeitam o seu próprio projeto de civilização, seja 
ele qual for. 

Senhor Presidente, o crime parece ter chegado 
a Santa Catarina e a sua capital, Florianópolis. Lugar 
antes seguro e tranqüilo, minha terra começa a mos
trar índices crescentes e preocupantes de criminali
dade. É uma evolução grave, mesmo se medida no 
estreito prazo dos últimos três anos. Os homicídios, 
no Estado, passaram de um patamar de 150 por se
mestre para 180. Os furtos de carros, de 1.500 para 
1.800. Os furtos de casas e conflitos de rua apresen
tam; também, esse mesmo salto de 20% na crimina
lidade, em tão breve espaço de tempo. 

A violência de alguns desses crimes tem cau
sado viva indignação. Quem vem reagindo a esse 
estado de coisas é a própria sociedade. Especial
mente chocante foi o seqüestro e assassinato do 
médico Werton Gomes de Figueiredo, ocorrido há 
pouco, no mês de setembro. Esse covarde homicí
dio desencadeou uma acesa campanha cívica con
tra a violência. Entidades da sociedade civil organi
zada estão buscando soluções, pressionando o Go
verno, promovendo manifestações, articulando-se 
com as Polícias Militar e Civil. São contempladas 
campanhas pelo desarmamento e pela humaniza~r, 
do trãnsíto, palestras nas escolas sobre os cuidados 
necessários contra assaltos, distribuição de material 
educativo e parcerias com os meios de comunicação 
para a divulgação dessas ações 

Ess11s entidades, em notável mobilização cívi
ca, dirigiram ao povo e ao Governo do Estado, logo 
após o crime uma Carta de Repúdio, que passo a 
ler: 

"Carta de Repúdio 
Diante do crescimento da violência no 

Estado de Santa Catarina, registrado no ano 
de 1997, a sociedade civil organizada resol
veu dar início à campanha ~Acorda Santa 
Catarina' e constituir comissões de trabalho 
para a -busca de mecanismos que colabo
rem com a diminuição do grave problema; 
que vem .ceifando a vida de inúmeros cida
dãos catarinenses. 
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A meta maior é mobilizar a comunida
de numa verdadeira cruzada em busca de 
segurança pública, pelo fim da impunidade, 
resgate da credibilidade do policiamento e 
na necessária elaboração de uma política 
responsável que garanta a vida e a justiça. 

Desarmadas, as entidades signatárias 
lançam neste dia histórico um movimento 
que deverá ser ampliado, com a adesão de 
novas parcerias, que vão buscar respostas 
junto às Polícias Militar e Civil, governantes 
estaduais e municipais, no sentido de reunir 
forças, pensamentos e idéias contra o crime 

A voz e o sentimento dos catarinenses 
deixam de lado a revolta e a perplexidade 
para "invadir", a partir deste momento, as 
ruas das principais cidades do Estado, pe
dindo proteção aos nossos filhos e familia
res, contra a barbárie e o medo. 

É a bandeira de Santa Catarina ergui
da com a bravura dos antepassados e pelo 
fim das mazelas da atualidade, dos perigos 
da modernização e progresso desorientado.· 

Florianópolis, 17 de setembro de 
1997." 

Subscrevem esse vibrante manifesto cívico 23 
entidades, das quais citarei apenas algumas poucas: 
Associação Catarinense de Medicina, OAB de Santa 
Catarina, Federação das Indústrias de Santa Catari
na, Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa 
Catarina, Universidade do Sul de Santa Catarina, 
Conselho Regional de Serviço Social, Cãmara dos 
Dirigentes Legistas, Sindicato da Indústria de Cons
trução Civil da Grande Florianópolis. 

A mobilização exemplar que representa essa 
iniciativa já começa a mostrar os primeiros resulta
dos, com o anúncio da Polícia Militar de que aumen
tará o efetivo de homens nas ruas, na região de 
Grande Florianópolis, e criará uma central de denún
cias contra a violência. 

Naturalmente, os governantes do Estado têm o 
dever de dar especial atenção, e soluções, a uma si
tuação que leva a marca de emergência, de grave 
alerta. A sociedade está cumprindo a sua parte, mo
bilizando-se e apontando caminhos. 

Senhor Presidente, nessa dolorosa questão da 
violência exacerbada, do crime descontrolado, deve
mos ser firmes e decididos, defendendo com rigor a 
convivência social civilizada Devemos estar abertos 
ao aprendizado, verificar o que se faz de eficaz em 
outros lugares, entender nossos processos sociais, 
tanto os atuais como os históricos, de longa dura-
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ção. Devemos compreender que tipo de sociedade 
somos e o que desejamos ser, e buscar os esforços 
para avançar em direção a um futuro melhor. A so
ciedade, que se esfá organizando em Santa Catari
na em tomo dessa questão, está a nos dar um bom 
exemplo, que merece ser registrado. 

Muito obrigado. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, foi lançado, em 
meados do mês passado, em Brasília, o programa 
"Toda Criança na Escola", que consiste num monu
mental esforço do Governo brasileiro para tentar 
atrair mais de um milhão de crianças em idade esco
lar que estão hoje fora das salas de aula. Por meio 
desse programa, a União, já no próximo ano, dará a 
Governos estaduais ou municipais a cifra de 126 
reais por aluno novo que conseguirem atrair para 
suas redes de ensino. No lançamento do "Toda 
Criança na Escola", foram apresentadas pelo Minis
tro da Educação· Paulo Renato Souza, os Parâme
tros Curriculares Nacionais (PCN) - conjunto de dez 
livros em que são sugeridos currículos e métodos 
modernos que tomam mais atraente o ensino da 1° 
à 42 série - que serão enviados a 600 mil professo
res do ensino básico na rede pública. Essas duas 
iniciativas do MEC consolidam e reafirmam a deci
são do atual Governo de fazer do ensino básico sua 
prioridade número um. Aliás, esse é um objetivo na
cional em tomo do qual existe consenso há muito 
tempo, mas que, infelizmente, jamais era posto em 
prática. Agora, é pra valer. 

Coincidentemente, no mesmo dia em que o Mi
nistro Paulo Renato Souza anuciava o programa 
"Toda Criança na Escola', a Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado aprovava projeto que autori· 
za o Governo Federal a apoiar, a partir do próximo 
ano, os programas de bolsa-escola que vieram a ser 
adotados pelos Governos municipais ou estaduais. A 
União vai participar com metade dos recursos envol· 
vidos em todo programa - de âmbito local ou esta
dual - que remunerar famnias carentes que mantive
rem seus filhos frequentando a escola. Como se vê, 
a preocupação com o ensino básico é também de
terminante aqui no Senado da República. Portanto, 
esses eventos simultâneos servem para mostrar que 
já existe consenso entre os homens públicos de que 
não se pode mais prorrogar a construção de um efi
ciente sistema educacional neste País. 

Infelizmente, o Brasil perdeu muito tempo até 
que essa mentalidade em prol do ensino básico se 
enraizasse na nossa sociedade. Sabe-se, hoje, que 
a existência de um eficiente sistema de ensino pri-
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mário é essencial para que uma nação tenha com
petitividade no disputado mercado internacional. 
Está mais do que provado que; nos países onae-o 
sistema educacional funciona bem, os trabalhadores 
são melhor capacitados. Em consequencia, produ
zem mais, participam mais intensamente da vida po
litica, exercem mais amplamente sua cidadania. 
Comparado a outras nações, o Brasil proporciona 
uma escolarização precária a seus trabalhadores. É 
preciso reverter isso, rapidamente. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores: 

Ao conceder amparo financeiro àqueles Esta
dos ou Municípios que conseguirem ampliar o núme
ro de matriculas, com a conquista de jovens que 
hoje estão fora do sistema de ensino, a União estará 
transferindo às outras esferas administrativas sua 
determinação de valorizar a educação. É claro que 
Municípios e Estados, em geral às voltas com gra
ves crises financeiras, vão adotar estratégias criati
vas para atrair aqueles jovens que, embora em ida
de de freqüentar os bancos escolares, estão afasta
dos da rede de ensino. Será uma forma de obterem 
a parceria do Governo central. Segundo foi anuncia
do, no ano que vem, o programa "Toãa criança na 
Escola' vai empregar 132 milhões de reais, mas 
esta cifra deve chegar a 1 bilhão de reais já no seu 
quinto ano de funcionamento. Nesse curto período, 
acreditamos, será possível mudar o lamentável pa
norama que temos agora diante de nós. 

Atualmente, segundo números apresentados 
pelo Ministério da Educação, 1 milhão e 440 mil 
crianças, na faixa de 7 a 14 anos, estão fora das es
colas brasileiras. Desse total, quase metade - 656 
mil - está concentrada na região Nordeste. Portanto, 
a nossa região Nordeste, que tem cerca de um terço 
da população brasileira, conta com 45% das crian
ças alijadas do ensino básico, o que deixa patente 
uma grave distorção. A situação é particularmente 
dramática no meu Estado de Pernambuco, onde, 
conforme o levantamento apresentado pelo MEC, 
estão afastadas do sistema educacional 102 mil 
crianças, que representam 9,29% dos que têm idade 
para permanecer no colégio. Mas o problema assu
me c-.aracterísticas ainda mais impressionantes no 
Estado de Alagoas, onde, segundo noticiário da im
prensa, 17,7% das crianças e jovens em idade esco
lar estão à margem do processo educacional. Para 
se ter uma idéia mais aproximada da gravidade des
sa questão no Nordeste, basta lembrar que em São 
Paulo a percentagem de crianças fora da escola é 

de 3,3%. Portanto, o mínimo que se pode dizer é 
que, na região Nordeste, a situação é caótica. 

-Portuoõlsso, creio eu, -maiOres esforÇos-devem 
ser concentrados na nossa região. Nós, homens públi
cos nordestinos, temo$ um papel imp6rtante a desem
penhar nessa questão. Precisamos incentivar nossos 
Prefeitos e Governadores a lutar pela melhoria da edu
cação, porque, apesar das grandes dificuldades, é 
possível modificar o quadro atual. O MEC, por exem
plo, anda investigandO;- em todo o País, iniciativas 
bem-sucedidas para resolver as deficiências do siste
ma escolar. A cidade que apresentou_o melhpr desem
penho, de todo o País, foi a cearense lcapui, onde a 
aplicação de 80% da receita do Município no sistema 
escolar fez despencar de 51% para 19% o índice de 
analfabetismo e de 23% para 9% de evasão escolar. 
Como se vê, é possível avançar, basta que se tenha 
vontade de determirlaçã~ 

----os problemas da educação básica no Brasil 
são numerosos e complexos. Vejamos dois deles. 
Um dos mais graves é, sem âúvida, o da alta taxa de 
repetência, que acaba distorcendo todo o sistema. 
Tomando como referencia:, por exemplo, a idade de 
14 anos, vamos observar que- dos 3,6 milhões de 
adolescentes nessa faixa etária, matriculados em 
1996 - apenas 620 mil freqüentavam a 6ª série do 
ensino fundamental. Ou seja, apenas um sexto dos 
estudantes ingressa na 81 série do primeiro grau 
sem ter repetido nenhuma série. 

Também a evasão é problema da maior gravi
dade. É significativo o número dos jovens que dei
xam os bancos escolares em busca de qualquer tra
balho que lhes permita contribuir para a elevação da 
renda familiar. A bolsa-escola poderá diminuir esse 
problema na medida em que a permanência das 
crianças na escola assegure uma renda paralela às 
famílias comprovadamente carentes. Esse tipo de 
programa, em vista dos grandes benefícios que pro
picia, tem um custo relativamente baixo para o Go
verno. Estudo' do MEC indica que 67% dos jovens 
em idade escolar que estão fora da sala de aula já 
freqüentaram a escola, o que mostra a precariedade 
de uma rede de ensino que sequer consegue manter 
os que chegam até ela. 

Por fim, eu gostaria de ressaltar a importância 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que têm 
como objetivo tomar mais atraente o ensino, pela uti
lização de métodos mais adequados, modernos e 
criativos. Como, em sua maioria, os professores bra
sileiros das redes públicas de ensino recebem bai
xos salários e não têm como adquirir livros, os PCN 
são uma forma de incentivá-los, de renová-los profis-
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sionalmente. Esse conjunto de_ livros sugere aos pro
fessores que usem como exemplo, em suas aulas 
de qualquer disciplina, fatos e situações que tenham 
a ver com o cotidiano dos estudantes. Os PCN in
centivam a discussão de temas como saúde, ética, 
meio ambiente, pluralidade cultural e racial e educa
ção sexual. Incentivar os sacrificados professores 
brasileiros também é fundamental para esse resgate 
que estamos buscando agora. No ano que vem, 
essa luta em favor de um ensino básico moderno e 
eficiente ganhará um novo elemento de transcen
dental importância, como a entrada em funciona
mento do Fundo de Valorização do Magistério, que 
garantirá salário mínimo de 300 reais para os profes
sores do ensino básico de todo o Pais. As perspecti
vas de melhoria do ensino público, portanto, são 
muito boas. Mas elas só se concretizarão se todos 
nós, pessoas com responsabilidade política, nos en
gajarmos nesta luta, sem levar em conta ideologias, 
partidos e interesses menores. 

Muito obrigado! 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o secular proble
ma da seca nordestina de tudo gerou: programas 
emergenciais, debates infindáveis, criação de órgãos 
públicos, mas, talvez principalmente, muito desen
canto, angústia e desalento. Por'certo que muito 
desperdício, muito uso clientelistico ou para fins pró
prios de recursos públicos contribuíram para que 
esse fenômeno natural passasse tanto tempo sem 
encontrar uma solução. 

No entanto, a História se move. É da sua natu
reza que, ao mover-se, promova mudanças de hábi
tos, comportamentos, atitudes e idéias. Mesmo que 
seu dinamismo não ocorra na velocidade que consi
deramos a ideal, mesmo que as transformações se 
processem com indesejada lentidão, mesmo assim 
nada permanece imutável. 

Faço essas observações a propósito de algo 
por demais interessante que está a ocorrer em rela
ção ao problema da seca na Região Nordeste. Algo 
de novo e inovador, a partir de meu Estado, o Ceará, 
permite-nos vislumbrar um novo tempo para o com
bate a um mal tão antigo. Penso poder afirmar que o 
processo de transformação modemizadora que, há 
alguns anos, o Ceará colocou em marcha é tão pro
fundo que deitou raízes em todas as direções. A 
questão da seca, por sua relevância socioeconômica 
e pela imensa carga de dramaticidade que encerra, 
não poderia ficar imune a esses novos e saneadores 
ventqs que sopram nas terras cearenses. 

O registro que pretendo fazer, neste momento, 
não esconde o propósito de oferecer a este Senado 
Federal a oportunidade de entrar em contato com 
uma experiência aparentemente simples, mas fada
da a dar excelentes resultados, além de funcionar 
como lição, a ser pedagogicamente assimilada e re
produzida. Falo do que está sendo feito, em termos 
econômicos, sociais, políticos e culturais em tomo 
do Açude Público Roberto Costa- Trussu. 

Situemos, preliminarmente, o objeto de nossos 
comentários. O Açude Público Roberto Costa está 
localizado no Rio Trussu, afluente do Rio Jaguaribe, 
situando-se a cerca de 3,5 km a montante da Vila de 
Suassurana, Município de lguatu. Sendo de funda
mental importância socioeconômica para os Municí
pios de lguatu, Acopiara e Jucás, tem o açude a ca
pacidade de armazenar 300 milhões de m3 de água. 

Informa o Dnocs ter o açude a finalidade de 
abastecer uma população estimada em 43 mil habi
tantes. O potencial de área irrigável por suas águas 
é de 4 mil hectares. O açude gera mais de 7 mil em: 
pregos permanentes e possibilita uma produção de 
pescado da ordem de 309 toneladas, beneficiando 
190 famílias e garantindo alimento para 1.700 pes
soas/dia. Outro papel decisivo desempenhado pelo 
açude é o de, regularizando as águas do Rio Trussu, 
conter as inundações que, periodicamente, se aba
tiam sobre a cidade de lguatu. 

O que desejo destacar, Senhor Presidente, Se
nhoras e Senhores Senadores, é o fato de que está 
sendo elaborado o Plano de Desenvolvimento do 
Açude Público Roberto Costa - Trussu, em perfeita 
parceria da comunidade local com órgãos públicos 
estaduais e municipais. A propósito, registro a reali
zação do Seminário de Planejamento do Açude Pú
blico Roberto Costa - Trussu, no Município de lgua
tu, contando com 134 participantes, envolvendo a 
presença de representantes da sociedade civil e de 
entidades governamentais. 

Para a realização do Seminário, foi de vital im: 
portãncia a atuação da Companhia de Gestão dos Re
cursos Hídricos, da Comissão dos Usuários da Bacia 
do Alto Jaguaribe, do Pacto de Cooperação do Centro
Sul, do Dnocs, do Sesc, da Prefeitura Municipal de 
lguatu e, evidentemente, da própria comunidade, dine
lamente interessada no desenvolvimento da região. 

Gostaria de ressaltar, Senhor Presidente, a 
preocupação dos organizadores do Seminário -
ocorrido em CJuas etapas, novembro de 1996 e feve
reiro de 1997, ambas em lguatu -de eleger uma 
metodologia capaz de direcionar os estudos e deba
tes para questões pontuais, todas consideradas rele-
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vantes. Assim, tendo por meta a elaboração de um 
planejamento participativo em tomo do açude, que 
levasse em conta os diversos interesses quanto ao 
uso e ao aproveitamento racional do Trussu, partiu
se em primeiro lugar, para a identificação dos princi
pais problemas existentes na área. O passo seguinte 
foi a definição da situação almejada e, para sua con
secução, a montagem de uma matriz de planeja
mento que deverá nortear as ações a serem desen
volvidas doravante na área do açude. 

Ao finalizar este meu breve depoimento, reafir
mo minha crença na correção dos rumos que estão 
sendo adotados no Ceará no que se refere à racio
nalidade administrativa, à transparência das política 
públicas e ao estímulo à participação da comunidade 
na definição de seus destinos. O exemplo oferecido 
pelo Açude Público Roberto Costa - Trussu é em
blemático desse novo tempo que vivemos, de res
peito à democracia, ao consciente exercício da cida
dania e à correta utilização dos recursos públicos. 
Práticas dessa natureza é que nos animam a acredi
tar em um futuro melhor, mais próspero e justo para 
nossa gente! 

Muito obrigado! 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, em todos os 
países onde cultura, história e identidade nacional 
são valores da sociedade, a preservação do patrimó
nio comum é urpa de suas prioridades. 

É comum verem-se, nesses países, grandes 
projetas de conservação do património da socieda
de, que é sua história registrada nas artes e nas 
ciências. Tais projetas, pelo poder que têm de catali
sar o interesse da comunidade, são capazes de con
gregar Universidades, organismos governamentais, 
organizações não- governamentais, empresários e 
empresas, fundações culturais e toda vasta série de 
outras instituições. 

O Brasil, apesar de uma terra nova, segundo 
os padrões da historiografia ocidental, tem um patri
mónio cultural invejável. Desde a rica herança da 
pré-história, em suas muitas cavernas; passando pe
los barrocos mineiro e baiano; até Brasília, o mais 
moderno património da humanidade; nossa Pátria 
encerra, erigido pelo homem, um patrimônio que 
precisa ser preservado e transmitido às gerações fu
turas, para que elas se orgulhem de suas origens e 
valorizem o País onde nasceram. 

É verdade que esse tipo de trabalho exige de
dicação e paixão pelo nosso passado, pela heras:tça 
que nossos antepassados deixaram. Afortunada-

TC 

I 

mente, ex1stem no Brasil pessoas e grupos que pos
suem tal paixão. 

É o caso da Professora Maria José Sanches e 
dos-alunos da cadeira -de História da Arte, do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Fede
ral do Mato Grosso, em Cuiabá. A esse grupo de 
alunos a professora propôs um estudo visando a re
cuperação da história de um conjunto de prédios 
cuiabanos, alguns datando do século XVIII. 

É a própria professora quem fala dos resulta
dos obtidos: 

"Em 27 anos de profissão jamais vi um 
trabalho com tamanha precisão. Surpreendi
me com a quantidade de documentos, de 
plantas originais e depoimentos." 

O caderno Cidades, do Diário de Cuiabá, de 
19 de outubro passado, traz uma longa reportagem 
sobre o trabalho realizado pelos alunos e o projeto 
da professora Maria Sanches. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, vejam como é possível realizar grandes ta
refas, a partir de idéias simples. Uma professora uni
versitária, um grupo de alunos, uma dose de motiva
ção e uma pitada de idealismo. Bem misturado, es
ses ingredientes permitiram ao povo cuiabano recu
perar uma boa parte de sua história. 

Prédios residenciais, que pertenceram a pio
neiros do desenvolvimento mato-grossense; igrejas 
que contam da religiosidade do povo cuiabano de 
dois séculos atrás; prédios públicos que guardam 
um pouco da história da organização social da cida
de. Todos esses monumentos foram cuidadosamen
te investigados pelos alunos da Universidade de 
Mato Grosso. Quando lhes faltava documentação 
escrita, recorriam ao depoimento daqueles em cuja 
memória a história estava registrada. Verdadeiros 
garimpeiros de nossa cultura, esses alunos, orienta
dos pela Professora, fizeram um trabalho, sob todos 
os aspectos, digno dos maiores louvores. 

Venho a essa tribuna não só para louvar o que 
eles fizeram mas para divulgar para o País o que 
pode ser feito em defesa de nosso patrimônio quan
do se tem motivação e dedicação. 

Senhor Ministro da Cultura, Dr. Francisco Cor
rea Weffort, solicito a atenção de Vossa Excelência 
para o trabalho que foi realizado e encareço seu 
apoio, e dos órgãos que lhe são subordinados, para 
este projeto de recuperação da memória cuiabana. · 

À Universidade de Mato Grosso, meus mais 
entusiasmados cumprimentos pela iniciativa. Esta 
aproximação entre a Universidade e a comunidade 
em que está inserida é que será capaz de impulsio-
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nar nosso desenvolvimento cultural, científico e tec
nológico. 

À Professora Maria José Sanches e seus alu
nos, proponho que apresentem aos órgãos financia
dores desse tipo de pesquisa, como o Conselho de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico- CNPq, o 
Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional 
- IPHAN, a Financiadora de Estudos e Projetos- FI
NEP, projetos para darem continuidade, de forma 
sistemática e científica, a essé tão nobre estudo. Te
nham a certeza de que darei todo o meu apoio aos 
projetos que apresentarem. 

Trabalhos como esse é que cimentam o senti
mento de nacionalidade, retraçando a história co
mum de um povo, preservando-lhe a memória coleti
va e perpetuando sua cultura. 

Espero firmemente que muito mais possa ser
feito em prol da memória cuiabana, mato-grossense 
e nacional. 

Era o que tinha a dizer. Muito Obrigado. 
O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB-GO) -Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. 
O PMDB vive um momento especial em sua 

rica trajetória política que o destaca como o grande 
condutor da conquista das liberdades democráticas 
no país. O partido inicia internamente um debate 
apaixonante que irá definir como será a sua conduta 
em face da sucessão presidencial de 1998. 

Trata-se, em verdade, de um emocionante de
bate de idéias. As divergências já vêm sendo mani
festadas abertamente, mas dentro de um elevado 
padrão de conduta política que bem retrata a expe
riência e o elevado espírito público dos líderes do 
PMDB. 

O partido vive, na realidade, a própria eferves
cência interna. A próxima disputa presidencial, como 
era de se esperar, provoca em nossas fileiras um 
ítenso exercício democrático. Mas, ao fina~ com cer
teza saberemos manter a unidade partidária, cami
nhando juntos no enfrentamento dos novos desafios. 

O que faz movimentar o PMDB é a proximida
de de sua convenção nacional que irá decidir entre 
dois caminhos em 98. 

De um lado, lideranças do partido consideram 
como mais apropriado o lançamento de uma candi
datura própria para tentar a conquista do Palácio do 
Planalto no próximo ano. 

De outro lado, outros expressivos líderes pee
medebistas avaliam que o mais correto é coligar-se 
ao projeto político do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, apoiando a reeleição através de uma sóli-

da aliança construída a partir de princípios e pontos 
programáticos bem definidos. 

É no sentido de contribuir com esse importante 
debate que venho à tribuna nesta tarde: 

Em meus pronunciamentos anteriores nesta 
Casa, tive a preocupação. inicial de arrolar idéias e 
sugestões tendo em vista o crescimento económico 
do país e a imprescindível conquista da mais plena 
justiça social. Especificamente, detive-me em temas 
como a saúde, a educaÇao; a ciêncilnj a tecnologia, 
a geração de empregos. 

Mas, ev1âentemente, não poderia dissociar es
tas questões do panorama político que se apresenta 
no país, o que exige de todos nós posições claras e 
atitudes corajosas para que efetivamente o Brasil 
possa superar as dificuldades e garantir a felicidade 

-de seu povo. 
O PMDB tem se caracterizado em sua caminha

da como o partido da responsabilidade, do equilíbrio, 
da ponderação, das posições cívicas e nacionais. 

O partido tem sido, sobretudo, a expressão 
mais cristalina da sensibilidade popular. Agindo com 
firrneza nos momentos mais delicados. Sabendo ou
vir o clamor que vem das ruas. Interpretando a alma 
nacional e guiando-se em conforrnidade com os 
mais sagrados anseios do país. 

Na verdade, o PMDB continua representando o 
verdadeiro sentimento brasileiro, mesmo que ainda 
não tenha pela via direta conquistado o governo fe
deral. 

O que então explica este paradoxo vivido pelo 
partido nos últimos anos? 

Nas eleições de 1994, o PMDB emergiu das 
umas mais uma vez como o maior partido do Brasil. 
Presença marcante nos municípios brasileiros, ele
geu a maioria dos prefeitos e vereadores. Conquis
tou também o maior número de governos estaduais. 
Constituiu as mais expressivas bancadas na Câmara 
Federal e no Senado da República. 

Na disputa presidencial, entretanto, o PMDB 
em '94 •. pela segunda vez, experimentou o sabor 
amargo ·da derrota. Muito aquém de sua verdadeira 
força, o partido sequer alcançou cinco por cento dos 
sufrágios apurados. É exatamente este fiasco eleito
ral que temos o dever de analisar e encontrar as es
tratégias mais adequadas para impedir um eventual 
enfraquecimento do partido em face do novo quadro 
político que se apresenta no Brasil. 

Abrigando duas posições distintas em relação 
ao poder central, esta dubiedade nos últimos meses 
tez com que o PMDB gra,dativamente fosse perden
do quadros no Congresso. O partido é agora a ter-



c:e1ra bancada na Câmara dos Deputados e a segun- em que as legendas aliadas estejam em disputa di-
,_;a no Senado Federal. reta pelos governos. 

Mesmo assim. as primeiras prévias eleitorais A retomada dos investimentos; a inte-
,·-aa!izadas no país demonstram-qUEf(f PMDB conti- riorizaçção do desenvolvimento industrial; o estabe-
r.ua iirme e forte nos Estados, com amplas chances lecimento de uma clara política para o setor agrário; 
de conquistas significativas, tanto no Executivo a recuperação da infra-estrutura do país, especial-
como no Legislativo. - mente no setor de transporte; a busca conjunta de 

Estas prévias, entretanto, indicam que o cenário saídas para crise na saúde; a ampliação das ativida-
no partido para a Presidência da República tem carac- des educacionais; o combate ao desemprego. Estes 
terísticas idênticas às eleições anteriores. Uma realida- são alguns dos eixos que desde já consideramos im-
de que nos convida para atitudes às eleições anterio- portantíssimos para se definir um programa conjunto 
res. Uma realidade que nos convida para atitudes ma- com o presidente. 
duras e sobretudo sensatas, fazendo com que o A prioridade das prioridades continua sendo a 
PMDB de fato seja a expressão do sentimento nacio- alocação de um maior volume de investimentos para 
nal que sempre marcou sua bela trajetória de lutas. os programas sociais. Ao amparar melhor a criança, 

A estratégia de acumular forças para enfrentar o jovem e o idoso, o Brasil dinamiza a sua decisiva 
o embate presidencial em condições favoráveis me escalada rumo à -dignidade e à cidadania que o 
parece a mais adequada. Este posicionamento não PMDB tanto defende. 
advém de uma simples aritmética eleitoral. Ele leva Assim, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
em conta, principalmente, os compromissos do Sena,dores, acreditamos que 0 PMDB tem pela frente 
PMDB com o Brasil e 0 seu povo. um futuro promissor e muito ainda vai contribuir para a 

Garantir a govemabilidade do país neste im- ___ prosperidade deste país que tanto amamos. 
portante momento de transição continua. senâcfuma -
das premissas fundamentais do PMDB. Não nos in- O PMDB é, de fato, o partido do Brasil. Nas 
teressa a volta do império das crises. A duras pe- memoráveis jornadas, o antigo MDB ousou enfrentar 
nas, o Brasil alcançou a estabilidade económica a fúria do autoritarismo. De sua valentia resultaram 
através do fortalecimento da moeda. É uma conquis- as maiores mobilizações cívicas da nação na defesa 
ta de grande dimensão, mas que ainda não está irrestrita das liberdades democráticas. 
consolidada. Participar do esforço geral para ver Esta legenda que esculpiu o moderno estágio polí-
concretizada esta realidade é o caminho que natural- tico da sociedade brasileira, não pode ser alijada das de-
mente o partido deve seguir. cisões nacionais. Não pode agir como partido pequeno 

Dessa forma, comungamos com as idéias dos adotando posições secretárias que o marginaizem no 
ilustres companheiros do PMDB que defendem a processo de construção do desenvoMmento. 
aliança com o Presidente Fernando Henrique Cardo- O PMDB tem que pensar grande, em sintonia 
so em 98. Queremos, sim, construir uma trajetória com a grandeza de sua história. 
comum nas eleições do próximo ano através de uma Precisa saber utilizar os momentos de adversi-
coligação partidária sustentada em bases programá- dade para extrair lições, repensar procedimentos, 
ticas sólidas, que levem em conta os interesses agir coín a inteligência e a sabedoria próprias do 
maiores do Brasil e de seu povo. povo brasileiro. 

A análise central é que o PMDB não pode ter 
·econceitos em relação à política de alianças. Pelo Assim, é bom que se diga com muita clareza 
.ntrário. o partido pode ampliar os seus espaços que o PMDB precisa urgentemente submeter-se a 

, 1acionais, moldando as condições necessárias para uma profunda reestruturação interna. Precisa ser 
preparar com antecedência um candidato competiti- mais ativo em suas ações. Precisa sintonizar-se com 
vo à Presidência da República para 0 pleito de 2002. as exigências da sociedade contemporânea. 

De imediato, optamos pelo realismo. Optamos Por sua força e pela importância de seus líde-
pela aliança. -- res, ao PMDB, neste instante, não compete repetir o 

Queremos que o presidente incorpore ao proje- comportamento adotado nas eleições presidenciais 
to da reeleição as teses programáticas defendidas anteriores. 
pelo PMDB. O partido pretende ainda participar do O momento ínâica -de maneira contundente a 
núcleo central da futura campanha. E considera mudança de rota, a mudança de estratégia, o redire-
apropriado que não exista interferência nos Estados cionamento da luta. 
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Mudar para transformar, com empenho e pa
ciência, fazendo das características do presente a 
arma para as ações futuras. 

Crescer com as alianças e seguir em frente, ao 
invés de estagnar-se na solidão. 

O partido sempre palpitou com a emoção de 
cada um. Agora, necessita da nossa sobriedade. O 
PMDB, mais do que nunca, necessita da nossa razão. 

Muito obrigado. 
O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB-GO.)

Sr. Presidente, srªs e srs. Senadores, preocupado 
com a situação de desamparo dos brasileiros frente 
à gula insaciável das empresas de planos e seguros 
de saúde, o nobre Senador Iram Saraiva apresentou 
a esta Casa, em 1993, projeto de lei através do qual 
ficaria proibida a exclusão de cobertura de despesas 
com tratamento de todo um elenco de doenças nos 
contratos oferecidos aos mutuários. 

Bastante claro o objetivo do projeto: impedir a 
oferta de contratos feitos de tal forma, que, adoecen
do, o contratante ficasse totalmente ao desamparo, 
conforme se tomara rotineiro no setor. Setor que se 
desenvolve avassaladoramente na razão direta com 
que o Governo procede à liquidação da rede pública 
de saúde, património construido no decorrer de ge
rações de brasileiros, para que a iniciativa privada 
possa, a curto prazo, monopolizá-lo. 

Senhor Presidente, 
Num passe de mágica, o projeto do nobre Se

nador Iram Saraiva nos retoma, agora, da Cãmara 
dos Deputados, sob o n2 4.425-E/94. Em vez do sin
gelo projeto inicial, nos deparamos com vasta propo
sição a pretexto de regulamentação do setor. E o 
brasileiro, em vez de obter a segurança pretendida 
no projeto original, terá que se haver com uma legis
lação destinada a constituir base absolutamente se
gura para a prosperidade das empresas de planos e 
seguro saúde, tomando o negócio tão próspero, que 
logo poderá ser transferido ao capital internacional, 
de gula tão notória quanto a cautela de segurança 
com que concretiza seus investimentos. 

Verificamos, Senhor Presidente, que, em lugar 
do propósito de defender o brasileiro que adoeça, o 
substitutivo concretiza, totalmente os anseios das 
empresas supracitadas. Os interesses económicos 
que envolveram a discussão e a aprovação do proje
to, na Câmara, são significativos. É o que foi clara
mente dito pelo nobre Deputado Dr. José Aristoder
mo Pinotti, ·cuja grande competência na questão é 
por todos nós plenamente reconhecida. Em artigo re
centemente publicado em O Correio Braziliense, inti
tulado "O novo modelo de saúde", o nobre Deputado 

paulista afirma, em públi~ denúncia: •o Governo se 
despe da responsabilidade de assistir a classe mé
dia e o trabalhador brasileiro, os oferece ao mercado 
e o regulamenta para que possa vender diferentes 
produtos enganosos que estejam ao seu alcance 
económico. A opção é do cidadão, viva a liberdade 
de esclha: aí começa e termina a democracia!" 

Senhor Presidente 
A Nação inteira está hoje alarmada com o mais 

novo pacote de drásticas medidas económico-finan
ceiras adotado pelo Governo em defesa da estabili
dade de nossa moeda, que até ontem o mesmo Go
verno, pela voi dês mesrrios Ministros e técnicos, ju
rava plenamente assegurada. Só nos resta rejeitar o 
extenso projeto que nos veio da Câmara, como 
substitutivo ao projeto do nobre Senador lran Sarai
va. Em detrimento das amplas seguranças ambicio
nadas pelos empresários da saúde, cabe-nos optar 
por um povo cuja capacidade de sofrimento está 
sendo elevada ao inadmissível. Até porque não de
vemos, não podemos tornar a saúde dos brasileiros 
negócio que atenda à voracidade do capital nacional 
ou internacional. 

O projeto aprovado na Câmara dos Deputados 
legaliza a exclusão de doenças, o aumento das 
mensalidades por mudança de faixa etária, o concei
to de doenças ou lesões preexistentes; cria um pla
no ou seguro-referência não obrigatório e um plano 
mínimo de doenças a serem escolhidas pelo usuá
rio, como se fosse possível alguém adivinhar que 
doenças poderá ter no futuro. Rejeitemos pois o pro
jeto na integra, pois o povo brasileiro, já tão sofrido, 
não merece mais um castigo como esse! 

Muito obrigado! 
O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, não posso me esqui
var da satisfação de dar conhecimento a este Plená
rio do recebimento de "lnfoclima•, o bem elaborado 
Boletim de Informações Climáticas, editado pelo 
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 
- CPTEC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espa
ciais (INPE). 

Sóbrio e objetivo na previsão que faz dos seve
ros efeitos provocados pela anomalia climática que 
nos habituamos a identifiCar pelo nome inofensivo de 
El Nino, esse oportuno veio-me às mãos graças à 
deferência do Dr. Mareio Nogueira Barbosa, ilustre 
Diretor, desde 1989, do Instituto Nacional de Pesqui
sas Espaciais, e, como há de ser do conhecimento 
de Vossas Excelências, eminente cientista, autor de 
mais de trinta trabalhos publicados, de cunho técni
co-científico, assim como participante de inúmeras 
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missões representativas do Brasil em eventos e ins
tituições internacionais, ligados às aplicações e tec
nologias espaciais. 

Tendo concentrado as matérias de seu Núme
ro 9 na descrição das condições climáticas aluais do 
Brasil, e havendo destacado, em cabeçalho de pri
meira página, que "EI Nifio continua intenso durante 
agosto de 1977", não é de estranhar que as informa
ções, os gráficos e os mapas ilustrativos de "lnfocli
ma• · hajam sido examinados por mim com intensa 
curiosidade. Afinal, aí estão'as enchentes no Sul, a 
longa estiagem e o calor inusitados em Brasília e ad
jacências, e os rumores de seca provável no Norte e 
no Nordeste, para provocarem tal ansiedade e faze
rem crescer nossos temores e apreensões. 

Descrevendo especificamente a situação do El 
Nifio, algumas antecipações de lnfoclima, datadas 
de agosto, explicam plenamente os descompasses 
climáticos que temos suportado em todas as regiões 
do País. 

Nele, é dito, por exemplo, que ·o atual El Nifio 
é ímpar no que diz respeito à rápida evolução e em 
relação à época do anos que se formou. Comparando
se o atual evento com os de 1982/83, observa-se que 
a TSM na região do Niiio 1 + 2 somente atingiu valores 
iguais aos de agosto de 1997 em maio de 1983". 

Também, somos infonnados de 
que:"Os Modelos de Previsão Climática do 
CPTEC e NCEP indicam, para os próximos 
3 meses (setembro-outubro-novembro de 
1997), chuvas acima da média para toda a 
Região Sul do Brasil e vizinhanças. Ao norte 
do Estado de Minas Gerais, toda a Região 
Centro-Oeste (com exceção do MS), Região 
Norte e Região Nordeste a previsão é de 
chuvas abaixo da média climática. Ressalta
mos que diferentes modelos de previsão in
dicam diferentes intensidades de anomalias 
de chuva negativas e positivas sobre o País, 
porém, ele concordam qualitativamente nas 
anomalias positivas no Sul e negativas no 
Norte e Nordeste. Em relação às temperatu
ras, a tendência é de ficarem ligeiramente 
abaixo da média sobre os Estados do Sul do 
País e ligeiramente acima da média nos Es
tados das Regiões Nordeste e Norte•. 

A alusão aos danos e catástrofes provocados 
pelo fenômeno El Niiio nos anos de 1982/3 deve ser 
tomada como grave alerta. 

Para os que já não se lembram, é bom recor
dar-lhe que as tropelias do El Nifio, em 1982183, fi
caram marcados na memória brasileira pela enchen-

te devastadora na Região Sul e por uma das piores 
secas no Nordeste. 

Na região Sul, os danos totais, incluídos os não 
relacionados com as safras agrícolas, foram estima
das em 780 milhões de dólares. 

Santa Catarina, o estado mais severamente 
afetado, registrou, entre outros, os seguintes efeitos 
devastadores: 

- foram atingidos 75 mil dos 95 mil km• do seu 
território e 135 cidades; 300.000 pessoas ficaram ao 
desabrigo; 

-das 10.700 empresas do Estado, 6.894 foram 
atingidas pelo transbordamento dos rios e 64% fo
ram integralmente paralisadas; 

- no campo, a devastação foi quase total: San
ta Catarina viu-se na contingência de ter de importar 
cerca de 500 mil toneladas de milho; o feijão dito 
"safrinha" sofreu úma queda de produção da ordem 
de 90 mil para 23 mil toneladas, a soja experimentou 
uma quebra de 50% na safra; 

-cerca de 15 mil pessoas viram-se desaloja
das, sendo que 5.725 ficaram ao inteiro desabrigo, e 
na dependência de apoio do Estado; 

- foram atingidas 5 mil casas, das quais 565 
danificadas e 38 destruídas; 

- o total de pessoas feridas foi de 152; de óbi
tos, 3. 

No Nordeste, os danos causados pelo fenôme-
no fól11'1aos seguintes: - -. . -

- perda de 1,6 milhão de toneladas de algo
dão; de 4 milhões e toneladas de mandioca; de 3 mi
lhões de toneladas de milho e de 952 mil toneladas 
de feijão, sem considerar as demais'perdas referen
tes a outros produtos. 

Citem-se, por acréscimo, os vultosos gastos 
extras, efetuados para minorar os efeitos diretos da 
catástrofe sobre a população. 

Com efeito, para evitar deslocamentos em 
massa, durante as secas de 1979 a 1983, fo

ram desenvolvidas as seguintes atividades: 
- Criação de frentes de trabalho, para cerca de 

500 mil empregos, em 1979, envolvendo 8,9% da 
População Econômicamente Ativa (PEA agrícola); 
720 mil em 1980, correspondente a 12,9% da PEA 
agrícola; 1,2 milhões em 1981, ou seja, 21% da PEA 
agrícola; 747 mil em 1982, ou seja 13,3% da PEA 
agrícola e 3,1 milhões em 1983 (cerca de 55% da 
PEA agrícola. 

Uma idéia bastante precisa do número de pes
soas molestadas por essa grande seca e dos gastos 
realizados pelo Governo Federal com programas de 
emergência é-nos oferecida nas tabelas do Relatório 
Final da Comissão- Parlamentar Externa, instituída a 
Requerimento de -nº 533 de 1997/S.F., a seguir re
produzidas: 
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ANOS 
DE 

SECA 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

ANAISUO SENADO FEDERAL 

TABELA 1 

NORDESTE: ÁREA, POPULAÇÃO E MUl'JICÍPIOS 
AFETADOS 
PELA SECA 

PERÍODO 1979-83 

N°DE N°DE ÁREA ÁREA POP. 
MUNICÍ- MU'NICI- TOTAL AFETADA TOTAL 

PIOS PIOS (km2) (km2) (hab.) 
(TOTAL) AFETADOS 

1.416 513 1.660.333 538.709 32.930.263 
. . ~-

1.416 988 1.660.333 1.399.086 32.930.263 
1.416 1.100 1.660.333 1.441.624 35.922.621 
1.423 898-· 1.660.333 1.391.479 35.922.621 
1.426 I 328 1.660.333 1.591.050 35.921.000 

NOVEMBRO DE 1997 

POP. 
AFETADA 

(hab.) 

9.114.314 
19.487.201 
23.256.979 
15.483.587 
28.954.000 

Fonte: Adaptado de Carvalho, O, 1988. 

TABELA2 

NORDESTE: POPULAÇÃO AFET ADA PELAS SECAS E 
RECURSOS APLICADOS PELO GOVERNO FEDERAL NOS 

PROGRAMAS DE EMERGÊNCIA 
(PERIODO 1958, 1970, 1979-83 

.· 

N°DE AREA POPULAÇÃO RECURSOS 
ANOS MUNICÍPIOS AFETADA AFETADA GASTOS 

AFETADOS (km2) (Preços 
Constantes) 

1958 618 500.000 10.000.000 422.050 -
1970 605 578.400 9.176.000 225.000 
1979 513 538.709 9.114.314 234.768 
1980 988 1.399.086 23.526.979 1.018.841 
1981 1.100 1.441.624 23.526.979 1.018.841 
1982 898 1.391.479 15.483.587 408.298 
1983 1.328 1.591.050 28.954.000 1.558.592 

Fonte: Adaptado de Carvalho, O, 1988 
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Ora, Senhor Presidente, os estudos realizados 
por cientistas brasileiros levam-nos a admitir que os 
desmandos climáticos atribuídos a El Niiio, venham 
a manifestar-se em 1997/98 bem mais severos do 
que aqueles ocorridos em 1982/83. 

Donde a urgência com que há de ser tomadas 
algumas providências preventivas, pelos Poderes 
Públicos, que minorem os efeitos dessas graves tur
bulências climáticas. 

Observa-se que, ao contrário do que ocorreu 
em 1982/83, quando fomos apanhados despreveni
dos pelos efeitos arrasadores do El Niiio, agora, em 
relação à magnitude dos eventos que podem eclodir 
neste período de 1997/98, vimos sendo alertados 
com bastante antecedência. 

Este terá sido, talvez o resultado mais positivo 
das lições colhidas e das providências preventivas 
que aprendemos a tomar, após os desastres climáti
cos ocorridos na década de 80. 

Delas resultou a criação, em 1986, do Centro 
de Previsão de Tempo e de Estudos Climáticos 
(CPTEC) do Instituto de Pesquisas Espaciais 
(INPE), que é descrito pelo "lnfoclima", ou seja, pelo 
Boletim de Informações Climáticas que estamos co
mentando, como "o passaporte do Brasil para o pri
meiro mundo das previsões metereológicas". 

O CPTEC está equipado com um supercom
putador SX-3/12R, fabricado pela NEC Coporation 
do Japão, com capacidade de processar até 3,2 bi
lhões de operações artméticas em ponto flutuante 
por segundo. 

Esse potencial representa, noutras palavras, a 
possibilidade de utilização de modelos numéricos 
para simulação de tempo e clima, integrando infor
mações atmosféricas e oceânicas. 

Graças a esses equipamentos tomou-se possí
vel, no País, elevar a confiabilidade das previsões de 
curto prazo e, também, levar a bom termo o estudo 
de processos-cíclicos como o El Niiio. No CPTEC, 
·localizado em Cachoeira Paulista, uma pequena ci
daáe da região-nordeste do Estado de São Paulo, 
será possível prever secas ou inundações favore
cendo as tomadas de decisões nas áreas de defesa 
civil, geração de energia elétrica e gerenciamento de 
:ecur~os hídricos. Também há contribuição impor
:an!s ·os campos dos transportes, abastecimento, 
· '"~':7 ~ " lazer. O sistema de computação e os acer
ms '~; dados, propiciarão enorme crescimento da 
pesqu;sa metereológica no País, o que redunda na 
•nelhoria do conhecimento sobre fenômenos atmos
féricos de interesse. 

Senhor Presidente, senhores senadores. 

Ao concluir estes comentários, ditados pelo re
gistro do recebimento do boletim de informações cli
máticas "lnfoclima", seria imperdoável que eu não fi
zesse uma menção muito especial ao primoroso tra
balho desenvolvido pela Comissão Parlamentar Ex
tema, criada a Requerimento do Senador Esperidião 
Amin, para examinar as implicações do fenômeno 
~atmosférico El Nino. 

Vejo, nos trabalhos dessa Comissão, o me
lhor e o mais palpável fruto do recente ingresso do 
Brasil "no primeiro mundo das previsões metereo
lógicas.· 

Encaro-a, também, para orgulho desta Câmara 
Alta, como amostra emblemática de uma Comissão 
Parlamentar oportuna quanto ao tempo e as razões 
que ditaram sua criação; rápida e eficaz quanto ao 
ritmo que imprimiu em seus trabalhos; rica e frutífe
ra, quanto aos resultados concretos que apresentou 
em seu Relatório Final. 

Com efeito, senhor Presidente, o Requerimen
to 553, que deu origem à citada Comissão, foi firma
do em 5-10-97, data coincidente com o recebimento, 
pelo autor da Proposição, de uma Mensagem/FAX, 
assinada pelo Dr. Márcio Nogueira Barbosa, diretor 
do INPE, na qual este alertava: 

"Neste ano, em particular, as previsões 
de anomalia (secas no Nordeste e chuvas 
intensas no Sul do _Brasil) como conseqüên
cia desse fenômeno (EI Nino) são mais 
preocupantes, tendo em vista o resfriamento 
já observado das águas na costa do Nordes
te do Brasil." 

Por outro lado, as razões invocadas na Propo
sição não poderiam ser mais pertinentes: "avaliar e 
levantar medidas preventivas cabíveis para proteger 
as populações e as economias das Regiões que es
tão sujeitas a serem atingidas pelo fenômeno atmos
férico El Nino, segundo previsões feitas por autorida
des da área." 

A rapidez e a eficácia do ritmo de trabalho ado
tado pela Comissão repontam do simples exame 
desta seqüência de datas: 

- Em 5-8-97 - foi requerida e aprovada a· cria
ção da Comissã; 

- em 7-8-97 - foi d esignada a maioria dos 
me-mbros da Comissão; 
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-em 19-8-97- foi instalada a Comissão_e ini
ciaram-se os Trabalhos, que se estenderam até o fi
nal de setembro; 

-em 1!!..10-97- foi realizada reunião na qual 
foi aprovado o Relatório Final da Comissão; 

- em 15-10-97 - foi feita a publicação do Rela
tório Final da Comissão "EI Niiío~ em Suplemento do 
Diário do Senado Federal. 

Repertório valioso de depoimentos e infor
mações sobre fenômenos atmosféricos, colhidos 
nas melhores fontes; acervo de proveitosas ex
periências recolhidas no enfrentamento de su
cessivas catastrofes cllimáticas, ocorridas em di
ferentes regiões do País; roteiro de adequadas 
ações suscé.ptíveis de serem desenvolvidas em 
situações geradas pelos descompassas climáti
cos, este é o rico conteúdo do Relatório Final da 
Comissão El Niiio, ao qual se acrescentam dois 
oportunos instrumentos legais destinados a am
plilar e a agilizar: a capacidade de ação das auto
ridades na prevenção e na confrontação eficazes 
de eventuais calamidades públicas. 

Melhor do que esses meus comentários, os 
méritos de tão frutífero documento são assim desta
cados, na passagem do Relatório Final que aqui vai 
transcrita r. 

"A Comissão, a partir das informações 
obtidas e como fruto da análise dos dados 
coligidos· procura, neste relatório, efetuar re
comendações aos órgãos do Governo Fede
ral, dos Estados e dos Municípios para que, 
antecipadamente, tomem medidas que vi
sem a elimianr ou minimizar os impactos de
letérios que, segundo previsões, poderão 
ser registrados em signifiCativas porções do 
País nos próximos meses. Sugere-se, ainda, 
medidas de caráter permanente que concor
ram para diminuir a fragilidade dessas regiõ
es face a ocorrências de fenômenos climáti
cos em geral". 

Pela primeira vez é dada a oportunida
de, a nível nacional, de se intervir antes que 
o pior aconteça. • 

São, port{l.nto, credores de nossas homena
gens e de nossos aplausos, concomitantemente o 
CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos) e a Comissão Parlamentar Externa - El 
Nino, assim como todos os seus integrantes. 

Creio, portanto, ser justo e pertinente que se 
recomende à Presidência da Casa, como medida 
complementar aos trabalhos da citada Comissão, 
que determine a urgente impressão em livro do Re
latório Final, bem como sua pronta remessa a todos 
os órgãos e autoridades Federais, Estaduais e Muni
cipais, ligadas às atividades de Defesa Civil. 

É o que penso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, lembrando às Senhoras e aos 
Senhores Senadores que constará da sessão deli
berativa ordinária de amanhã, às quatorze horas e 
trinta minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 36, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 966, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 36, de 1997 (n2 3.242197, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre o Sistema de Rnanciamento Imo
biliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel 
e dá outras providências, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n2s: 

-722, de 1997, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator. Senador Edison Lo
bão; e 

- 723, de 1997, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Fernando Bezerra, 
com restrições do Senador Casildo Maldaner e 
voto, em separado, do Senador José Eduardo Ou
tra. 
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-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1~, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 967, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 148, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer n2 714, de 1997, Relator: Senador José 
Roberto Arruda), que autoriza o Governo do Estado 
de Sergipe a realizar emissão de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Sergipe- LFTS, cujos re
cursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária 
vencível no segundo semestre de 1997. 

-a-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 25, DE 1997 

Primeiro dia de discussão, em segundo turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 25, de 
1997 (n2 449/97, na Câmara dos Deputados), de ini
ciativa do Presidente da República, que altera dispo
sitivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, introduzidos pela 
Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1994 
(prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal 
FEF), tendo 

Parecer sob nº707, de 1997, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 

Senador Renan Calheiros, oferecendo a redação da 
matéria para o segundo tumo. 

-4-
. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N2 63, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n2 63, de 
1995, de autoria do Senador Gilberto Miranda e ou
tros senhores Senadores, que altera e revoga dispo
sitivos da Constituição Federal pertinentes à Justiça 
do Trabalho, tendo 

Parecer sob nº 681, de 1997, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Jefferson Peres, favorável, nos termos da Emenda 

nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, com votos con
trários dos Senadores Lúcio Alcântara, Sergio Ma
chado, Ney Suassuna e Esperidião Amin e absten· 
ção do Senador G.ilberto Miranda. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA 

Nº 13, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 13, de 1997 (nº 1.607/96, na Casa de 
origem), que revoga o art. 27 do Decreto-lei n2 

3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das Contraven
ções Penais (previsão de futuro e práticas seme
lhantes), tendo 

Parecer favorável, sob nº 667, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos ·Patrocnio)- Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h40min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

10:00 - Despacho Interno 

11 :00 - Senhor Carlos Stüpp, Presidente da Confe
deração Nacional de Dirigentes Lojistas, acom
panhado de Presdentes das Federações Esta
duais 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 

17:30- Cerimônia de inauguração da exposição per
manente 'O Senado Brasileiro do Império à 
República' Túnel de acesso ao anexo 11 
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Ata da 167ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 13 de novembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães 
Geraldo Melo e Lucídio Portel/a 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Albino 
Boaventura - Antonio Canos Magalhães - Antonio 
Carlos Valadares - Bello Parga - Beni V eras - Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Caries Patrocínio -
Carlos Wilson - Casildo Maldaner - CoiJ!iDhQ_,)Qrge 
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares- Emília Fernan
des - Epitácio Cafeteira- E mandes Amorim- Espe
ridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Péres- João 
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Alves - José Eduardo Outra - José Fogaça - José 
lgnácio Ferreira- José Roberto Arruda- José Serra 
- Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos -
Leomar Ouintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella -
Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Mariuce Pinto -

~NaboLJúoior~--_ Ney Suassuna- Odacir Soares
Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado -
Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção
Renan Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá 
- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião 
Rocha- Sergio Machado- Teotônio Vilela Rlho
Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Jo
nas Pinheiro, procederá à leitura do Expediente. 

É fido o seguinte: 

EXPEDJENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM No 189, DE 1997 
(N° 1.365/97, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 

Nos termos do anigo 52, inciso III, da Constituição FederaL submeto à consideração 

de Vossas Excelências o nome do General-de-Exército GERMANO ARNOLDI PEDROZO, para 

exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do 

General-de-Exército LUIZ GUILHERME DE FREITAS COUTINHO. 
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X 

Os méritos do General-de-Exército Germano Amoldi Pedrozo, que me induziram a 

escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo "curriculum vitae". 

Brasília, ll de novembro de 1997. 

~J-
Fernando Henrique Cardoso. 

EM no 069-MEx 

Brasília, 4 de novembro de 1997. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o nome do General-de-Exército 

GERMANO ARNOLD! PEDROZO para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 

Militar, em vaga destinada a esta Força Terrestre. 

Trata a presente indicação da substituição do General-de-Exército LUIZ 

GUILHERME DE FREITAS COUTINHO que, a 12 de janeiro de 1998, será aposentado 

compulsoriamente no cargo de Ministro daquela Alta Corte da Justiça Militar, conforme 

informação de seu Ministro-Presidehte a esta Pasta, em ofício n° 425/PRES, de 15 de outubro 

de 1997, consoante disposição expressa no artigo 6°, inciso VIII, do Regimento Interno 

daquele TribunaL 

Respeitosamente, 

ZENILDO DE LUCENA 
Ministro de Estado do Exército 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

GABINETE DO MINISTRO 

CURRICULUM VITAE 

Gen Ex GERMANO ARNOLDI PEDROZO 
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1. DADOS BIOGRÁFICOS 

a. Nome: GERMANO ARNOLD! PEDROZO 
b. Posto: General-de-Exército 
c. Antigüidade no posto: 31 Mar 94 
d. Data de nascimento: 27 Jun 32 
e. Filiação: ORLANDO PEDROZO e MARGARIDA ARNOLD! PEDROZO 
f. Cidade natal: Rio çle Janeiro - RJ 

2. PROMOÇÕES 

-Praça -01 Mar 50 
-Aspirante-a-Oficial -13 Ago 53 
-2° Tenente -25 Mar 54 (Antigüidade) 
-1°Tenente -25 Mar 56 (Antigüidade) 
-Capitão -25 Ago 58 (Antigüidade) 
-Major - 25 Dez 66 (Merecimento) 
- Tenente-Coronel - 25 Dez 73 (Merecimento) 
-Coronel -25 Dez 78 (Merecimento) 
-Gen Bda Cmb -31 Mar 86 
- Gen Div Cmb -31 Mar90 
-Gen Ex -31 Mar94 

3. C-U RS OS 

a. Secundário 

2" Grau no Colégio Dois de Dezembro no Rio de Janeiro 

b. Militares 

(1) 3° ano do 2° Grau 

Escola Preparatória de Cadetes de Porto Alegre 

(2) Curso Superior 

Academia Militar das Agulhas Negras - Curso da Arma de Artilharia concluído 
em 1953. 

(3) Equivalente ao Curso de Pós-Graduação 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 
realizado em 1964, que lhe permitiu o acesso ao posto de Oficial Superior. 
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(4) Equivalente ao Doutorado 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército - Curso de Altos Estudos 
Militares, realizado nos anos de 1969, 1970 e 1971, reqyisito indispensável para 
concorrer ao generalato e integrar Estado-Maiores de Grãtiéles Unidades e Grandes 
Comandos da Força Terrestre. 

(5) Cursos de Especialização na carreira Militar 

- Básico de Pára-quedista do Centro de Instrução Pára-quedista/General 
Penha Brasil (1955). 

- Mestre de Salto do Centro de Instrução Pára-quedista/General Penha Brasil 
(1955). 

-Operações na Selva do Centro de Instrução de Guerra na Selva (1973) 

(6) No Exterior 

Escola Superior de Guerra da França (de 1979 a 1981). 

4. FUNÇÕES DESEMPENHADAS 

a. Coroo de Tropa 

- Regimento Escola de Artilharia 
- 8° Grupo de Artilharia de Campanha Pára-quedista 
- Brigada Pára-quedista 

b. Comando 

Centro de Instrução de Guerra na Selva 

c. Como Oficial Superior 

- Oficial de Operações da Brigada de Infantaria Pára-quedista 
- Chefe do Serviço de Segurança do Gabinete Militar da Presidência da República 
- Comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva 
- Assistente da 68 Subchefia do Estado-Maior do Exército 

d. Funcões Militares fora da Forca 

- Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional 
- Gabinete Militar da Presidência da República 
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e. Como Oficial-General 

- Diretor de Assistência Social 
- Comandante da Brigada de Infantaria Pára-quedista 
-Comandante da 128 Região Militar 
- Vice-Chefe do Departamento-Geral de Serviços 
- Chefe do Departamento-Geral do Pessoal 
- Comandante Militar da Amazônia 

5. CONDECORAÇÕES 

Nacionais 

- Medalha do Pacificador 
- Medalha Marechal Hermes Bronze - 1 Coroa 
- Medalha Mérito Santos Dumont - Prata 
-Medalha Mérito Tamandaré 
-Medalha de 30 anos de Bons Serviços com Passador de Platina 
- Medalha do Serviço Amazônico com Passador de Bronze 
- Ordem do Mérito Militar - Grã-Cruz 
- Ordem do Mérito Naval - Comendador 
- Ordem do Mérito Aeronáutico - Grande Oficial 
- Ordem do Rio Branco - Oficial 
- Ordem do Mérito das Forças Armadas - Grande Oficial 

Estrangeiras 

- Ordem Nacional do Mérito - Oficial - Paraguai 
- Ordem do Sol Nascente - 48 Classe - Japão 
- Ordem Real Vitoriana - 48 Classe - Inglaterra 
-Ordem Nacional do Mérito -.Oficial -França 
-Ordem AI Mérito por Serviçós Distinguidos -Oficial- Peru 
- Ordem do Mérito - Oficial ~ ·, - Senegal 
-Ordem do· Mérito- Cruz de.Mérito 18 Classe -Alemanha 
- Medalha de Mérito Militar Forças Armadas - Chile 
- Ordem Francisco de Miranda - 38 Classe -Venezuela 

Brasília, DF, 4 de:oovelin:ode 1997. 

Gen Div FRANCISCO ROBERTO DE ALBU 
Secretário-Geral do Exército 

(À Comissão de Constituição Justiça e Cidadania) 
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PROJETO RECEBIDO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Projeto de Decreto Legislativo no 131, de 1997 
(N° 573/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Parceria 
e de Cooperação em Matéria ~e Segu
rança Púb~ica, ce~ebrado entre o Go
verno da Repúb~ica Federativa do Bra
si~ e o Governo da Repúb~ica France
sa, em Bras i~ ia, em 12 de março de 
1997. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o texto do Acordo de Parceria 

e de Cooperação em Matéria de Segurança Púb~ica, celebrado 

entre o Governo da Repúb~ica Federativa do Brasi~ e o Governo 

da República Francesa, em Brasilia, em 12 de março-de 1997. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patri.mônio nacion~. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

ACORDO DE PARCERIA E DE COOPERACÃO ENTRE O GOVERNO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EOGOYERNO DA REPÚBLICA 

FRANCESA EM MA TERIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

O Governo da República Federativa do Brasil 

e 

O Governo da Republica francesa 
(doravante denominados "Partes Contratantes"). 
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Conscientes du f<i(n de que a cri!ninalidadc. o tráfico ôc cntorrcccntcs 
e \> terrorismo constituem um;~ am(.:aça crescente para a ordem c a segurança 
públicas: 

Convencid~1s de que essas atividadcs pmkrn representar risco ús 
instituições. áo crescimento c ao desenvolvimento cconôrnico, ú cstahilidadc 
politica e social, hem como à saúde, ao _b_cJtl--~!itar ~ à intl'!gridadc lisica de seus 
cidadãos; 

Salientando a importância da c\loperação internacional na prevenção c 
na repressão J,~ssac; atividadcs: 

. Desejosos de con!rihusr para o dêsenvolvnnento c o aprofundamento 
de suus relações bilaterais numa purccria construtiva c eficaz: 

Desej<mdo ampliar e aumentur a eficácia de sua cooperação 
operacional, ciem.lica e técnica entre seus órgãos encarre:>ados da segurança 
pública; 

Respeitosos das convenções internacionais em vigor, 

Acordrnn u seguinte: 

ARTIGO I 

1. Pelo presente Acqrdo as Partes Contratantes, respeitadas as legislações 
nacionais respectivas e no âmbito dt> suru, competências, desenvolverão uma 
cooperação técnica e operacional em matéria de segurança pública, 
compro'lletendo-se, mutuamente, à prestação de assistência nas seguintes áreas: 

- crime transnacional organizado; 

- tráfico de substâncias entorpect:ntes ou psicotrópicas e de seus 
precursores; 

- imigração irregular: 

- terrorismo. 
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2. Esta cooperação poderá ser estendida a todos os campos que possam 
se revelar úteis à consecução -dos objetivos do presente J\cordo, entre outros os 
relativos a: 

- lavagem de dinheiro; 

- tráfico de armas: 

-segurança dos portos, aeroportos c das fronteiras: 

- manutenção da orúcm pública: 

-policia técnica e cientilica, c 

-gestão. recrutamento. scleção. fommção c especialização de pessoal. 

ARTIGO 2 

/\s Partes Contratantes promoverão a cooperação na prevenção e 
repressão úe todas as fom1as de criminalidade internacionaL Na execução desta 
cooperação: 

I 

a) as Partes Contratantes trocarão inlormações relativas a pessoas 
suspeitas de atos delituosos de natureza internacionaL ao 
relacionamento e aos vínculos entre essa<; pessoas, à estrutura, ao 
limcionamento c aos métodos de organização criminais, à<; 
circunstànci;.~s dos crimes cometidos nesse contexto, assim como ás 
disposições k:gais infringidas e às medidas tomadas, enquanto 
necessário para a prevenção e a repressão daquelas infrações; 

b) cada uma das Partes Contratantes poderá executar, desde que 
solicitado pela outra Parte, medidas de ordem poli.:ial previstas na 
sua legislação nacional; 

c) essa coopemção poderá se dar sob a forma de medidas policiais 
coordenadas e de assistência reciproca em pessoal e em material; 

d) as Partes Contratantes intercambiarão informações relativas aos 
métodos e a novas formas de criminalidade internacional. Nesse 
sentido, cada uma das Partes poderá colocar à disposição da outra 
amostras e objetos, bem como informações relativas a0s mesmos; 
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e) as Partes Contratantes trocarão infonnações sobre os resultados das 
pesquisas que executarem em matéria de criminalistica e 
criminologia e infom1ar-se-ão mutuamente sobre sua prática de 
inquérito, seus métodos e seus meios de combate à criminalidade 
internacional; 

I) as Partes Contratantes promoverão o intercâmbio de especialista<> 
com o objetivo de adquirir conhecimentos prolissionais de alto nível 
sobre ~~s meios, métodos c técnicas modernas de luta contra a 
criníinalidade internacional utilizados ou desenvolvidos pela outra 
Parte. 

ARTIOO 3 

Para impedir a cultunL a extração, a pródução. a importação, a 
exportação. a tnmslcrência e a comercialização ilícita de substâncias entorpecentes 
e psicotrópicas e de seus precursores, as duas Partes adotarão medidas coordenadas 
e procederão a: 

a) trocas de inl(mnações relativas às. pessoas que participam da. 
produção e do tráfico ilícito de drogas, aos métodos utilizados por 
estes, a seus esconderijos e a seus meios de transportes, aos locais 
de origem e destino das drogas, assim como de todos os detalhes 
particulares relativos a essas inl'rições. na nieâida em que- esse 
procedimento seja necessário à prevenção de um ato criminoso ou 
para a repressão de uma infração cometida contra a Convenção 
llnica sobre Entorpecentes, de 30 de março de 1961, emendada pelo 
Protocolo de 25 de março de 1972, da Convenção de 21 de 
fevereiro de 1971 e da Convenção de 19 de dezembro de 1988: 

b) trocas de inlonnações sobre os métodos correntes do comércio 
internacional ilícito de drogas; 

c) trocas de resul~ados das pesquisas criminalísticas e criminológicas 
empreendidas por cada uma das Partes Contratantes nos campos do 
tráficos ilícito e do abuso de entorpecentes; 

d) trocas de amostragens de drogas e su_bstâncias que possam ser 
objeto de abusos; 

e) trocas de resultados das expenencias relativas ao controle e ao 
comércio legal de drogas e precursores. 
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ARTIGO 4 

l. As Partes Contratantes comprometem-se a tomar medidas para 
prevenir e reprimir a imigração ilegal e irregular em seus respectivos territórios. 

2. Com esse ohjetivo, cada Parte Contratante cooperará na identificação, 
na interpelação e no reencaminhamento dos imigrantes ilegais provenientes de seu 
território, observando o disposto nas respectivas legislações nacionais. 

3. As Partes Contratantes trocarão ainÇa infimnações sobre redes de 
ramificação de imigração ilegal, e sobre a fraude documental. 

ARTIUO 5 

No ámbito do combate ao terrorismo, as Parte~· Contratantes 
procederão a: 

a) trocas de informações rclativm; nos ntos de terrorismo projetados ou 
cometidos, nas fi.)rmas de execução e nos meios técnicos utilizados 
para a execução de tais atos; 

b) trocas de iniC.mnações relativas aos gntpos de terroristas c aos 
membros desses grupos cujas ações tenham sido ou venham a ser 
desenvolvidas no território de uma das Partes Contratantes e atente 
contra os interesses da outra Parte. 

ARTIUU 6 

Para a boa execução de Projetos de Cooperação Técnica sobre os 
temas objeto do presente Acordo, as Partes Contratantes levarão em consideração: 

-a formação geral e especializada de pessoal; 

- o intercâmbio de informações e de experiências profissionais; 

- a consultoria técnica, e 

- a troca de documentação e dados especializados. 
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ARTIGO? 

As Partes Contratantes elaborarão uma programacão anual destacando 
as áreas. prioritárias para a cooperação técnica a ser implementada no ano seguinte. 
Esta programação incluirá a contribuição de cada Parte, no limite de seus recursos 
orçamentários. 

ARTIGOS 

Para assegurar a execução do presente Acordo, avaliar as ações 
empreendidas em seu âmbito e elaborar novas propostas, representantes do 
Departamento de Polícia Federal do Brao;il e da Polícia Nacional Francesa manterão 
encontros de trabalho, com freqüência anual, a serem realizados alternadamente no 
Brasil e na França. 

ARTIG09 · 

I. As Partes Contratantes compr_ometem-se ... a identiticar, detinir c 
estabelecer conjuntamente projetas complementares técnicos, científicos e de 
equipamento que permitam. atingir os objetivos do presente Acordo. 

2. Para esse fim, em caso de necessidade, elaborarão acordos específicos 
ou ajustes técnicos nos quais definirão as modalidades de exec(lÇão ·dos projetas a 
serem contemplados. 

ARTIGO 10 

· Se uma das Partes Contratantes, ao receber solicitação fommlada no 
âmbito do presente Acordo, considerar que sua aceitação poderá atentar contra a 
segurança, a ordem pública ou outros interesses essenciais do país, poderá recusar .a 
referida solicitação. Na hipótese de recusa, a Parte requerida compromete-se a 
informar à Parte requerente os motivos da recusa. 

ARTIGO 11 

Os dados pessoais transmitidos à outra Parte Contmtante no âmbito do 
presente Acordo estarão submetidos às seguintes condições: 

a) a Parte receptora de dados pessoais somente poderá utilizá-los para 
os fins e condições definidos pela Parte emissora, respeitando, 
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inclusive, os prazos ao final dos quais esses dados deverão ser 
destruídos nos tennos de sua própria legislação; 

b) a Parte receptora de dados pessoais informará à Parte emissora. 
a seu pedido, sobre o uso dos mesmos c os resultados obtidos; 

c) os dados pessoais serao transmitidos apenas às autoridades 
competentes para a atividade à qual esses dados serão necessários; 

d) a Parte emissora garantirá a exatidão dos dados comunicados depois 
de se haver assegurado da necessidade c adequação dessa 
comunicação aus objetivos que a determinar.tm, conforme as 
disposições legislativas e regulamentares em vigor em seu país. Se 
tbr verilicado <JUe dados inexatos ou não passíveis de comunicação 
foram transmitidos, a Parte emissora inlbrmaní desse fato à Parte 
receptora, que procederá à correção dos dados inexatos ou à 
destruição dos dados não passíveis de comunicação; 

e) qualquer pessoa. mediante identilicação, térá o direito de solicitar às 
·aumnü'ades· cmí1pctentes inlonnaçôcs ctim vistas a saber se elas 
detêm dados pessoais sobre as mesmas c, se li.lr o caso, serem 
inli.mnadas dos mesmos, conli.•rn1e as disposições legais cm vigor 
em cada país; 

I) os dados pessoais deverão ser. destruídos tão logo ·cesse sua utilidade. 
para a Parte receptora, mesma que o prazo legal não haja decorrido. 
!I. Parte reccptoru inl(mnará a Parte emissora da destruição dos 
dados comunicados precisando os motivos da mesma; 

g) cada uma das Partes Contratantes manterá uma registro dos dados 
comunicados e de sua destruição, c 

h) ns Partes Contratantes garantirão a protcção dos dados pessoais que 
lhe til rem com1111 icados contra qualquer acesso não autorizado, 
mm! i ticaçào c publicação. 
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ARTIGO 12 

l. Cada uma das Partes Contratantes garantirá o tratamento confidencial 
das informações assim consideradas pela outra Parte, conforme as disposições 
legais em vigor no pais desta última. 

2. As amostras e intormações técnicas transmitidas no âmbito do 
presente Acordo não poderão ser repassadas a um terceiro país sem a concordância 
da Parte Contratante que as forneceu. 

ARTIGO 13 

I. Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra do cumprimento 
dos procedimentos internos requeridos no que se refere à entrada em vigor do 
presente Acordo, que passará a ter efeito no primeiro dia do mês seguinte à 
recepção da segunda notificação. 

2. O presente Acordo terá vtgencia indeterminada, podendo ser 
denunciado por cada uma da'> Partes Contratantes mediante notificação escrita à 
outra Parte com aviso prévio de 3 (três) meses. Os dados pessoais transmitidos no 
âmbito do presente Acordo serão destruídos naquele prazo. 

O presente Acordo poderá ser emendado nos tem10s deste Artigo. 

Em le do que, os representantes dos dois Governos. devidamente 
autorizados para esse.eleito, assinaram o presente Acordo e nele imprimiram seu 
selo. 

Feito em Brasília, em de março dél997, cm dois exemplares 
originais, nos idiomas portug~ês e francês, sendo ambos os textos igualmente 
válidos. 

PEL.O GOVEI~J.JO J A REPUBLICA 
FRAN ESA 

M. Hervé de Charette 
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Senhores Membros do Congresso Nacional. 

De conformidade com o disposto no artigo 84, inciso VIII, da Constituição Federal, 

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Parceria e de Cooperação 

em Matéria de Segurança Pública, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo da República Francesa, em Brasília, em I 2 de março de I 997. 

Brasília, 2 2 de maio de 1997. 

Fernando Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 187/MRE, DE 19 DE MAIO DE 1997, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentrssimo Senhor Presidente da República, 

Elevo à consideração de Vossa Excelência o Acordo de 

Parceria e Cooperação em Matéria de Segurança Pública, assinado em 

Brasília, em 12 de março de 1997, entre o Governo da Republica 

Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa. 

2. O referido documento visa a desenvolver a cooperação 

técnica e operacional em matéria de-segurança publica nas áreas do 
crime trZ!ns:laciona..:. 

entorpecentes ou psicotrop-h;as e- de---seus orecursores, imigracào 

irregular e terrorismo. Enseja, também, oportunidade de cooperaç~o 

no combate à lavagem de dinheiro e tráfico de armas, promoção da 
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segurança em portos, aeroportos e fronteiras, manutenção da ordem 

publica, policia técnica e cie_ntiticca _e~gest;à~, recrutamento, 

seleção, formação e especialização de pessoal. 

3. A fim de dar inicio ao processo de ratificação do Acordo 

de Parceria e Cooperação em Matéria de Segurança Pú&lica, submeto à 

apreciação de Vossa Excel.ência :º· a11gxg _pr_oj_eto de Mensagem que 

encaminha ao Congresso Nacional o texto do referido acordo. 

Respeitosamente, 

~~?-
Ministre de Estado_dascRelações Exteriores 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

PARECER 

PARECER N° 740, DE 1997 

DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, sobre a 
mensagem N° 188, de 1997 n° 1.332/97, na origem), do 
Senhor Presidente da República, que solicita ao Senado 
Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até US$ 250,000,000.00 
(duzentos e cinqüenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento _ BID, destinada ao financiamento do 
Programa de Reforma da Educação Profissional. 

RELATOR: Senador NEY SUASSUNA 

I- RELATÓRIO 
O Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 52, inciso 

V da Constituição Federal e da ·Resolução N" 96, de 15.12.89 do Senado Federal, 
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submete à apreciação desta Casa pedido de autorização de operação de crédito 
externo entre a República Federativa do Brasil/Ministério da Educação e do 
Desporto e o Banco Interamericano de Desenvolvimento --: _B:!D, destinada ao 
financiamento do Programa de Reforma da Eduça.ção Profissi9nal. 

características: 
A operação de crédito em questão apresenta as seguintes 

a) valor: até US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da Àrnérica); 

b) juros: calculados sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre 
determinada pelo custo dos empréstimos qualificados 
tomados pelo BID durante o semestre anterior, 
acrescida de razoável margem, expressa em termos de 
percentagem anual, ·que o banco fixará 
periodicamente, de acordo com a sua política sobre 
taxas de juros; 

c) comissão de crédito: 0,75% (setenta e cinco centésimos de um 
por cento) ao ano sobre o saldo não 
desembolsado, contada a partir de 60 
(sessenta) dias após a data de assinatura 
do contrato; 

d) prazo para desembolsar os recursos: 6 (seis) anos contados da 
vigência do contrato; 

e) vigência do contrato: a partir de sua assinatura; 

d) condições de pagamento: 
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo 

mutuário mediante pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, tanto 
quanto possível, iguais, vencendo-se a primeira parcela seis meses após a data 
prevista para o desembolso final e a última, o mais tardar, em 15111/2017 
(considerando a data prevista de 15 .11. 97 para a assinatura do contrato, estima-se 
a amortização em 28 (vinte e oito) parcelas semestrais, com 72 (setenta e dois) 
meses de carência); 
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-dos juros: semestralmente vencidos, em 15.05 e 15.11 de cada 
ano; 

- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, nas 
mesmas datas estipuladas 
para o pagamento dos juros; 

e) observações: 

I) do valor do financiamento destinar-se-á a quantia de 
US$ 2,500,000.00 (dois milhões e quüilientós riiil dólares dos Estados Urudos), 
para atender despesas de inspeção e supervisão geral do credor. Tal quantia será 
desembolsada em prestações trimestrais e, tanto quanto· possível, iguais, 
ingressando nas contas do BID independentemente de solicitação do mutuário; 

2) as datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas 
para manter correlação com a efetiva data de cel~bração do contrato. 

Acompanham a mensagem presidencial cópia das minutas 
contratuais e dos pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da 
Secretaria do Tesouro Nacional. 

A Secretaria do Tesouro Nacional manifestou-se através do 
Parecer STN/COREF/DIREF n° 468~ de U47lf797~aeClàranoo.:Sefavoravefã 
realização da operação de crédito, desde que sejam atendidaS as seguintes 
restrições: 

1) o projeto está incluído no Plano Plurianual 1996-9 e no 
Orçamento Geral da União para 1997, onde se prevê, na Fonte 148, o ingresso de 
recursos no valor de R$ 10.000.000,00 e, na fonte 100, a contrapartida no valor 
de R$ 32.000.000,00, sendo que na proposta orçamentária para 1998 tais valores 
correspondem a R$ 15.000.000,00 e R$ 25.000.000,00 respectivamente. Não 
havendo sido considerada a variação cambial na elaboração da proposta 
orçamentária para 1998, deverá o :MEC providenciar a inclusão de crédito 
suplementar para atender a essa variação; 

2) a fim de evitar o pagamento desnecessário de comissão de 
compromisso, a STN entende que, preliminarmente à formalização dos 
instrumentos contratuais, deva ser aprovado pelo Ministério da Educação e do 
Desporto, mediante inclusive manifestação prévia do BID, o cumprimento 
satisfatório das seguintes condicionalidades: 
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a) a apresentação de evidência ao BID, de forma que este 
considere satisfatória, da entrada em vigor do Regulamento Operativo, e dos 
Manuais de Organização e de Aquisição do Programa de Planejamento 
Estratégico Escolar, de Planejamento Estratégico dos Sistemas Estaduais de 
Educação Profissional e de Planejamento Estmtégico p~a Refonna e_El'pansão · 
do Ensino Médio; 

b) a apresentação de modelos, previamente acordados com o Bill, 
dos convênios que serão firmados entre o_rt!_utl.lári(l_ ~os ~s~dos, Distrito Federal, 
municípios, escolas e outras atividades participantes do Programa, denominados 
"Beneficiários". 

A STN considerou que há margem nos limites de endividamento 
da União estabelecidos nos arts. 2°, 3° e 4° da Resolução n° 96 de 1989 do 
Senado Federal. 

Segundo o Parecer PGFN/COF N° 1608/97, da Procuradoria-· 
Geral da Fazenda Nacional, a minuta contratual contém cláusulas admissíveis, 
segundo a legislação brasileira, tendo sido observado o disposto no art 5° da 
Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, que veda disposição contratual de 
natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à 
Constituição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação 
automática de débitos e créditos. 

II-VOTO 

A análise da documentação anexada à Mensagem N° 188 de 1997 
confirmou o atendimento de todas as condições e limites impostos pela 
Resolução 96, de 1989, e pelos demais dispositivos legais. 

Não há o que opor quanto às condições financeiras do empréstimo 
ou quanto as cláusulas da minuta contratual. Quanto às restrições impostas pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, julgamos conveniente inco!IJSJI<i-l~_parcialmente 
ao texto do projeto de resolução para evitar o pagamento -desnecessário de 
comissão de compromisso. 

No que diz respeito ao mérito do pedido, as considerações que 
podemos fazer são igualmente positivas. Os recursos serão utiliz<idos em 1liD 
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projeto voltado para a reforma da educação profissional, assunto de alta 
relevância. 

seguinte: 
Assim sendo, concluímos pela aprovação do pedido nos termos do 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 150, DE 1997 

Autoriza a União a contratar operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até 
US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), junto ao 
Banco Jnteramericano de DeseTTVolvimento - BID, 
destinado ao financiamento do Programa de Reforma 
da Educação Profissional. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° É a União autorizada a contratar operação de crédito 
externo, no valor equivalente a US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos), de principal junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento- BID. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput serão utilizados 
no financiamento parcial do Programa de Reforma da Educação Profissional. 

Art. 2° A fim de evitar o pagamento desnecessário de comissão 
de compromisso, antes da formalização dos instrumentos contratuais, deve ser 
aprovado pelo Ministério da Educação e do Desporto, mediante inclusive 
manifestação prévia do BID, o cumprimento satisfatório- das seguintes 
condicionalidades: 

a) a apresentação de evidência ao banco, de forma que este 
considere satisfatória, da entrada em vigor do Regulamento Operativo, e dos 
Manuais de Organização e de Aquisição do Programa de Planejamento 
Estratégico Escolar, de Planejamento Estratégico dos Sistemas Estaduais de 
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Educação Profissional e de Pianejamento Estratégico para a Reforma e Expansão 
do Ensino Médio; 

b) a apresentação de modelos, previamente acordados com o 
banco, dos convênios que serão fumados entre o mutuário e os estados, Distrito 
Federal, municípios, escolas e outras atividades participantes do programa, 
denominados "Beneficiários". 

Art. 3° A o~ração de crédito mencionada no parágrafo anterior 
apresenta as seguintes características-.financeíras: 

a) valor: US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América); 

b) juros: calculados sobre os saldos devedores diários do . 
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre 
determinada pelo custo dos empréstimos qualificados 
tomados pelo BID durante o semestre anterior, 
acrescida de razoável margem, expressa em termos de 
percentagem anual, que o banco fixará 
periodicamente, de acordo com a sna política sobre 
taxas de juros; 

c) comissão de crédito: 0,75% (setenta e cinco centésimos de um 
por cento) ao ano sobre o saldo não 
desembolsado, contada a partir de 60 
(sessenta) dias após a data de 
assinatura do contrato; 

d) prazo para desembolsar os recursos: 6 (seis) anos contados da 
vigência do contrato; 

-e) vigência do contrato: a partir de sua assinatura; 

d) condições de pagamento: 
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo 

mutuário mediante pagamento de prestações 
semestrais, consecutivas e, tanto quanto 
possível, iguais, vencendo-se a primeira 
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parcela seis meses após a data prevista para o 
desembolso final e a última, o mais tardar, em 
15/11/2017 (considerando a data prevista de 
15.11.97 para a assinatura do contrato, 
estima-se a amortização em 28. (vinte e oito) 
parcelas semestrais, com 72 (setenta e dois) 
meses de carência); · -

-dos juros: semestralmente vencidos, em 15.05 e 15.11 de cada 
ano; 

- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, nas 
mesmas datas estipuladas 
para o pagamento dos juros; 

Observações: 

1) do valor do financiamento destinar-se-á a quantia de 
US$ 2,500,000.00 (dois milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos), 
para atender despesas de inspeção e supervisão geral do credor. Tal quantia será 
desembolsada em prestações trimestrais e, tanto quanto possível, iguais, 
ingressando nas contas do BID independentemente de solicitação do mutuário; 

2) as datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas 
para manter correlação com a efetiva data de celebração do contrato. 

Art. 4° A auto~ção concedida por esta Resolução deverá ser 
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias contados da data de sua 
publicação. 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 1997. 

JOSÉ SERRA: Presidente 
NEY SUASSUNA : Relator 

GILBERTO MI~NDA 
JEFFERSON PERES 
FREITAS NETO 
LÚCIO ALCÂNTARA 
JONAS PINHEIRO 
BELLO PARGA 

PEDRO SIMON 
ELCIO ALVARES 
VILSON KLEINÜBING 
JOSÉ EDUARDO OUTRA 
BENIVERAS 
JOSÉ FOGAÇA 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nos ter
mos do art. 376, c, do Regimento Interno, combina
do com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995, do 
Senado Federal, o Projeto de Decreto Legislativo n2 

131, de 1997, lido anteriormente, terá, perante a Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o 
prazo de cinco dias úteis para recebimento de emen
das, findo o qual a referida Comissão terá quinze 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, para opi
nar sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE.o(Geraldo Melo)- O Pro
jeto de Resolução n2 150, de 1997, resultante de pa
recer lido anteriormente, ficará perante a Mesa du
rante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, 11, f, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, ofício que passo a ler. 

É~ido o seguinte: 

OFÍCIO N2 766/97 

Brasília, 4 de outubro de 1997 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Fernando Ribas Carti como titular, em substitui
ção ao Deputado Silvemani Santos, para integrar a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Rscalização. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Será feita 
a substituição solicitada nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Pe
dro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sl"s e Srs. Senadores, o PMDB realizou a reu
nião do seu Conselho Político ontem. Mais uma vez. as 
manchetes dos jornais - inclusive apontando que talvez 
o PMDB implodisse ontem- não se concretizaram. 

Estranho destino esse do nosso Partido, desde 
o velho e querido MDB. Entre a imprensa e o nosso 
Partido, ao longo do tempo, houve uma espécie de 
história de amor e ódio. A imprensa sempre respei
tou o papel desenvolvido pelo nosso Partido na luta 

da resistência, mas, ao mesmo tempo, não sei por 
que razões, havia permanentemente uma certa hos
tilidade para com o PMDB. 

Essa história de que desta vez, o PMDB aca
ba, desde a época em que foi criado, no Rio Grande 
do Sul, vem acompanhando o nosso Partido, e ele 
não acabou. 

Dizia-se que o Conselho Político convocado 
ontem teria a perspectiva de iniciar a contagem re
gressiva do desaparecimento do PMDB. É que o 
PMDB é um partido sui generis na situação hoje. 
Não há como negar que dentro do PMDB existem 
dois grupos, existem duas facções se debatendo. De 
um lado, os atuais Governadores, o Líder na Câma
ra, o Líder no Senado, os Ministros do PMDB, o Pre
sidente da Câmara, que acham que o Partido deve 
defender a reeleição do atual Presidente da RepúbÍi
ca, Senhor Fernando Henrique. É uma posição res
peitável. O Senhor Fernando Henrique, tenho cansa
do de dizer, é um homem de bem, um homem digno, 
um homem correto~ O PMDB está numa posição 
normal ao apoiar o Presidente. Apoiar a sua reelei
ção não teria por que deixar de honrar o PMDB. 

Mas existe um outro grupo que defende a idéia 
de que o PMDB deve estudar a possibilidade de lançar 
uma candidatura própria. Eu acho que a missão de um 
partido político é ter um candidato. O partido político 
busca alcançar 6 poder e no poder executar a sua polí
tica, o seu programa, a sua ideologia. É que, no Brasil, 
os partidos políticos estão vivendo a pior fase da sua 
existência. Os partidos politicas, que no Brasil nunca ti
veram uma história de firmeza, de tradição, nunca es-

-- -fiVeramlãoem baixa como estão agora. 
Quando o Senhor Fernando Henrique, desta 

tribuna, despedindo-se do Senado para ocupar a 
Presidência da República, disse: "Terminou a Era 
Vargas", eu não gostei; é que eu não entendi o que 
Sua Excelência estava dizendo. Na verdade, reco
nheço que o Senhor Fernando Henrique acertou. 
Terminou a Era Vargas, começou a Era Fernando 
Henrique. Se o Sr. Getúlio Vargas era considerado 
bruxo, maquiavélico, um homem que fazia política 
de todos os jeitos, que enrolava PSD, PTB, então, cá 
entre nós, ele é fichinha perto do atual Presidente. 

O Sr. Getúlio Vargas era um homem da provín
cia, lá das missões do Rio Grande do Sul; mas o Se
nhor Fernando Henrique fala dez idiomas, é profes
sor honoris causa de vinte universidades, Presiden
te da República hors-concours. Sua l::xcelência 
está brincando com os partidos políticos atuais. Só 
não sei quem está brincando com quem entre Sua 
Excelência e o Sr.Antonio Carlos Magalhães, Presi-
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dente desta Casa. Com o Sr. Mário Covas, meu 
querido amigo Mário Covas, acho que o Senhor Fer
nando Henrique dá boas gargalhadas. Até chego a 
pensar que, quando o Fernando Henrique e o Maluf 
se reúnem no Palácio - e olhem que é seguidamen
te, volta e meia estão lá reunidos - eles não conver
sam aquilo que todos pensam: a mim me parece que 
o assunto principal da sua conversa é: "Essa foto
grafia, amanhã, como vai irritar o Mário Covas! E de
vem dar boas gargalhadas. 

O Senhor Fernando Henrique tem o apoio do 
PSDB, do PFL, do PP!3 - porque o Sr. Maluf retirou 
a sua candidatura a Presidente e lançou-se para Go
vernador - e do PMDB, pelo menos do seu Conse
lho Político. Só acho que o Presidente Fernando 
Henrique não está entendendo a importância do re
sultado da última eleição, cujo resultado final foi: Sua 
Excelência em primeiro lugar, o Lula, em segunao; 
e, em terceiro, o Prona, com o Enéas. E não vi nin
guém do Governo proct•rá-lo até agora. Assim como, 
na última eleição, o Enéas saltou de décimo para 
terceiro, penso que ele pode incomodar. O Governo 
devia procurar o Enéas, conversar com ele e pedir
lhe que não se candidate. Afinal, ele é médico, pode 
fazer tanta coisa, para que ser candidato?! 

Dentro desse contexto, o Presidente chamou o 
PMDB e pediu-lhe seu apoio, assim como também 
pediu o apoio do PPB. Ali houve uma corrida, e o 
PPB ganhou por uma cabeça de vantagem. Maluf 
chegou primeiro e trouxe a sua solidariedade. On
tem, foi o PMDB. Só que a decisão do PMDB, na mi
nha opinião, foi muito competente. É verdade que ó 
meu amigo Dr. Samey não foi; o Itamar não tem por 
que ir, porque está como Embaixador nos Estados 
Unidos; o Requião também não foi; o Presidente do 
Partido também não. Mas lá estava o Vice-Presiden
te, que presidiu a reunião. Dizem que foi uma rau
nião de alto nível, na qual se decidiu encaminhar à 
Convenção Nacional, não à extraordinária que o 
Paes de Andrade quer fazer em janeiro, mas à ordi
nária, que será em junho do ano que vem, quando 
também será o prazo para lançar candidato, de acor~ 
do com a lei, a recomendàção do nome do Fernando 
Henrique. Então, em junho do ano que vem, o 
PMDB vai reunir a sua Convenção e escolher o can
didato, já recomendado pelo Conselho. 

Vitória dos governistas do PMDB? Vitória dos 
governistas do PMDB. Vitória de Fernando Henri
que? Vitória de t=emando Henrique. O PMDB deci
diu, pelo seu Conselho Político, apoiar a candidatura 
de Fernando Henrique? Decidiu. Os governistas es
tão um mais alegre que o outro: Governadores, Mi-

nistros, Líder no Senado, Líder na Câmara, estão to
dos satisfeitos. Eu também estava. Eu estava muito 
satisfeito. Os outros também estão rindo. O que que
remos é que a corivénção decida. E a convenção vai 
se reunir em junnó e vãí déc1aif. Enãó vai adiantar a 
Convenção dizer que tem a recomendação do Con
selho Político:, o que vai decidir é a situação do Se
nhor Fernando Henrique em junho do ano que vem. 
Tenho dito, Sr. Presidente, que quem vai decidir a 
eleição de Fernando Henrique Cardoso é o próprio 
Fernando Henrique Cardoso. As oposições, pelas di
ficuldades que estão vivendo, pelos dramas que es
tão vivendo, até aqui têm tido uma influência, que eu 
diria, zero.· Agora, o Senhor Fernando Henrique vai 
ter que analisar. 

Ontem foi um dia positivo por causa do Conse
lho Político do PMDB, mas foi negativo para o Presi
âénte por ca!Jsa da nova queda de dez pontos na 
Bolsa de Valores. De repente, depois do pacote, 
numa quinta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo 
baixa dez pontos, batendo novamente um recorde 
de baixa no mundo. 

A questão da economia, da inflação, da reces
são, tudo isso irá decidir as eleições. Já disse e repi
to desta tribuna: o Presidente Fernando Henrique 
teve mérito por ter adotado o pacote econõmico. Sem 
entrar no conteúdo do pacote, sem discutir as coisas 
boas e ruins ali inseridas, Sua Excelência teve mérito 
por ter criado o pacote; teve coragem, não titubeou, 
não ficou em cima do muro: teve coragem de adotar 
um pacote, e a sua candidatura vai pagar a conta! Se 

- der tudo certo, se o Brasil vencer esta crise - se Deus 
quiser, isso vai ocorrer-, não há como negar que o Se
nhor Presidente Fernando Henrique Cardoso sairá 
com muita força desse episódio. E a sua candidatura 
será praticamente invencível! 

Poderão ser usados dois argumentos. O pri
meiro é o de que Sua Excelência teve competência e 
coragem na hora exata e não titubeou; Sua Excelência 
colocou o País acima de suas pretensões eleitorais. O 
segundo argumento é o de que é importante que isso 
continue, O Congresso apoiou a reeleição, para que se 
dê a Sua ExcelênCia a possibilidade de continuar o seu 
trabalho e alcançar a sua meta 

O Senhor Fernando Henrique Cardoso não tem 
um terceiro caminho: .... ,_ · Sua Excelência ganha, se 
reelege e tem condiçÕé, de escrever o se;J nome na 
história e fazer uma g; ande administravão, ou Sua 
Excelência perde! 

O nosso querido Senador, falecido, do Rio de 
Janeiro. do qual temos tanta saudade, dizia o se
guinte: o Fernando Henrique que eu amo, de que eu 
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gosto, não é esse que está aí; esse que está aí, de 
namoro com o PFL, é o necessário para o momento 
que estamos vivendo. O Fernando Henrique que eu 
conheço vai ser o da reeleição, porque, depois de 
vencer essa etapa e ser reeleito, ele poderá fazer 
aquilo que sei que ele deseja fazer. 

Se não der certo, se em junho do ano que vem 
a situação do Brasil for assim como a ligação do Dr. 
Samey quando lançou o Cruzado, em que ele era 
deus .•. Andei com o Dr. Samey na terra do Dr. Tan
credo Neves no primeiro aniversário de sua morte, 
ocasião em que inauguraram uma estátua em sua 
homenagem. Ali na cidade do Dr. Tancredo, irritei
me: ninguém olhava para a missa, ninguém foi ao 
cemitério, ninguém olhava para a estátua do Dr. 
Tancredo. Todos queriam beijar as mãos do então 
Presidente José Samey e do Dilson Funaro, porque 
diziam que o Plano Cruzado era espetacular, melhor 
do que qualquer outro plano; porque, diziam, conge
lando os preços, aumentou o salário mínimo em 
20"/o; diziam que, no dia seguinte ao Plano, o cida
dão passou a ganhar mais 20%, pois, com todos os 
preços congelados, ele poderia comprar mais 20%. 
Estavam todos enlouquecendo. 

Mas, quando chegou a outra eleição •.. Até hoje 
tenho vergonha de perguntar em quem o Dr. José 
Samey votou em primeiro turno para Presidente da 
República. Ninguém queria o voto dele. O desgaste 
era tão grande por parte do Presidente José Samey 
que ninguém queria o seu voto, nem Dr. Ulysses, 
nem Mário Covas, nem Maluf, nem o Collor, nem o 
lula, nem o Brizola e nem o Aureliano. Até hoje, não 
sei em quem o Dr. Samey votou naquela ocasião, 
mas tenho vontade de perguntar. O desgaste era tão 
intenso que ninguém queria o seu apoio; e para não 
receber uma indelicadeza por parte dos candidatos, 
também não deu seu apoio a nenhum deles. 

O Plano Real tem urna. diferença em relação 
aos outros planos. Nunca um plano ficou tanto tem
po na crista da onda: um ano de Governo Itamar 
Franco, e já estamos fechando o terceiro ano do Go
verno Fernando Henrique Cardoso. São quatro 
anos. Esse mérito ele tem. Não há como deixar de 
reconhecer isso. Não há, na história do Brasil mo
derno, da época do estouro da inflação, de 1960 
para cá, o pós..Juscelino, <' pós-construção de Brasí
lia, onde a inflação subiu, o exemplo de um plano 
agüentar quatro anos com credibilidade e respeito. 

Desta vez, houve um impacto. Nosso querido 
Presidente dizia que nunca mais amanheceríamos 
"empacotados". Não deu. Amanhecemos "empaco
tados". A imprensa publicou que o Dr. José Samey 

esteve na Embaixada da Argentina, na visita do Pre
sidente Carlos Menem, e lá se encontrou com o 
atual Presidente do Banco Central. Este foi aquele 
que ajudou os planos do Dr. Samey, quando Presi
dente da República, e que, tempos depois, foi muito 
ácido e duro com S. Ex". Cumprimentou-o e disse: 
"E, então, Presidente, nada de novo embaixo do 
sol?", o que quer dizer em outras palavras: O pacote 
veio igual ao meu tempo. 

O que vai decidir a convenção do PMDB é a si
tuação do Fernando Henrique. O PMDB teve com
petência, ontem, em decidir. Parecia até o PSD mi
neiro, que agia assim. Quando cobravam do Presi
dente do Partido: •Mas não vão reunir o Partido?". 
Ele respondia: "Como vou reunir o Partido se ainda 
não tenho decisão"? 

O PMDB fez isto: reuniu, agradou um lado, dei
xou a decisão para junho do ano que vem, o que é 
um consenso geral. Agora, o PMDB, repito, tem as 
posições que ele pode adotar: apoiar o Fernando 
Henrique Cardoso, por que não? É uma hipótese! 
Ter um candidato próprio, por que não? É um debate· 
que temos que travar internamente no Partido. Ve
nho dizendo que o PMDB é o partido -parece menti
ra-dentro da crise em que todos estamos vivendo, 
que ainda tem uma certa determinante de caracterís
tica especial. O PT tem a candidatura do lula, mas 
vive um drama muito difícil. Metade do PT, a rigor, não 
quer ganhar as eleições, aqueles membros de maior 
conteúdo ideológico, abraçados à idéia de um Partido 
dos Trabalhadores que veio para mudar, para transfor
mar e não admite uma a~ança com o Centro; ele fiCa, 
na verdade, com medo quando olha para o Governa
dor do Espírito Santo, para a própria Erundina e para o 
Governador do DF, e acha que tem que perder, ga
nhando tempo para ver o que vai acontecer. Eles 
querem o Lula candidato, mas para perder. 

Existe um outro PT, que é o próprio lula, que 
quer ganhar a eleição e, portanto, quer fazer compo
sições, o que é normal. A Argentina deu um exemplo 
que as oposições no Brasil tinham que aprender. O 
Presidente Menem representa o que o Fernando 
Henrique representa aqui: um homem de esquerda, 
que sofreu muito mais do que o Fernando Henrique, 
foi cassado e foi torturado. Quando assumiu a pri
meira vez a Presidência da República, eu lá estava, 
como seu convidado especial; seu discurso foi uma 
das peças mais lindas que já ouvi na vida. Ele con
tou que, quando estava numa cela escura - ele é 
muito religioso - preso e torturado, o que o conforta
va eram as orações e as meditações que ele tinha 
com Deus, em que ele dizia: Estou aqui, mas, se 
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Deus quiser, vou ser o último argentino a ter sotrido 
isso. Vamos voHar à Presidência, vamos mudar e 
isso nunca mais vai acontecer. 

Esse Menem, representando o Partido Justicia
lista, que vem desde o início do século, assumiu o 
governo e está fazendo um govemo conservador, é 
o maior amigo do Presidente americano, causando 
até ciúmes. Contam que, na Conferência dos Presi
dentes Americanos no Chile, o Presidente Fernando 
Henrique falou antes do Presidente Menem. E o Pre
sidente Fernando Henrique, querendo agradar aos 
americanos, bateu duro em·Fidel Castro, desneces
sariamente, o que teria irritado profundamente o Pre
sidente Menem, que pensou: Ele está tirando o meu 
lugar. Porque não teria sobrado muita coisa para o 
Presidente Menem dizer que o Senhor Fernando 
Henrique já não tivesse dito. 

Aí, ele disse - e todos ficaram boquiabertos -
que Fidel Castro é muito pior do que Pinochet, por
que Pinochet, pelo menos, desenvolveu o Chile, fez 
progredir a economia do Chile, e Fidel Castro redu
ziu Cuba a zero. Esse é o Menem de hoje. 

Por isso, dentro do seu Partido Justicialista, um 
grupo debandou, criou um setor à esquerda com as 
idéias antigas. Na eleição que passou, uniram-se a 
AHonsín, do Partidó Radical lá do outro lado, tradi
cional inimigo ao longo do tempo e ao longo da his
tória, que durante todo o peronismo foi oposição ra
dical. Eles não tiveram nenhuma dúvida: uniram-se 
para derrotar Menem e assim aconteceu. 

No Brasil, é um tal de fuxico, as Esquerdas e as 
Oposições estão fazendo uma atrapalhada, estão fa
zendo quase um papel insustentável perante a opinião 
pública É o Brizola se oferecendo para ser V"ICe do 
Lula, é o PT não respondendo; é o PDT dizendo que 
apóia o lula para Presidente, desde que este apóie o 
Garotinho para Governador do Rio de Janeiro - como 
se isso resolvesse o problema deste País; é o Sr. Giro 
Gomes viajando com o Tarso, com o Lula, com o José 
Dirceu, com o Brizola, indo ao Chile para discutir o pa
pel das novas Esquerdas diante do fiberalismo. Foram 
ao México, estavam em lua-de-mel. De repente o Ciro 
Gomes falou em Presidência da República e passou a 
ser inimigo. Já não querem mais nada com o Ciro. 
Ontem, estavam sentados à mesma mesa, de re
pente passam a ser inimigos. 

Esse quadro que as Esquerdas estão ofere
cendo é um quadro triste, Sr. Presidente, que não 
soma para ninguém. Está havendo um exagero. 

O Dr. Fernando Henrique Cardoso na Presi
dência está fazendo com que Getúlio seja café pe
queno; um mestre de costura total e absoluto. lnclu-

sive - e isto talvez V. Ex" possa me explicar - estão 
dizendo que o· Sr. Fernando Henrique Cardoso não 
convidou Antonio Carlos para participar do lança
mento do pacote, porque a imprensa está dizendo 
que é o Sr. Antonio Carlos quem manda no Gover
no. Por isso, Sua Excelência quis dar uma demons
tração de independência E aí o Sr. Antonio Carlos 
teria respondido que era contra o aumento do Im
posto de Renda para pessoa física. 

E hoje o Estadão publicou que o Sr. Antonio 
Carlos não foi ao lançamento do "pacote•, não por
que não foi convidado, mas para que pudesse ter in
dependência ·de falar depois. 

Volto a dizer, mais uma vez é uma demonstração 
de que a úniCa força que está ali ao lado do Sr. Fer
nando Henrique é o Sr. Antonio Carlos, no restante é 

. . -umoorr\ínio-tótãUJe ilm lado o Presidente absoluto ... 
Quantos minutos terá o Presidente da Repúbli

ca na televisão? O primeiro Partido, o PFl, apóia o 
Presidente - alguém que me ouve haverá de pensar: 
"como o PFL. primeiro partido?!" Estou falando não 
em quem ganhou nas umas, pois o PMDB ganhou 
estourado; mas, com as mudanças dos 200 deputa
dos e senadores, com a mudança que houve aqui, 
hoje o primeiro Partido é o PFL O segundo, o PSDP 
- ele é o segundo, foi o quarto nas umas, mas age· 
é o segundo - apóia Fernando Henrique; o terceiro, 
o PMDB, pelo menos por enquanto, apóia Fernando 
Henrique; o quarto, o PPB, apóia Fernando Henri
que; o quinto não sei quantos deputados tem. Mas o 
tempo de qebate na televisão será. assim: 70% para 
o Sr. Femando Henrique e 30% dividido, talvez dois 
minutos. para o Enéas, não sei quanto o lula terá. 
Mas em verdade é esse o aspecto. 

Diante desse contexto, as Oposições brasilei
ras tinham que se sentar à mesa para debater, ti
nham que encontrar uma forma de entendimento, ti
nflam que fazer sair do papel as suas propostas. 
Perdoem-r:ne, mas é incompreensível que fiquem 
discutindo detalhes, coisas pequenas. Nesse contex
to foi que o PMDB fez a sua convenção PSD minei
ro: reuniu o Conselho Político e decidiu apoiar o Fer
narldo Henrique. V"JVa o Fernando Henrique, dizem 
os governistas do PMDB. Mandam à Convenção, 
não em janeiro, como queria o Paes, mas em junho 
do ano que vem. Até lá vamos ver o que vai acontecer. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP)- Per
mite-me V. Ex" um aparte, Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Pois não. 
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco!PT- SP) - Vou 

endereçar uma breve palavra ao estimado Senador 
Pedro Simon, do PMDB. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Eduardo Supficy, eu apenas queria esclarecer a 
V. Ex" e ao orador que o tempo do Senador Pedro 
Simon já está esgotado há seis minutos. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP).- En
tão, que urna frase .•• 

O Sr. Esperidião Amin (PPB - SC.) - S. Ex" 
pode usar o tempo do PPB. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS) -O tem
po do PPB me foi concedido pelo seu Presidente de 
Honra, o mais jovem Presidente de Honra de um 
partido político no mundo. Quero felicitar o meu que
rido amigo Esperidião Amin. Conheço tudo. Ele foi 
Prefeito aos vinte e poucos anos, Governador aos 
trinta e tantos anos, mas Presidente de Honra de 
partido aos 46 anos, não há no mundo! 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor, agora já são seis minutos e trinta segundos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Mais o 
tempo do PPB, concedido pelo Presidente de Honra. •• 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. EicB 
sabe que não há cessão de tempo na sessão. 

O Sr. Eduardo Suplicy (BiocoiPT -SP)- V. Ex" 
fez inúmeras ponderações, inclusive recomendações 
ao Partido dos Trabalhadores na sua reflexão, abrindo 
assim a possibilidade para que um Senador do PT 
possa, também, expressar seu sentimento sobre o 
PMDB, que é o maior Partido brasileiro. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS.)- V. Ex" 
fala com a autoridade de quem pertenceu ao Parti
do, de quem participou das lutas do MDB. 

O Sr. Eduardo Suplicy (BiocoiPT- SP.)- Ten
do.sido membro do MDB em 1977, 1978 e 1979 .•• 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS.) - V. Ex" 
sabe o carinho que o Dr. Ufysses tinha por V. Ex"! 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT- SP) - Cer
to. Eu ousaria dizer ao Senador Pedro Simon que 
avalio que o caminho mais próprio para o PMDB se
ria expressar sobretudo aquilo que quer para a Na
ção brasileira. E isso poderá acontecer através da 
pessoa que melhor expresse esse sentimento. Eu 
gostaria de estimular o PMDB, portanto, a ter a sua 
própria candidatura, mas, ao mesmo tempo, a estar 
dialogando com as opos.ições, a sentar-se à mesa 
com as oposições e pensar num Brasil melhor, inclu
sive com as recomendações de ver que proposições 
comuns existem entre nossos Partidos. Acredito que 
será extremamente saudável. O tempo não vai per
mitir que me alongue mais. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS.) - Sr. Pre
sidente, vou encerrar. V. Ex" sabe o carinho e o respei
to que tenho por V. Ex". Quando me refiro às oposiçõ-

es, falo com profunda sinceridade. O Presidente Fer
nando Henrique está no seu direito, está annando 
uma aliança que é da sua responsabilidade e está 
fazehdo o seu papel. Não posso criticar o Presidente 
Fernando Henrique se Sua Excelência busca o en
tendimento e os partidos dão-lhe apoio, coino vem 
ocorrendo. 

Fica a cento e oitenta graus do que está fazen
do a oposição, que, diante de um monstro, está bri
gando por pK::uintiãs, por cõisínliãs. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Pedro Simon, por favor, peço a V. EJ<!I que con
clua. Temos 16 oradores inscritos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Encer
ro, Sr. Presidente. V. EJ<!I saiu do PMDB e hoje está 
no PSDB. Sei que existem, dentro do PSDB, muitos 
que guardam uma certa mágoa do PMDB. Espero 
que não seja o caso de V. Exõ'. Muito obrigado. 

Ô SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex" 
sabe muito bem que não acontece isso; como tam
bém sabe que não sou autor do Regimento. Apenas 
tenho o dever de cumpri-lo. 

Com a palavra o Senador Humberto Lucena 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Fernando Be
zerra, por permuta com o Senador Otoniel Machado. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB - RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, ~ e Srs. Senadores, os três 
dias que são transcorridos do anúncio do elenco de me
didas proposto pelo Governo Federal com a finafidade 
de proteger o processo de estabilização da moeda e da 
economia brasileiras permitem a avaftaÇão mais serena 
dos seus fundamentos e dos seus efeitos. 

Antes de mais nada é preciso reconhecer a in
questionável seriedade do Governo, uma vei que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso colocou os 
objetivos estratégicos da Nação acima de qualquer 
outro interesse, inclusive o de natureza eleitoral, o 
que por si só demonstra· a coragem e a ética com 
que o problema vem sendo tratado. 

Aliás, esta lisura de comportamento estimulou 
que o meu Partido comunicasse, desta tribuna, atra
vés do seu Líder. o nobre Senador Jader Barbalho, 
ao Senhor Presidente da República e a esta Casa, a 
decisão de apoiar a aprovação das medidas propos
tas, sem contudo renunciar à análise crítica constru
tiva e à inalienável faculdade de sugerir alterações e 
modifiCações, com o intuito de contribuir cara o seu 
aprimoramento. 

Em momento crucial como este, não podemos 
esquecer o sucesso do Plano Real em seus três 
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anos de existência, arrancando o País de um deleté- meses, todo o esforço do Governo, no sentido do 
rio processo inflacionário de décadas e conqliisfan- - · -- ajuste fiscal, estará totalmente destruído. 
do, finalmente, a sonhada estabilidade da moeda, Creio indiscutíveta aritmética de que, na hipó-
que, nos dias atuais, representa um papel funda- tese da persistência dessa taxa além de determina-
mental na capacidade dos pc)vos de serem donos do do e preciso momento, os resultados esperados 
seu próprio destino e de participarem, de forma sau- através da contenção de gastos e do aumento da re-
dável, da economia internacional. ceita pública serão anulados e, oque é pior, poderá 

A premissa básica de salvaguarda do programa ser restaurádo o processo de autofagia e airtodes-
de estabilização parece-nos, portanto, inquestionável. truição social e econõmica que vivemos até a ado-

Os impactos da crise internacional trouxeram à ção do Plario Real e afnâa muito vivo em nossa me-
luz muitas fragilidades da Jl9Sição brasileira, de- mória, com todas as suas seqüelas. 
rnonstrando a sua vulnerabilidade externa. Corno Por outro laaó, preocupa-nos igualmente o re-
Senador da República e corno Presidente da CNI curso às medidas de ajuste fiscal, através do au-
procurei alertar, em diversas oportunidades, para o mento de impostos e de tarifas sobre insumos estra~ 
risco do desequilíbrio das contas externas e o au- tégicos. O parãmetro adotado para a fiXação do limi-
mento da dependência de financiamento do exterior. te ideal foi a cobertura do déficit, sem levar em con-

A facilidade da mobilização do fluxo de capitais sideração o seu impacto negativo sobre as condiçõ-
estrangeiros fez com que o País fosse oMdando e es de competitividade do produto brasileiro. 
adiando a atuação sobre os fundamentos da estabili- Todos sabemos que o mais grave componente 
dade e da competitividade, representados pelas re- do Custo Brasil é o sistema tributário, que impõe 
formas estruturais, dentre elas - e principalmente - uma carga de impostos concentrados e mal distribuí-
a reforma tributária. dos, com sobretaxação do setor produtivo e inaceitá-

A intensidade e a profundidade do abalo que vel oneração das exportações e dos investimentos. 
estamos vivendo mostram que soou a hora de re- Temos, ainda, os malfadados tributos cumulati-
pensannos o Brasil e o seu arcabouço de sustenta- vos, que não são encontrados em países com os 
ção econômico-financeira, pois as medidas propos- quais competimos, seja no mercado interno, seja no 
tas somente se justificam desde que transitórias e mercado externo. O PIS, a Cofins e a CPMF incidem 
que, em COI]seqüência, sejam acompanhadas de um em cascata no processo produtivo e apenas uma 
programa de mudanças que garantam a base sólida vez nos produtos importados - repito, apenas uma 
e definitiva ~ o processo ae estabilização. vez - com terrível desvantagem para o produto na-

Quero dizer com isto que as medidas anuncia- cional, que, agora, é arrastado a uma nova situação 
das não estão voltadas para atacar as reais causas de desigualdade de competição, pois os preços se-
da falta de competitividade da economia brasileira e rão inflados mais ainda pela majoração dos tributos. 
que se não tiverem nítido caráter de transitoriedade, Espera o Governo que o ajuste pretendido gere 
dentro de curto espaço de tempo poderão resultar cerca de R$20 bilhões de contri:luição para redução do 
em profundas conseqüências negativas para a cons- déficit previsto. Pergunto: na dolorosa combinação de 
trução do novo ciclo de desenvoMmento virtuoso e aumento dos juros, de tarifas e dos impostos, foi leva-
sustentável em que o Brasil adentrava. da em conta a nítida possibilidade de redução do ní-

É importante não subestimar, por exemplo, a vel de atividade, fazendo com que aquela estimativa 
magnitude dos efeitos da elevação da taxa básica de não seja alcançada? Pergunto ainda se foi levado em 
juros em quase 1 OO"k numa conjuntura de estabilida- corla tantlém o fato de que a persistência da taxa de ju-
de. Ao ser fixada em 3,05% ao mês, com a inflação ros, além daquele momento preciso, não irá engolir 
para todo este ano estimada em 5%, verifica-se a sua toda a receita gerada com o sacrifício do próprio ajuste. 
insustentabilidade por muito tempo, dadas as suas Com toda a certeza, tais possibilidades foram 
enormes repercussões'sobre os encargos de dívida consideradas, mas repousam em linhas muito trá-
interna e sobre o nível da atividade económica. geis de operacionalidade, vez que não afasta, como 

Para fazermos, apenas por exercício, um cál- ontem mesmo vimos, o espectro da especulação fi-
culo de quanto signifiCará por mês o pagamento do nanceira internacional. 
juro da dívida interna, se considerarmos a taxa da s.-s e Srs. 5enaâoreS. nesta sUperficial análise 
rolagem dessa dívida em 1 ,8% e que a dívida inter- que me permito fazer, não posso deixar de ressaltar um 
na hoje está em torno de 200 bilhões - na verdade, outro ponto, este referente ao corte de gastos nas áreas 
211 bilhões - verifiCaremos que, em apenas seis -- de pessóal, orçamento e investimento das estatais. 
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Gerar uma redução de 2,5% do PIB no déficit 
público não é uma tarefa trivial. Exige medidas du
ras_ O Executivo apresentou uma proposta que tem, 
na minha avaliação, mais acertos do que erros, mas 
que não está isenta de equívocos e nem pode deixar 
de ser aperfeiçoada. 

Alguns aspectos chamam a atenção. O primeiro 
é o de que a maioria absoluta das medidas propostas 
eram e são dependentes apenas e apenas do Poder 
Executivo, e somente agora, ao trombetear do Apoca
lipse, foram lembradas ou relembradas. O segundo é o 
de que algumas delas não são mais de que meras ree
dições de intenções já apresentadas no passado. 

Preocupa-me também o corte de 50% nos in
centivos fiscais para o desenvolvimento regional, 
comprometendo, cada vez mais, o processo de re
dução das disparidades entre as distintas regiões 
brasileiras. Aliás, estudos da própria Secretaria de 
Receita Federal mostram que a renúncia fiscal vem 
beneficiando ao longo dos anos as regiões mais de
senvolvidas, em detrimento das regiões mais po
bres, fazendo com que o próprio Governo contribua 
de forma direta para o agravamento do indesejável 
quadro de desequilíbrio interregional. 

Permito-me também, agora como membro do 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, julgar 
corno não acertada a retirada do incentivo de dedu
ção do IPI às empresas que investem em Ciência e 
Tecnologia para o aprimoramento de processos e 
produtos. Esse incentivo garantiu que o dispêndio 
em C&T pulasse de 3,3% para 6,0% do PIB no curto 
período de 1992 para 1995, com o incremento supe
rior a 50% da participação do setor privado. 

Não antevejo maiores possiJilidades para que a 
empresa brasileira enfrente a concorrência da empre
sa estrangeira, mais capitalizada e mais avançada tec
nologicamente, se dela retirarmos, de forma inopinada, 
essa importante fonte de financiamento. Corno ficarão 
os projetes em andamento e os seqüenciais? 

Ao lado da manutenção da integridade dos in
centivos para as regiões menos desenvolvidas, creio 
ser esta também uma outra proposta carente de 
aperfeiçoamento e de revisão. 

O Brasil não é mais uma ilha de prosperidade 
isolada no mundo. VIVemos em uma economia globa
lizada, e, a partir de agora, todos os acontecimentos 
de envergadura na economia mundial terão maior ou 
menor repercussão nas nossas vidas. O que se passa 
na Ásia não é importante só para Washington, Tóquio 
ou Berlim, mas também para Brasília. 

Temos de ter a consciência de que um novo 
mundo econômico está engendrado e nós, querendo 
ou não, dele temos que forçosamente participar. 

O conjunto de medidas proposto pelo Governo 
Federal nasceu exatamente dessa interdependência 
financeira internacional e está voltado para garantir a 
estabilização da economia. No entanto, tão urgente 
quanto essas medidas é o cumprimento da agenda 
das reformas constitucionais, pois somente através 
delas é .que estaremos afastando a possibilidade de 
refluxo de crises e a ameaça constante de instalação 
de quadros recessivos. 

O ·Congresso, o Executivo, os agentes produti
vos, os trabalhadores, enfim, a sociedade como um 
todo, têm pela frente um enorme desafio: garantir a 
estabilização e criar condições para a redução do 
ônus do severo ajustamento que enfrentaremos. 

Creio que a hora é por demais útil para buscar
mos tirar proveito dessa crise. O Congresso, que sem
pre soube interpretar os momentos difíceis da nossa 
história, é soberano para propor altemalivas que ate
nuem os impostos sobre a competitividade de produ-· 
ção nacional e sobre certos segmentos sociais. 

O instante é de unidade em torno do fortaleci
mento das nossas defesas e de chamamento para a 
decisão, quanto à criação de mecanismos que consi
gam dar perenidade ao processo de transformação 
por que passa o Brasil e que certamente nos condu
zirá a um novo ciclo de desenvolvimento. 

A percepção do longo prazo não pode ser obscu
recida pelos ajustes conjunturais que temos que fazer. 

~ nosso dever transformar essa crise na opor
tunidade de fortalecermos, através das reformas 
constitucionais, os fundamento$ de estabilidade e do 
potencial de crescimento da nossa economia. 

~ esse o compromisso que a sociedade está a 
cobrar de todos nós. 

O Sr. Eduardo Suplicy (BiocoJPT- SP) - Per
mite V. Ex- um aparte, Senador Fernando Bezerra? 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB- RN)
Ouço com prazer V. Ex-. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP)- Se
nador Fernando Bezerra, V. Ex- faz duas perguntas 
fundamentais a respeito dos efeitos das medidas. A 
primeira é se a elevação das taxas de juros e o COite 
significativo de gastos para promover o ajuste fiscal da 
ordem de R$20 bilhões, Pela maneira como feito, não 
poderá, em funÇão dos seus efeitos da dimnuição da 
alividade econômica, fazer com que essas medidas 
sejam dle alguma forma neutralizadas. Sabe-se que a 
diminuição da átiviéiade ecónõinTCa poderá provocar 
~uma ciminuição mu!l? acentuada de impostos. Então, 
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se de um lado o Governo pretende promover um 
certo ajuste, cortando gastos e aumentando impos
tos, por outro, pela teoria econômica., se tivéssemos 
aumento igual tanto em gastos quanto em impostos, 
o efeito seria a expansão da atividade eoonômica 
Se tivennos diminuição de gastos, haverá- repito- re
dução da atividade econômica O aumento de impostos 
produzirá o mesmo efeito. Ambas as medidas, no caso, 
acarretam diminuição da atividade econômica. No caso, 
há ainda outro elemento inibidor, que é o aumento das 
taxas de juros. Esse aumento inibe investimentos e tam
bém o consumo. V. ExA adverte e !)ergunta se, na equi
pe econômica, houve algum estudo aprofundado que 
pudesse responder se a diminuição da atividade econô
mica e do nível de emprego não vai causar efeitos tão 
danosos que poderão inclusive frusllar os objetivos do 
Governo. Por outro lado, V. ExA faz uma análise dos in
centivos. A sua preocupação é a de que possa haver 
até uma piora no que diz respeito ao objetivo de dimi
nuir as disparidades regionais existentes no Brasil. 
Com respeito às duas questões fundamentais, asso
cio-me às preocupações de V. Exl'. Penso que cons
titui obrigação das autoridades infonnar ao Congres
so Nacional sobre os estudos a que estão proceden
do. Hoje foi aprovado na Comissão de Assuntos 
Econômicos requerimento, de iniciativa do Senador 
José Eduardo Outra, para que possam o Ministro Pe
dro Malan, o Dr. Pérsio Arida e o Presidente Gustavo 
Franco, do Banco Central, COÓ1pa.recer a esta Casa 
para dialogar e prestar esclarecimentos aos Srs. Sena
dores sobre essas medidas. Sobre a questão das dis
paridades regionais, precisamos de uma avaliação so
bre o tipo de incentivos que têm havido não apenas 
neste Governo, mas ao bngo das últimas. dér:adas Será 
que a natureza dos incentivos, tais conio os existentes 
nas últimas décadas nas áreas da Sudene, do Finar no 
Norte do Brasil, enfim, será que esses programas têm 
sido os melhores. instrumentos para ciminuir disparida
des? Será que ai mesmo, no Rio Grande do Norte, 
Estado de V. Exl', assim como nos demais Estados 
do Nordeste e do Norte, esses instrumentos têm con
bi:luído não apenas para diminuir disparidades regio
nais, mas também pessoais? Será que não seria o 
momento de pensannos em dispositivos que venham 
a estimular a atividade econõmica nessas regiões - o 
emprego, a melhor remuneração das pessoas que ali 
trabalham - incentivando-lhes a capacitação e a for
mação educacional? Coloco essa como uma preocu
pação que, acredito, deve ser de todos nós. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB- RN)
Agradeço a V. Exl' por sua interveÓÇão sábia e muito 
pertinente com relação às minhas preocupações. 

Eu apenas gostaria de dizer que as medidas 
eram imprescindíveis. O ajuste fiscal era fundamental 
e, portanto, deve merecer o apoio de toda a sociedade 
brasileira. Apenas discuto alguns pontos. Inclusive, 
essa é a razão da convocação feita pela Comissão 
de Assuntos Econômicos, que V. Exª acabou de co
municar. Essa convocação foi feita, para que possa
mos compreender essas questões e . prestar urna 
contribuição ao País neste momento grave em que 
vivemos. 

Tenho posicionado o nosso entendimento no 
sentido de que devemos fazer com que o produto 
brasileiro seja competitivo. Portanto, é preciso adotar 
algumas medidas para estimular essa competição. 

A questão do custo Brasil, pela qual nos temos 
batido incessantemente, tem que ser aprofundada, 
como forma de evitar o crescimento do desemprego 
mediante o aumento da competitividade do nosso 
produto nos mercados interno e externo. Penso que 
essa abordagem não foi feita, de forma expressiva, 
no pacote de medidas editado pelo Governo. 

Sobre a questão dos incentivos regionais, eu 
gostaria de dizer a V. Exl' que infelizmente da renún
cia fiscal brasileira, 48% se destinam à região mais 
rica do País; 12% se destinam ao Norte; a terceira 
região em percentual é a Região Sul; a quarta, o 
Nordeste; e quinta, o Centro-Oeste. 

Entretanto, passa-se para toda a sociedade brasi
leira a impressão de que todo o ilcentivo e toda a re
núncia fiscal da Unão .~ ~ ao Nordeste, e que ali 
se perde, pela incompetência ou pela desonestidade do 
seu povo, quase tudo. Isso é absoluta inverdade. 

Admito a necessidade de que se revejam os ti
pos de incentivo à Região, mas é preciso que, em 
primeiro lugar, rnya vontade política da sociedade de 
reduzir esses desníveis regionais, vontade política 
essa que não foi expressa nem pelo Congresso Na
cional, nem pelo Executivo, nem pela maioria da so
ciedade, que ainda não compreendeu a importância 
do Nordeste no contexto nacional. 

Muito obrigado. 

Durante o. discurso do Sr. Fernando 
Bezerra, o Sr. Geraldo MeTo, 111 Y~ce-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Garfos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 
1 g Secretário em exercício Senador Jonas Pinheiro. 

É lido o seguinte: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 246, DE 1997 

Institui o Ano Nacional do Adoles
cente, o Dia Nacional do Adolescente e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica instituído o Ano Nacional do Ado

lescente, a ser comemorado entre o dias 22 de se
tembro de 1998 e 22 de setembro de 1999. 

Art. 2º O Poder Executivo indicará o órgão que, 
com a cooperação dos Ministérios da Área Social, 
estabelecerá as medidas que se fizerem necessá
rias, coordenará as promoções alusivas ao evento e 
emprestará cooperação às atividades empreendidas 
pela comunidade com esse objetivo. 

Parágrafo único. O órgão incumbido dessas 
providências poderá solicitar a colaboração de enti
dades públicas e privadas cuja finallidade se relacio
ne, direta ou indiretamente, com o bem-estar dos 
adolescentes. 

Art. 3º O órgão indicado pelo Executivo presta
rá, aos Municípios que realizarem promoções alusi
vas ao Ano Nacional do Adolescente, o apoio e a co
laboração necessários à sua execução. 

Art. 4º O Poder Executivo favorecerá a instala
ção, em cada Município dos Centros do Adolescente, 
espaço destinado a congregar atividades e pessoas 
interessadas em favorecer a cidadania do adoles
cente, bem como, a implantação dos Conselhos Mu
nicipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
previstos na Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Art. 5º Rca instituído o Dia Nacional do Adoles
cente, a ser comemorado no dia 22 de setembro de 
cada ano. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Cerca de um quarto da população brasileira é 
constituído de adolescentes, compreendidos na 
faixa entre os 10 e 20 anos de idade. Esse estrato 
populacional tão numeroso carece de atenção es
pecial, por encontrar-se na chamada "idade críti
ca", quando se dá a transição entre a fase des
compromissada da infância e a idade da responsabi
lidade do adulto. 

Trata-se, por outro lado, de uma fase não me
ramente transicional mas de mudanças biológicas 
profundas e de sérias definições psicológicas. Nas 
últimas décadas, a adolescência vem sendo consi-

derada o momento crucial de desenvolvimento do in
divíduo, aquele que marca não só a aquisição da 
imagem corporal defi11itiva como, também, a estrutu
ração final da personalidade. 

Os adolescentes constituem a força potencial de 
trabalho que irá suceder imediatamente, a população 
adulta hoje engajada na produção, em todos os pos
tos desde os mais simples até os mais complexos car
gos diretivos. Eles representam não só a continuidade 

- mas as esperanças de melhores dias para sua própria 
geração e para as gerações futuraS. Neles estão pos
tas as expectativas do Brasil de vir a conquistar um 
lugar de destaque no concerto das nações. 

O Projeto de Lei que ora submeto à sábia deli
beração dos Senh_ores Parlamentares tem o sentido 
de despertar a Nação para a importância de seus jo
vens. Nossa esperança é que esta iniciativa se fruti
fique em muitas outras que irão assegurar aos ado
lescentes brasileiros o merecido lugar em nossas 
atenções. 

Conto merecer dos ilustres pares o necessário 
acolhimento e apoio a esta iniciativa. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1997. 
Senador Pedro Simon. 

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e dá outras providências. 

Do Conselho Tutelar 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão penma
nente e autónomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direi
tos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. 

Art. 132. Em cada Município haverá, no míni
mo, um Conselho Tutelar composto de cinco mem
bros, eleitos pelos cidadãos locais para mandato de 
três anos, permitida uma reeleição. 

Art. 133. Para a c;andidatura a membro do Con-
selho Melar, serão exig,idos os seguintes requisitos: 

1 - reconhecida idoneidade moral; 
11 - idade superior a vinte e um anos; 
III- residir no município. 
Art. 134. Lei Municipal disporá sobre local, dia 

e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, in
clusive quanto à eventual remuneração de seus 
membros. 
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. >: 'J:;:co. Com.iará da Lei Orçamentária 
;:c;::·~::; ~:re•!lsão dos rec:.::sos necessários ao fun
;:·1s.:-:-,'3nio '~o Conselho TUelar. 

(Âs Comissões de Constituição, Justi
:;:a e Cidadania e de Educação, cabendo à 
8sta úitima a decisão terminativa.) 

·) S2. :'RESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-- -J D<ejet-:; será publicado e remetido às Comissões 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
· .. ~" -Se·.::e!é.rio em exercício. Senador Jonas Pinheiro. 

É i ido o seguinte: 

.-=.i::QUER!MENTO !\!~ 982, DE 1997 

Sen~c:r Presidente, 
O jc :;<ai Brasil Norte, de Boa Vista, Roraima, 

'(.1 sua edição do dia 30-10-97, infom1a que •segun
:o reiatérin da competente Secretaria do Tesouro 
, •acional. .;ste ano o Estado de RoraimadeveJeç!]ar 
· :Jm a di•,isa herdada da gestão anterior reduzida de 
. ~$ 49 miihões para R$ 6 milhões", informa, ainda, 
."Je "No ;;róximo ano haverá superávit". 

Diã,·,,= de tão al•1issareiras notícias requeiro, 
Js !arrr.Q~ ,;o art. 50, parágrafo 2~ da Constituição 

· 'derai 2 c0 art. 216, do Regimento Interno do Se
o:do FeJGi'2i. 3e_íam solicitadas à Secretaria DQ_T_e
: urc !'lz~:r:nai, através do Ministério da Eaz:Eõnda, 
~ seçn.!i:i: J:s lnicrmações: 

o:) 0::·.:.;, .; real situação da dívida do Estado de 
:··:-aims.; .;:,-a com o Tes_ouro_Nacional; 

bi .· --;.;e dívida se refere a notícia, acerca da 
.. municétr:iio uo Tesouro Nacional; 

c) i=iemsss·a:-de cópia do relatório citado na no
.. :a put:iicada pelo jornal Brasil Norte, que trata da 

. 'osição ds divida do Estado de Roraima 
Sala das Sessões. 13 de novembro de 1997.

.. ~cnadoi Hcrnero Jucá. 

(Â Mesa para decisão.) 

O Si'i. i"RESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
.) requalimenio lido será despachado à Mesa para 

.. scisão, :~os tam1os do inciso III do art. 21.6 do Regi
·nento lntamo. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo 
. ; ., ~6Cr8tário em exercício, Senador Jonas Pinheiro. 

São lidos os seguintes: 

,E.:QIJERIMENTO N~983, DE 1997 

.-;~nncr Presidente, 
· 'o.'i ;amos do Art. 336, alínea b, do Regímen

•- ;;<);·:,o. ;c;,queremos urgência para o Projeto de 

Resolução de n2 149/97, que aitera o artigo 1 3 da 
Reslyção n2 69, de 1995, do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1997. -
Senador Vilson Kleinubing - Jader Barbalho -
(PMDB-21) -José Eduardo Outra (Élloco-12)--= l·lugo 
Napoleão- (PFL-23)- Esperidião Amin (PPB-{)7). 

REQUERIMENTO N!! 984, DE 1997 

Senhor Presidente, 
JSIO.s • te_rrnos_çj;l alíne_a_ b, çlq .ru:t~. 3-ª6,_ Q.o .Fie_gi

=mento___lrltemq,__mgueremos urgência para a Mensa
gem n2 188, de 1997, pela qual o Senhor Presidente 
da República, nos termos do art. 52, inciso V, da 

- Constituição Federal, solicita seja autorizada a con
trataÇão àe ope-raçao-âe crédito externo no valor 
equivalente a até duzentos e cinquenta milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, junto ao Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento- BID, desti
nada ao financiamento do Programa de Reforma da 
Educação Profissional. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1997.
Jader Barbalho - Sérgio Machado - Elcio Alvares 
- Hugo Napoleão. · -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Os requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, 
oonforme o Regimento Interno do Senado Federal. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jonas 
Pinheiro. 

É lido o seguinte: 

REÓUERIMENTO N!! 985, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos Regimentais a retirada do 

Requerimento nº 944/97, de minha autoria, retirada 
do PLS 290195 • 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1997. 
Senador Gerson camata • 

O SR.·PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência defere o requerimento lido, nos termos 
do art. 258 do Regimento Interno, devendo o Projeto 
de Lei do Senado retornar à sua tramitação normal . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-:- Encontra-se na Casa o Sr. lldeu Leonel Oliveira de 
Paiva, suplente convocado da representaÇão aoDis
trito Federal, em virtude da renúncia do titular, Sena
dor Valmir Campelo, para exercer o cargo de Minis-

-tro do Tribunal de Contas da União. 
S. Ex" encaminhou à Mesa o diploma e demais 

documentos exigidos por lei, que serão publicados 
na forma regimental. 

É o seguinte o diploma encaminhado: 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Designo comissão formada pelos Srs. Senadores 
Elcio Alvares, José Roberto Arruda e Otoniel Macha
do para conduzir S. Ex" ao plenário, a fim de prestar 
o compromisso regimentaL 

(O Sr. Leonel Paiva é -conduzido ao plenário e 
presta junto à Mesa o compromisso.) 

O SR. LEONEL PAIVA- PROMETO GUAR
DAR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DO PAÍS, DE
SEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO 
DE SENAD JR QUE O POVO ME CONFERIU E 
SUSTENTAR A UNIÃO, A INT!=GRIDADE E A IN
DEPENDÊNCIA DO BRASIL: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Declaro empossado, como Senador da República, 
o nobre Sr. Leonel Paiva que, a partir deste momen
to, passa a participar dos trabalhos da Casa (Pai
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 
12 Secretário em exercício Senador Joel de Hollanda 

É lida a seguinte: 

Sala das Sessões, 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra c'e comunicar a Vossa Excelên
cia, em conformidade com o art. 72 do Regimento ln
temo, que, assumindo nesta data a representação 
do Estado do Distrito Federal, a:iotarei o nome parla
mentar abaixo consignado e ._,,tegrarei a bancada 
do PFL. 

Atenciosamente, 
Nome Partame;1tar LEONEL PAIVA 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A comunicação lida vai à publicação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leonel 
Paiva. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Antonio Car
los Magalhães, é uma honra: ser empossado pes
soalmente por V. Ex"; Sr% e Srs. Senadores, meus 
queridos amigos. 

Nasci em Uberaba, Minas Gerais, há 53 anos. 
Pai dentista, mãe professora. Avós paternos e mace 
temos oriundos das atividades rurais. 

Ramificações familiares em todo o Triângulo 
Mineiro. Uberaba, Uberlândia, Araxá, Araguari, Con-

. . 
ceição das Alagoas, Pirajuba, Campo Florido, Planu
ra, ltapagipe, Campina Verde, Prata, São Francisco 
de Sales, Centralina, Água Comprida e Fruta!, cujo 
povo tão carinhosamente me acolhei na minha ju
ventude. 

Radialista, jornalista e publicitário, depois fiz 
parte da equipe que implantou a Empresa Brasileira 
de Radiodifusão - Radiobrás -, na qual fui Diretor de 
Programação Comercial, aliei-me profissional e ideo
logicamente aos brasileiros que trabalharam pela im
plantação da Nova República. TIVe muito orgulho em 
trabalhar na equipe de comunicação que Mauro Sal
les montou para o Presidente Tancredo Neves. 

Daí para cá, não deixei mais a militância políti
ca. Da Coordenadoria de Divulgação do Palácio do 
Planalto, na época do eminente Presidente José 
Samey, vim para o Senado, onde trabalhei com os 

- --Senadores Enéas Faria, na Primeira-Secretaria, e 
José lgnácio Ferreira, na Primeira Vice-Presidência 
desta Casa, ambos defensores das boas causas, 
patriotas e geradores de ensinamentos que sempre 
seguirei, como o de dedicar a maior admiração e o 
mais profundo respeito aos funcionários deste Poder 
Legislativo. 

Depois, passei a uma militância político-parti
dária mais efeliva, fundando movimentos de base 
em todo o Distrito Federal, aliando-me aos defenso
res da autonomia política de Brasília. 

Fui Secretário de Estado do Trabalho; Adminis
trador da Região do Núcleo Bandeirante, que englo
bava Candangolândia, Metropolitana, MSPW e meu 
querido Riacho Fundo. Ocupei, também cumulativa
mente, nessa época. o cargo de Diretor-Executivo 
da Fundação do ServiÇo Social. 

Nas eleições dé 03 de outubro de 1990, os 
quase 20 Partidos que compunham a Frente Comu
nidade indicaram o meu nome para ser o 12 Suplen
te do eminente Senador Valmir Campelo, que foi 
eleito com mais de 290 mil votos. Hoje, S. Ex". é me
recidamente o Ministro Valmir Campelo Bezerra. O 
PFL comigo ganha mais um defensor de suas ban
deiras. 

Plenamente sintonizado com os esforços do 
meu Partido pela modernização do País, assumo, 
desde já, o compromisso de lutar por reformas capa
zes de agilizar o nosso processo de desenvolvimen
to e dotar o Brasil da necessária competitividade, 
num mundo que se anuncia globalizado e interde
pendente. 

Entende que acima das ideologias e das cores 
partidárias, impõem-se, necessariamente, a cons-
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ciência de que p~ssamos por um profundo processo 
de mudanças. 

Combaterei sistematicamente, como Senador, 
as estruturas e concepções arcaicas, que, há muito 
tempo, têm retardado a inserção do Brasil no fecha
do clube das nações desenvolvidas. 

Num contexto geopolítico completamente re
novado, é fundamental rever o papel do Estado 
brasileiro, reconsiderando suas funções e dimen
sões, para melhor direcioná-lo na direção das 
áreas onde sua atuação é indispensável como a 
educação, a saúde, a segurança e a proteção ao 
meio ambiente. 

A recente crise que tem seu epicentro no Su
deste Asiático, cujos efeitos se fizeram sentir com 
maior intensidade nos países de economia em pro
cesso de ajuste, como é o nosso caso, tomou impe
rativas as reformas propostas pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, aí incluídas as reformas 
administrativa, previdenciária, tributária, para citar 
apenas as mais urgentes. 

Dessa forma, sem perder de vista os compro
missos democráticos que vêm transformando o perfil 
institucional do País, cabe a nós a intransferível tare
fa de moldar o Brasil para o desafio de estender os 
benefícios da cidadania a toda a nação. 

Apóio, irrestritamente, as medidas recém-ado
tadas pelo Governo Fernando Henrique. Em mo
mentos de crise, impõem-se os interesses maiores 
da Nação. E é preciso muita coragem! 

Os ajustes ora propostos, embora amargos à 
primeira vista, visam a assegurar a estabilidade de 
nossa economia, que caminha a passos firmes para 
a plena integração nos mercados globalizados do 
nosso tempo. 

Assim sendo, os sacrifícios do presente consti
tuem a garantia de um futuro melhor, mais justo e 
com maiores oportunidades para todos. 

Sr. Presidente, s.-.s e Srs. Senadores, por fim, 
permito-me prestar a mais amorosa homenagem à 
minha querida mãe, Abigail Paiva, e ao meu pai, 
José Alves de Paiva, ambos falecidos, mas bem vi
vos em mim, pelo meu neto Vrtor Paiva Bittar. 

Permito-me ainda, emocionado, agradecer à 
minha mulher Aparecida, meus filhos Patrícia, Rodri
go e ao meu genro, Roberto, pelo apoio que deles 
tenho recebido, e aos - graças a Deus - inúmeros 
amigos que em hora alguma deixaram de acompa
nhar-me em minhas lutas. 

É uma honra, para quem, como eu, sempre va
lorizou a atividade política, exercer mandato num 
Senado com tantas figuras ilustres, ex-Governado-

res, ex-Presidentes, Parlamentares ca •:.±:!. 
datas e com _larga el(periência. Quero <·o:rsc .. ' .. :· 
os meus companheiros. 

Que Deus me oriente a cada d:c-., ;~ar~. · 
sa melhor servir à minha Pátria e à rr.i:ohs-. ~é -- · 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. ?c2~:::: .. o.. 
Muito obrigado a todos. (Palmas. ' -~·· 

cumprimentado.) 
O SR. PRESIDENTE {Antor.:o Cc:.>ic:. :. '?:;. :-:·· "2·; 

-Com a palavra, para uma comunicaç5::: i<'<.~·:f.:.d, ~ 

Senador Carlos Wilson, por 5 minutos. 
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - P'.':. :.0 c:r2 

uma comunicação. Sem revisão do orador.) - 0.-. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, r.os te:TI",cs :.";. ' 
2•, do art. 50, da Constituição Federa! e L'~ •:.r.. :.: : 2, 
do Regimento Interno do Senado FederaL :;;c.:::::•~o ?:C 

Sr. Ministro de Estado do Planejamento ? C'cç:c.rr.'0::-1· 
to as seguintes informações: 

a) série histórica anual dos valores ::'a !r;çraô::;c. 
e aplicações de recursos no Fundo de !f!v~st:;r.cr:.::? 
do Nordeste- Rnor, desde sua instituição; 

b) série histórica anual do número d"' qrojetc::;· 
aprovados, em andamento e concluídos, :;om ~s 
respectivos valores financiados e previsão de ·em
pregos gerados, no âmbito da Sudene, :.::esde c;ua 
criação; · 

c) série histórica anual do número de !ur:sion2-
rios da Sudene, por nível de escolarid2de, ~'3s-:'; 

sua criação; 
d) distribuição, por ano de aprovação, j.:Js :xc· 

jetos aprovados, em andamento e conc!ufcas, ,;::;r 

setor de atividades e porte das empresas te!:eiiai;c.
das, no âmbito da Sudene, desde sua criaçEa; 

e) relação dos projetas concluídos, ;-:::: @,mbitc 
da Sudene, desde sua criação, cujas atividsdes se 
encontram parafisadas; 

f) cronograma de desembolso previsto para o 
conjunto dos projetas aprovados, em andamemo 
ou a se iniciar, no âmbito da Sudene, no próJCimo 
triênio, com a indicação das origens previstas de 
recursos, inclusive, do Finar, para o seu cumpri
mento. 

Sr. Presidente, faço isso, principalmente, le
vando em conta as medidas econômicas ~ecente
mente anunciadas pelo Poder Enect:tivo, onde 
está prevista a redução linear de todos os incent:
vos setoriais e regionais, em 50%, inclusive os re
lativos ao Finar, ainda que as medid2s -:tad<~s 
causem profundos impactos na economi2 ";:: :"·o. 
gião Nordeste. 

Na intensidade da atuação da Sudene. :·::;~.:.

.dero fundamental para o Senado Federa! ,.,, .:1 
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especial, para os Estados integrantes da área de 
atuação da Sudene, e beneficiários potenciais de re
cursos do Finar, o perfeito conhecimento da situação 
atual dos citados organismos e fundo, após a edição 
do pacote fiscal. 

Sr. Presidente, era o requerimento que eu de
sejava ler para conhecimento desta Casa. 

É o seguinte o requerimento na íntegra: 

REQUERIMENTO N2 986, DE 1997 

Serohor Presidente, 
Pelas razões que ao final justifico, van'1o re

querer, nos termos do § 22 do art. 50 da Constituição 
Federal e do art. 216 do Regimento Interno do Sena
do Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro de 
Estado do Planejélmento e Orçamento as seguintes 
informações: 

a) Série histórica anual dos valores de ingres
sos e aplicações de recursos no Fundo de Investi
mentos do Nordeste - FINOR, desde sua institui
ção. 

b) Série histórica anual do número de projetes 
aprovados, em andamento e conrluídos, com os 
respectivos valores financiados e previsão de em
pregos gerados, no âmbito da Sudene, desde sua 
criação. 

c) Série histórica anual do número de funcioná
rios da Sudene, por nível de escolaridade, desde 
sua criação. 

d) Distribuição, por ano de aprovação, dos pro
jetas aprovados, em andamento e concluídos, por 
setor de atividades e porte das empresas beneficia
das, no âmbito da Sudene, desde sua criação. 

e) Relação dos projetes concluídos, no âmbito 
da Sudene, desde sua criação, cujas atividades se 
encontram paralisadas. 

f) Cronograma de desembolso previsto para o 
conjunto dos projetes aprovados, em andamento ou 
a iniciar, no âmbito da Sudene, no próximo triênio, 
com indicação das origens previstas de recursos, in
clusive do Rnor, para seu cumprimento .. 

Justificação 

Considerando que, no conjunto das medidas 
econõmicas recentemente anunciadas pelo Poder 
Executivo, está prevista a redução linear de todos 
os incentivos setoriais e regionais em 50%, inclusi
ve os relativos ao Finar, e ainda que as medidas 
citadas causarão profundos irnpaçtos na economia 
da Região Nordeste e na intensidade da atuação 
da Sudene, considero fundamental, para o Senado 
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Federal e, e111 E!.Special para os estados integrantes 
da área de atuação da Sudene e beneficiários poten
ciais de recursos do Finor, o perfeito conhecimento 
da situação dos citados organismos e fundo, aluai
mente é após a efetiVaÇão da oreduçao acima men
cionada. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1997. 
Senador Carlos Wilson 

(À Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento, que acaba de ser lido pelo Sena
dor Cartas Wilson, será despachado à Mesa para 
decisão, com brevidade, nos termos do Regimento 
Interno. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à: 

ltem'1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 36, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 966, de 1997- art. 336, b) 

o Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 36, de 1997 (n" 3.242/97, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da Repáblica, que dispõe sobre o Sis
terr.a de Rnanciamento Imobiliário, institui a 
alienação fiduciária de coisa imóvel e dá ou
tras providências, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n%: 
- 722., de 1997, da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Edison Lobão; e 

- 723, de 1997, da Comissão de As
suntos Econõmicos, Relator: Senador Fer
nando . Bezerra, corri restrições do Senador 
Casildo Maldaner e voto, em separado, do 
Senador José Eduardo Outra 

A Presidência comunica ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. Esclarece ainda que a 
matéria depende de deliberação do Requerimer.to n2 

871, do Senador Casildo Maldaner, que requer au
diência da Comissão de Assuntos Sociais, para que 
fosse objeto de estudo em reunião conjunta das Co
missões de Assuntos Econõmicos ·e Assuntos So
ciais. 



744 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

A matéria, remetida à Comissão de Assuntos 
Econômicos, não foi objeto de deliberação em reu
nião conjunta. 

Em votação o requerimento de audiência da 
Comissão de Assuntos Sociais. 

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

Rejeitado. 
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 

Sr. 12 Secretário exercício, Senador Lucídio Portella. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N2 1 - PLEN 

Dê-se ao art. 26, § 7º, a seguinte redação: 

"Art. 26. . .........................................•.••. 

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 
12 ,. sem a purgação da mora, o oficial do 
competente Registro de Imóveis informará o 
fato ao fiduciário, para que promova judicial
mente a consolidação da propriedade em 
seu nome, aplicando-se, no que couber, as 
disposições do Decreto-lei n2 911, de 12 de 
outubro de 1969." 

Justificação 

A emenda pretende estabelecer o mesmo rito 
processual hoje em vigor para a recuperação de 
bens móveis. Desta forma, garante ao devedorlfldu
ciante que a transferência de domínio e transforma
ção da posse indireta em direta, em favor do agente 
fiduciário, se dê regularmente, sob exame de autori
dade judicial e observância da garantia constitucio
nal do devido processo legal, nos termos do inciso 
UV do art. 52 da Constituição Federal 

A prevalecer o texto pràposto pelo projeto, será 
mais fácil obter a transferência de posse de um inló
vel que a apreensão de uma máquina de costura 
alienada ficluciariamente. Não há dúvidas de que o 
rito estabelecido no projeto contempla as aspirações 
·das instituições financeiras, mas temos que legislar 
com base nos direitos constitucionais, em prol da so
ciedade como um todo. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1997.
Senador José Eduardo Dutra. 

EMENDA N2 2-PLEN 

Insira-se onde couber o seguinte artigo: 
Arl O Decreto-lei n2 911, de 12 de outubro de 

1969, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

• Art. 12 O art. 66, da Lei n• 4. 728, de 
14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte 
~ãÇão: 

"Art. 66. A alienação fiduciária em ga
rantia transfere ao credor o domínio resolú
vel e a posse indireta da coisa móvel ou 
imóvel alienada, independentemente da tra
dição efetiva do bem, tomando-se o alienan
lé óudevectorempóssuidordirefo-e -deposi
tário com todas as responsabilidades e en
cargos que lhe incumbem de acordo com a 
lei civil e penal. 

"Art. 3º O proprietário fiduciário ou 
credor poderá requerer contra o devedor 
ou terceiro a busca e apreensão, a posse 
plena e exclusiva e a consolidação da pro
priedade do bem alienado fiduciariamente, 
a qual será concedida liminarmente, desde . 
que comprovada a mora ou o inadimplento 
do devedor. 

§ 52 A busca e apreensão, a ·posse ple
na e exclusiva e a consolidação da proprie
dade no presente artigo constituem proces
so autônomo e independente de qualquer 
procedimento posterior.· 

Justificação 

A emenda visa adequar o disposto no Decreto
lei n• 911 à alienação de coisa imóvel, objeto do 
presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1997.
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em discussão o projeto e as emendas, em turno 
único. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. exa a palavra pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioc:Q'PT- SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, S~ e Srs. Senadores, esta matéria está sob re
gime de urgência b Relator err:t plenário, sobre as 
Comissões, é o mesmo da Comissão de Assuntos 
Econômicos, o Senador Fernando Bezerra? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-I:; o Senador Fernando Bezerra fará o relatório. 

o sR. JOSÉ ÉDUÁROO tiUTRA .(Bioro'PT- SE) 
-S. ExA está presente? 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Está presente, acabou de falar na tnbuna. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
-Quero saber se está presente aqui, porque tenho a 
intenção de tentar convencê-lo da justeza da minha 
emenda; na ausência de S. Exª fica meio difícil. Por
que sou a favor do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Na realidade, S. Exª vai dar o parecer após a 
discussão; conseqüentemente, a ausência dele não 
é desejável, mas não é 'indispensável. V. Exª está 
com a palavra para discutir. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
- Sei que regimentalmente não é indispensável. 
Tudo bem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Acho que V. Exª tem certa razão, mas providencia
rei para que o relator chegue durante o discurso de 
v. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
-Tem alguém inscrito para discutir, além de mim? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Não, a não ser que V. Ex' peça ao Senador Eduar
do Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Perdão, Sr. Presidente, mas fui até verificar se o Se
nador Fernando Bezerra estava aqui ao lado. Já es
tava ajudando V. Exª no propósito de achá-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Obrigado a V. Ex'. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE) 
- Vou tentar então convencer os Srs. líderes da jus
teza da minha emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Agradeço a V. Ex'. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioca'PT -SE) 
- Sr. Presidente, de início, quero dizer que votare
mos favoravelmente ao projeto. Assim fizemos na 
Comissão. Entendemos que é um projeto importan
te, que poderá repercutir positivamente na economia 
brasileira e na construção civil, que, como todos sa
bemos, é um setor que gera muitos empregos, prin
cipalmente nesse momento.· 

Apresentei sete emendas na Comissão, que 
foram rejeitadas, e não as estou reapresentando. 
Estou apresentando apenas duas que se relacio
nem. Por favor, não levantem o argumento de que 
o projeto não pode voltar para a Câmara. Este é 
um projeto de lei e, caso as emendas forem acata
das, tenho certeza de que a Câmara poderá votá
lo em regime de urgência ainda na semana que 
vem, como já aconteceu com diversas outras ma-

+H ] 

térias. Não será uma semana a mais ou a menos 
que resolverá o problema do Brasil ou que o levará 
para a ribanceira. 

Alerto os Srs. Líderes para um aspecto. Esta
mos criando um sistema de habitação que visa ter 
os efeitos económicos que levantei inicialmente, mas 
estamos deixando, neste projeto, uma situação que 
considero absurda e perigosa. 

Primeiro, e quero 'deixar registrado, não estou 
querendo defender inadimplentes; segundo, não es
tou querendo restabelecer, nesse caso, a figura da 
hipoteca como forma de garantia. Mas esse é um 
projeto que :institui-um regi má de alienação fidueiária 
para imóveis e um rito de retomada do imóvel, por 
parte do credor, caso aquele que ... 

O Senador Fernando Bezerra chegou. Essa 
primeira parte foi só introdução, mas vou repetir só 
a última frase: estamos introduzindo o sistema de 
alienação fiduciária para imóveis, que institui um 
rito quase que sumário para a retomada do imóvel 
pelo credor a partir de um atraso de prestação por 
quinze dias. 

A partir da votação deste projeto fica mais fácil 
retornar um apartamento que tenha sido vendido sob 
regime de alienação fiduciária do que retomar, por 
exemplo, uma máquina de costura que tenha sido 
vendida também sob o mesmo regime de alienação 
flduciária. O que o projeto estabelece? Estabelece 
que, ultrapassado o prazo de quinze dias de atra
so de prestação, o próprio oficial do registro de 
imóveis pfomoverá a consolidação da propriedade 
em nome do credor. Portanto, não há nenhuma in
tervenção judicial. O projeto concede poderes a 
um simples oficial de cartório para decidir sobre a 
legitimidade de cidadãos sobre a propriedade. Ao 
mesmo tempo, o projeto, como não poderia real
mente acontecer, não concede poderes ao oficial 
do registro de imóveis para resolver controv~rsias. 
E~tão, chega-se à seguinte situação: há uma •acu
sação" de que a pessoa atrasou a prestação por 
quinze dias. O oficial do registro de imóveis vai à 
residência do comprador receber a prestação. Se 
este mostrar ao oficial que não está devendo, ou 
sejã, que essa cobrança é indevida, porque ele pa
gou a prestação, o oficial de registro de imóveis 
não tem poder para resolver essa controvérsia. Ele 
foi receber a prestação, e, se isso não acontece, 
pode, em quinze dias, promover a consolidação da 
propriedade em nome do credor. 

Assim, o pretenso devedor - que pode até não 
sê-lo - terá o ónus de entrar na justiça para requerer 
uma liminar, a fim de evitar que não lhe seja tomado 
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o imóvel, poique, segundo os dados do credor, ele 
atrasou a prestação, mas tem como comprovar que 
não está devendo. Nesse caso, inverte-se o ônus da 
prova, isto é, como o oficial de registro de imóveis 
não tem o poder de resolver essa controvérsia, 
aquele que comprou, que não está atrasado em 
quinze dias no pagamento da prestação e tem como 
comprovar isso, é que vai ter que entrar na justiça e 
requerer uma liminar para evitar que o seu imóvel 
seja tomado e leiloado. 

As minhas duas emendas estabelecem sim
plesmente que a mesma regra de alienação fiduciá
ria para bem móvel passaria a valer na alienação fi
duciária para bem imóvel, que é o caso desse pro
jeto. 

Para V. Ex% terem uma idéia de como fica o 
rito nos dois casos -

"A recuperação de bem imóvel aliena
do fiduciariamente, de acordo com o Decre
to-Lei n2 911, de 12 de outubro de 1969: 

§ 12 A mora comprovada por carta re
gistrada, expedida por cartório de títulos e 
documentos ou pelo protesto do título. 

§ 2" O credor requer judicialmente bus
ca e apreensão concedida liminarmente. • 

Isso tem que ficar claro; quer dizer, a decisão 
judicial, no caso de alienação fiduciária de bem imó
vel, é concedida liminarmente. Não se trata de hipo
teca ou de uma situação que se vai prolongar indefi
nidamente. 

§ 32 Exeeutada a liminar, o devedor 
terá três dias para apresentar contestação, 
sendo que na contestação só pode ser ale
gado ter sido a dívida paga ou terem sido 
cumpridas as obrigações contratuais. 

A partir daí, o juiz marca data para pagamen
to em, no máximo, dez dias, remetendo os autos 
ao contador para cálculo do débito. Depois o juiz 
dá a sentença em cinco dias, consolidando a pro
priedade e posse plena e exclusiva em favor do 
credor. A partir daí o bem pode ser leiloado. Isso 
no caso, como disse anteriormente, de uma má
quina de costura. 

Vejam agora qual é o rito no caso da aliena
ção de um apartamento. O credor requer ao oficial 
de registro de imóveis a intimação do devedor 
para pagamento no prazo de quinze dias. Não ha
vendo pagamento nesse prazo, o oficial do regis
tro de imóveis promove o registro, a matrícula do 
imóvel e a consolidação da propriedade em nome 
do credor. Após trinta dias, o credor realiza o primei-

ro leilão com lance mínimo igual ao valor do imóvel, 
não atingindo o valor mínimo, faz o segundo leilão 
etc. 

Quer dizer, é um absurdo que tenhamos um 
tratamento muito mais sumário para o atraso de pa
gamento de um apartamento - e olha, quero lembrar 
aos Srs. Senadores que este é um projeto para a 
classe média e não se esqueçam de que a classe 
média está ~endo_mais peoal.iz"!da a partir deste pa
cote. Então é perfeitamente razoável, possível e pro
vável que um atraso de quinze no pagamento da 
prestação de um apartamento de classe média não 
signifique a intenção de não pagar. Mas se não re
solvermos esse problema, estaremos, na prática, 
criando um sistema que vai, ao contrário do preten
dido, ou seja, incentivar a construção civil, possibili-

. 'tãr que a classe mêdia compre seu apartamento, ge
rar ainda mais insegurança. 

Então, eu queria apelar ao Senador Fernan
do Bezerra, à sua sensibilidade, para essa ques
tão. Sei que a alegação, como sempre, é de que é 
urgente, não pode voltar para a Câmara e algo se
melhante, mas quero dizer que isso não é propos
ta de emenda constitucional. Se o Senado aceitar 
essa emenda, a Câmara vota ainda semana que 
vem em regime de urgência. Por que será que a 
Câmara só aprecia matéria que o Senado modifica 
em regime de urgência quando se trata de assunto 
eleitoral? Vai ter que continuar prevalecendo essa 
lógica? 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Srs. Líderes, a estes pedi atenção, infelizmente 
não deram, mas tudo bem, vai ficar registrado, so
mos a favor do projeto e assim votaremos. Eu ti
nha apresentado sete emendas na comissão e 
não as estou apresentando, mas apenas duas, e 
essas têm conexão. Primeiro, estabelecendo o 
mesmo rito para a recuperação no caso de bem 
vendido sob cláusula de alienação fiduciária; o 
mesmo rito para um bem móvel e um bem imóvel. 
E a segundo emenda é a que modifica o Decreto
Lei nR 911, de 12 de outubro de 69, que é o que 
trata de alienação fiduciária de bem móvel de for
ma a adaptar o decreto a esta nova realidade, que é 
o caso de também o imóvel poder ser vendido com 
cláusula de alienação fiduciária 

Penso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se hou
ver boa vontade por parte dos Líderes, se estes se 
sensibilizarem com esta emenda. este assunto po
derá ser resolvido, voltará à Câmara. tenho certeza 
de que voltará em regime de urgência, e a Câmara 
terá que optar simplesmente entre se aprova esta 
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emenda ou não. Não há nenhum problema, na mi
nha opinião, de atraso porque é entender se é lógico 
ter mais facilidade para recuperar um apartamento 
do que uma máquina de costura. 

Essa é a minha manifestação, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-Continua em discussão. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão, concedo a palavra ao 
Relator Senador Fernando Bezerra, para emitir pare
cer sobre as emendas, em suestituição às Comissõ
es da Constituição, Justiça e Cidadania e Assuntos 
Económicos. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB - RN. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, eu gostaria de dispor, se possível, 
de mais cinco minutos, para que eu pudesse fun
damentar melhor a minha posição em relação às 
emendas aqui apresentadas pelo Senador José 
Eduardo Outra, muito embora eu creia que essas 
emendas são as mesmas que foram apresentadas 
na Comissão de Assuntos Económicos e que tive
ram, da minha parte, parecer contrário com a argu
mentação de que, embora o rito processual, como 
aqui coloca o Senador José E::duardo Outra, possa 
parecer ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Está entendido o ponto de vista de V. Ex!. Se o 
Plenário concordar, com a discussão já encerrada, 
passo para outro item da Ordem do Dia e, posterior
mente, voltaremos a este assunto, quando V. Ex" 
estiver em condições de dar seu parecer. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB- RN)
Já estou em condições de dar o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-Já está em condições? V. Ex! com a palavra. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB - RN.) 
- O Senador José Eduardo Outra apresentou pe
rante este Plenário a mesma emenda, como falei, 
apresentada na Comissão de Assuntos Económi
cos, propondo que seja dada nova redação ao art. 
26, § 7° ao Projeto de Lei que dispõe, havendo 
concordância, por parte de S. Ex", do restante do 
projeto. 

·o§ ?O diz: 
Decorrido o prazo de que trata o § 1º, sem a 

purgação da mora, o oficial do competente Registro 
de Imóveis informará o fato ao fiduciário, para que 
promova judicialmente a consolidação da proprieda
de em seu nome, aplicando-se, no que couber, as 

disposições do Decreto-Lei nº 911, de 12 de outubro 
de 1969." 

A emenda detennina que, não tendo o fiducian
te-devedor purgado a mora no prazo, o oficial com
petente do Registro de Imóveis, certificando o fato, 
promoverá o registro, na matrícula do imóvel, da 
consolidação da propriedade em nome do fiduciário. 
A emenda propõe a necessidade de um processo ju
dicial para a consolidação da propriedade resolúvel 
_em nome do credor. 

É importante ressaltar que a propriedade fidu
ciária criada pelo projeto tem o caráter de proprieda
de resolúvel, cuja configuração encontra-se anuncia
da nos arts. 647 e 648 do Código Civil. 

A propriedade resolúvel se consolida de pleno 
direito, independente de qualquer aviso, notificação 
ou interpelação, judicial ou extrajudicial - o imple
mento da condição dá causa à imediata consolida
ção da propriedade. 

Nessas condições, o projeto guarda perfeita 
coerência com a tradição do Direito brasileiro, pre
vendo a consolidação da propriedade nos moldes 
previstos pelo Código Civil. 

De outra parte, a atribuição que se dá ao Ofi
cial do Registro de Imóveis para proceder ao registro 
da consolidação não só é coerente com o ordena
mento, como também encontra precedentes do Di
reito Positivo brasileiro, para situações análogas, 
como é o caso do cancelamento do compromisso de 
compra e venda, que, por força do art. 14 do Decre
to-Lei nº 58, de 1937, e do art. 32 da Lei nº 6.766, de 
1979, é feito diretamente pelo Oficial do Registro de 
Imóveis competente. 

O projeto, portanto, preserva a tradição do Di
reito brasileiro atinente à natureza da propriedade 
resolúvel. 

Não procede o argumento de que "seria mais 
fácil obter a transferência da posse de um imóvel 
que a apreensão de uma máquina de costura aliena
da fiduciariamente•. 

Efetivamente, em ambas as hipóteses (bem 
móvel ou bem imóvel), a transferência da posse se 
dá por força de processo judicial, aplicando-se o pro
cesso apropriado para cada caso, isto é, Busca e 
Apreensão para o bem móvel (DL n2 911, art. 32) e 
Reintegração de Posse para o bem imóvel (PLC n2 

36/97), tudo de acordo com a melhor técnica legisla
tiva em matéria processual. 

Ademais, do tratamento igualitário para ambas 
as hipóteses, releva notar que, em qualquer dos ca
sos, o juiz defere liminarmente o pedido, com ressal
va de que, no caso do bem móvel, isso se dá de 
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imediato, enquanto no caso do bem imóvel, além de 
ter que ser observada uma carência para notifica
ção, o juiz não dá a posse de imediato, mas fixa o 
prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação. 
Observe-se, a propósito, que, na Lei do Inquilinato, o 
despejo liminar se dá com o prazo de apenas 15 
(quinze) dias. 

Além disso, a lei prevê a notificação até por 
carta remetida pelo correio, enquanto o PLC 
n" 36/97 adota rigorosamente todo o procedimento 
de intimação pessoal previsto no Código de Proces
so Civil. 

Importa, ainda, notar que o procedimento pre
visto no projeto acompanha a tendência de reformu
lação pela qual vem passando o Direito brasileiro, 
especificamente o Código de Processo Civil, refgr
mulação essa que se caracteriza pela simplificação 
de procedimentos e pela retirada da sobrecarga que 
pesa sobre o aparelho estatal. É nesse sentido que 
a consignação em pagamento, que outrora só se fa
zia judicialmente, agora pode ser feita extrajudicial
mente, mediante depósito em banco. _e carta dirigida .. 
ao credor (art. 890 do CPC); a arbitragem, cujo lau
do pela legislação anterior só tinha validade depois 
de homologado pelo juiz, agora, pela nova lei de ar
bitragem, constitui título executivo extrajudicial inde
pendente de homologação judicial ( Lei n2 9.307, de 
1996); a estruturação dos Juizados Especiais segue 
igualmente a tendência de se retirar a sobrecarga do 
Judiciário, na medida em que prevê a solução de 
conflitos mediante a atuação de conciliador e não de 
juiz togado. 

Em todo esse contexto, o projeto se m.Jstra 
coerente com a tendência do Direito brasileiro e se
gue rigorosamente os preceitos dos arts. 647 e 648 
do Código Civil quanto à consolidação da proprieda
de resolúvel, não havendo razão, portanto, para ser 
acolhida a emenda. 

Voto pela aprovação do Projeto de Lei da Câ
mara n2 36, de 1997, nos termos encaminhados pela 
Câmara dos Deputados, não pelo fato de que não 
devemos voltar corno uma forma de perder tempo, 
mas por não ter encontrado nenhuma razão jurídica 
para fazê-lo. 

Esse projeto tem enorme importância econômi
ca, principalmente no atual contexto da economia 
brasileira, por ser um projeto capaz de gerar empre
gos. No que se refere às conseqüências do pacote 
econõmico editado pelo Governo em bom tempo e 
por necessidade de proteger a moeda e a economia 
brasileiras, com certeza, esse projeto virá atenuar a 

redução da atividade econômica com a geração de 
empregos, que dele certamente advirá. 

Por todas essas razões, peço aos Srs. Sena
dores que aprovem o projeto de lei e rejeito a emen
da do Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
~v. Exª rejeita as duas emendas? 

O SR~ FERNANDO BEZERRA (PMDB - RN} -
As duas emendas. O Senador José Eduardo Outra 
sabe que, como conseqüência, também voto pela re
jeição da segunda emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer é contrário às emendas. 

Em :votação o projeto. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT 

- SE) - Peço a palavra para encaminhar, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OuTRA (BLOCO/PT
SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. 

· Presidente, insisto na minha emenda e vou levantar .. 
outros pontos. 

É lógico que, nos dois casos, trata-se de pro
priedade resolúvel - ninguém está contestando isso 
- e, nesse caso, há uma transferência automática de 
propriedade. A discussão é, no nosso entendimento, 
se e_ssa tr<msferênçia~ ~utornática_desde que seja 
configurada a inadimplência. E essa configuração da 
inadimplência tem que ser antecedida de uma deci-

~ão~judicial. O Senador Fernando Bezerra disse que 
o rito era igual, porque no caso de bem imóvel tem 
busca e apreensão. Isso é óbvio. No caso de bem 
imóvel não vai ter busca e apreensão, senão não se
ria imóvel. O bem imóvel está lá, não tem que haver 
busca e apreensão. 

Quero levantar a questão de constitucionalida
de. A Constituição, no art. 52 , inciso 54, diz: 'Nin
guém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal'. Entendo que, na reto
mada da propriedade, nesse caso, não existe pro
cesso legal. Ao passo que, na alienação fiduciária de 
bens móveis, de acordo com o Decreto n• 911, de 1• 
de outubro de 1969, há um processo legal, embora 

-com condição liminar. Então, V. Exª alerta, a emen
da está aí, acho que poderia ser votada favoravel
mente e estou dizendo que esse artigo, particular
mente, é plenamente passível de ação judicial, com 
base na Constituição Federal. A Constituição é clara: 
'ninguém será privado de seus bens sem o devido 
processo legal". 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emenda está 
colocada e quero registrar que, se não me engano, 
pela tramitação, deveria merecer o parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania_.sQbJ:lU> 
emenda. 

Queria levantar uma questão de ordem, porque 
essa matéria passou pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e pela Comissão de Assuntos 
Económicos. Apresentei uma emenda e o Senador 
Fernando Bezerra é o Relator na Comissão_ de As
suntos Económicos. Gostarla de _ouvi[_Q_ parecer do 
Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, principalmente em relação a esse aspecto 
que estou levantando - art. 5º, i; .ciso 54, da Consti
tuição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-O Senador Fernando Bezerra representa, no caso, 
as duas Comissões, porque teve, inclusive, delega
ção do Relator Edison Lobão para fazê-lo e foi , in
clusive, designado pela Mesa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT 
- SE) - Então, o parecer da Cq_mis~o de Constitui
ção, Justiça e Cidadania é pela constitucionalidade 
desse artigo em particular? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- O Relator foi pela prejudicialidade das duas emen
das. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT 
- SE) - Sr. Presidente, lamento. As duas emendas 
estão aí. Voto a favor do projeto e da emenda. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Em votação o projeto, ressalvadas as emendas. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão, 
para encaminhar. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para en
caminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, S~s e Srs. Senadores, quanto à preliminar le
vantada pelo nobre líder do PT, quero dizer que 
hoje, pela manhã, recebi um telefonema do emi
nente Senador Edison Lobão, Primeiro Vice-líder 
do meu Partido, o PFL, comunicando exatamente 
o que a Mesa acaba de declinar, ou seja, que ele 
havia delegado poderes para que o Senador Fer
nando Bezerra representasse cumulativamente as 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania-é 
Assuntos Econômicos, já que ele é memoro oe am
bas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Além disso, a Mesa designou-o relator, levando 
em córita qúe àmaté"riã~ésta em fégfme de urgem
cia. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Mais 
uma forte razão para pôr por terra o argumento ex
pendido pelo nobre líder. 

Mas, o que gostaria de cingir-me era aos as
pectos das emendas apresentadas pelo Senador 
José Eduardo Outra. Conquanto o eminente Sena
dor tenha lógica na apreciação de suas emendas, 
inclusive na exposição que fez por duas vezes, 
como autor e agora como 'encaminhante", diga
mos assim, do processo de votação, gostaria de 
dizer que o instituto da alienação fiduciária em ga
rantia foi instituído mi década de 60 para bens mó
veis. 

Naturalmente, isso foi há 30 anos. Entendo o 
espírito que move o Senador José Eduardo Outra 
julgando que, se para bens móveis há um rito, deve 
haver o mesmo rito pelo menos para bens imóveis. 
Ocorre, todavia, que se aprovarmos com o texto que 
foi realmente absorvido pelas comissões técnicas da 
Casa e se tomar lei, naturalmente sancionada pelo 
Presidente e publicada no Diário OfiCial, tomar-se-á 
urna regra. 

Por que acho que está correto o que está 
posto no projeto? Porque, evidentemente, qual é a 
ratio desta lei? É exatamente dar credibilidade ao 
Sistema Financeiro Imobiliário. Do momento em 
que o fiduciante converte-se em devedor, ao fidu-

-ciário toca o direito líquido.e certo de receber de 
volta o seu imóvel, pelo meio legal que já está pre
visto. 

Enfim, isso foi pré-contratado, foi estabelecido 
e dá garantia à lisura do sistema. 

Por essas razões, manifesto-me contrariamen
te às emendas e em favor do projeto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Em votação o projeto, ressalvadas as emendas. 
Os Srs. Senadores e Seiiàdoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Votação em globo das emendas que têm pare

cer contrário. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que as apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
-_Rejeitadas. 
-A mãténavai àsanção. 

É o se_gt,~iDte QJ)rQj~tQ_il!)rovado: 
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-- .... 
PROJETO .DE LEI DA CAMARA N~ 36, DE 1997 . . 

(N-2 3.242197, na Casa de origem) 
(DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

O;:.spe. sobr& o S.u~.u. da FinllftCl.a
=-nto Imob~l~~r1o, institu1 a al1ena
ç:i.o !'l..cluCl.:ilrJ.a d• co1sa ~1 • dá 
outras p:'O'Vl.dünc::s.as. 

CJ.PÍTULO I 

00 Stsn:MA. Dt FINA.NCIAHENTO IHOBILIÁlUO 

s.çi.o I 

Ca !"iral1dad. 

~t. 1•. O Sl..Statu. de Fl.nanc:;.u.nto Imobilii.rio -

SFI tGII1 por fin;;a.hd.:u:lo promovor o !l.nam:l.~nto iraob.1liário -

Qara.l., a~ eond.l.~s ~tiveu cac aa da !'o~o do. 

~s reapectivos. 

~o II 

Daa entl.d.ades 

A=t. 2•. ~do oper:ar no SFI as caucas ~rKiaicaa, 

os bancos ~re1Us, oa ~c:os de inveatl.=-nto. oa l::taftcos oca 

caJ:'tQl.~ do criÍtd.l.~ 1100bil.1i.r.1o, as aoc.l.adadea da- crild1to 

l.mobiliãrl.o, as assocações de poupança • .-pristiao, .. 

caapanhl.as hl.poe.carl.:r.:s o, a cr:s.ter:a.o elo eon.-.lho Mon*tánO 

N,ac:a.onal - CHN, outr2oa ent:u:iac!.oa 

Art. 3•. A3 cc::cspantu.as socurl.t.l.udor.as da c:rild.itoa 

1mobilii.:n.os, J.nst.l.tUl.t;:Ões nio 'iruanceu·:as conatituldaa sob a 

torm:~. do SOCl.odado por açõgos. tor:To.o por !1nall.da~ a aquial.çio 

o GOC:Url.ti:caçio dessos crodx.to:s • a .u.sslo • ool.oeaçi.o. no 

C.rtl.!'l.c:ados de 

I!llobl.ll..i.l:l.OS, podendo outros ti tu.J.os 

l:eAliz.ar nOQbel.os • presur saron.ços c:otE~P&tiV.l.S coa •• aua. 

ab.V':I.dact.s. 

Panqt:õL!O U~n.eo. 0 Cons•lho MoneÚI:l.O Nacional. - Ctft 

podQr:i. !.:.x:ar cond.J.c;:õe:t p.:~.nr. o t"unc.:.on:unento cbos caapahhiaa de 

qu. trata este .~r.t.tqQ •.•.. 

s.çio III 

Do financamonto .l.DIOb.:.l.:.ino 

Art • .c•. As opera~a do t"l.~no.alMon.to 1.abiliário 

.. 9ex"al serio livr.nent• e!atu.ad.as pelas •ntl.dades 

Alltonz.aclAa a operar no SFI , sequncio eondl.ç54i.lll de ..rcado • 

obeervaãaa as J)r.acr:.ções leqa1s. 

Paráqr.at'o üru.co. Nas ~raçQes d• qu• trata ••t:. 
art.1QO. poderio ••r --.p:J:*1:ados r.cunos proveru.en:ea dA 

c.pta~ nos -rcado• t'inancel.ro • <.t. valor•• MOb.il.J.árl.e>a. C. 

.. corda cca a leq:..s.laç.loo portl.nanto _ 

Art. s•. A.a. ope~ções a. Cin:aneumento l.%110bil1ário 

- li•nl, no :àabl. to õo SF'I , seri.o ll vremento pactua.claa ~la• 

part.a, obae~d..-a as sequ:a.ntes cond..l.ções es:tenei.,i"ã: 

~posl.çi.o l.nc.q~l do V:11ol0%' ~roa~ .. 'll

l:'a~t.l.vo r.a)usee: 

II - r..uno~~o eo c:apl.::!.l empros':ado õâls taxas 

convenc1ona~s no contrato; 

rii - eapl.talizaçio dos J~ros: 

IV - con'tr.õltaçl.o, polos tOIIQd.oras da !inanc:J.amGnt:"o, 

de ~· contra_ ÇtS ;-:a.seos_ ~· mor~ _o ~val..:.C.a~ _PI~~uneo. 

:S 1•. >.. pa::c-t.Gs pod~trão O$t:abolocer os cr:a. t6rl.OS do 

-=-a :Jus te de qu• tra~ o :~.ncl..So ! • obsorvad:a 4l lOQl.slaç.Ao 

riqento. 

S 2•. J\.a operaç:~s da comorcu.lu:açi.o do l.móvtu.s, 

o. pa9-nto parcelado, do arrond.amclnt.o noel:'c::;~.nb.l de. l.móvtu . .a 

• &. tin.anCl.amento unob.l.l.l.;i.rl.o em. Qeral. ~rio :ser ~euacl&:s 
nas me~• concu.çe,.s porm..:. Cl.daS para ~s enu.~de:s aut.o:.=~~d.a:~o 

a opanlr no SFI. obser'V3dos. quant.o oa •ventU&l rit&JUst•, os 

S 3•. Na al.J.ena~o de unubd.e.s om lltd.l.!'ic:a~ sob o 

req:u. da Lei n• 4.591~ de 16 dca- dozenbro da 1964, :a cr.J..tllr.:~.o 

do .;adqul.renta ~anto l.n!'"ormaç;io obrl.<;Uat0rl.a. ào 

.l.'"IC":»:rpo:rador. poàerà :ser centrando sequro quo 9aran~ o 

ro•aarc11110nto ao aciqUl.ronto das quantl.as por esta paqas, na 

hl.p0tesa do inad.J.ft~Phtmonto do :~.ncorpor~dor ou construtor 

-~to à anU'c!Qa ~ obra. 

Seçio IV 

Do Cartl.!'.l.dldo de ~vel.S Imobl.b.i.rl.ot~ 

Art. 6•. O CGrt.l.f:.~d.o de ~i~s Imob.i.~i.:ârl.o• -

gu ê ti tu lo do crWc:ll. ~o nozn1.na 't:.l. vo. cto ll. vrv ngqoci:aç:io, 

La•tr•ado -= crllidl.tos .l.mobl.ll.àrl.os o constit.Ul. p:rcme••• da 

pa~nto - d.l.nhe1ro .. 

Para<;~raf"o ün:~.co. 

c:acap:anbl.a.S securl.tl.%lLdo:.=as. 

Art. 7• _ o O.I tor:a as segu1.ntes. caracterlstl.eas: 

I - t10111e cb: c:<IIIIP.III.nhl.a enu.eento: 

II - nümaro do ord«r~~ loe:al o daa do om:i.sdo:-

IIt d4no~BJ.~M~ç;i.O ""Cart:.l.t'icado de ~iVIIIIJ.• 

Ili:IOÕ1"lJ..ir.:.·os .. : 

IV - !o::aa ~crl.tur::t.!.; 

v - n<ao do tl. eular: 

VI - valor --noau.nal : 

VII 
paqam.nto p.1o.r08l~. discrl.ml.~c;.io óos va.l.ores • da.a datas da 

~to d.a• dl.versas p;.rCC~lato: 

VIII - taxa ct. JUI:CS. !"l.JCI. OU' n'Ueui.nt.a, fJi data• do 

•ua •cg.:.bill.~. admitl.da a c::apl.tall.:z:aç;lÕ; 

IX - cláuaul.:a da reaJUSta. oO•erv.da oa loç1.•laçi.o 

pertl.rwtn t.e ; 

X - luqar do pa<;mnonro; 

Xl - J.dentl.t'.:.caçj.o do Termo de Secun.Uz.a~ da 

c~tot~ qu., lh• ton.h.& dado o:r.:.q-. 

s 1~- 0-:reQ~stro • ~ neqoc~açio do~ ra:r-~.-~o por 

-.io de S.:.•t-• can~li7.:.ado:s d• castód.&.a • liqu:~.d.ç:i.c. 
!inm~e.l.r:a. CS. tit.uloa pr.1v..ctos. 
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5 2•. O CJU pod.eri ter, confo~ ~IIPU•~r o 'r~DDO.d.a 

Geeur.:t.t.iza~o da Cr4dl.t.os. çarant.:t.a tlutuantA, que lhe 

..cuntl.zadon. lUa tão l.~r:it. a neqOOl.a;:ioo doa t..na que 

~ •••• at1vo. 

Seç.io, V 

Ca aec:ur:J..b.zaçjoo do ered.l.tos .1~lii.ri.os 

Art, a•. A socur:l.'t.l.~;.io d-. ~to.:s l.mo~l.liirios • 

a operaç.io pola qual ~· cr*:il. tos :siO- oxp~a•a.~D~ant. 

Vl.nculados ~ enu.ssio de 1o1ma sé r•• de t.i tulos do cr,j,di to, 

-.:::b.anT:.a Tocno d.o Seçur.:t.t..:t.:açào do Crcid.l.toa, l:t;~do por umt. 

c::capa.nh.:t.a s..curJ.t.t.zadora. do qual conat.ario os. S-.q' .. u.ntes 

el....,.nt.os: 

~ a .:t.daat.:t.!.:t.cação do devedor • o valor noa1na1 de 

cada Cl:'1itd.:.to qua lastrflll.fll a enussio. com a :tndl.V1duaç:i.o Co 

1mÓvel a q..Je estot)a vJ..neulado o .t.ndl.caç:áo do c:..rtório ~ 

Raq.:t.stro do Ir!IO-l.s orn que ost.a):t. r.ql.strado • reapectiva 

tu.tri.cula, bem. como o nUmero do r.ç:J.strc do ato palo qua.J. o 

critcb. to fol. e«U.do; 

II - a. l.dantl.f.:t.e&ç.io dos titules .u.udoa; 

III - a const:~.tul.çio do outras qa.nnt1as cio r-a911te 

doa titules da sêr:a.e .Ut.l.da, so for o caao. 

Par.iu~ra!'o Únl.CO. Seci ~rm:. tl.d.a a. :securl.t..1%açio de 

c~J.tos or.:.undos da alien:açj.o c:1e unl.dados en~. GCU.t'.:.caç;io sob 

r~l..llloe d• J.ncorpot::.o:;::.io no:. fiiOlde:s da LeJ. n• 4.Sgl, d• 16 de 

ct.:r.«nbro do 1964 . 

laatrear a .usõo de Cert:tt'.t.cados d<ll r:t.eebive.t..s I~l.~i•rioa, 

s.ndo :;~;qent• t'J.duc:..irl.o uma l.nstl.tul.ç.iO !.insnee1ra ou 

~l.;a autorl.~ p.a~ e:.- f'l.BI pelo BACEN o b.n.!l.ci.i.r.:Los 

os adqul.rcmtes do:s t.!.tulos lastroados nos rece.bive:~.a oD)•t.o 

doa•- r.<iJ:I..m.. 

Art.. lO. O ~l.me f'J.duc.ino s•ri .lnstieuido 

~ant• decl:araç:i.o un.llateral da c:ompanh:1a :secur1. tiz.adon no 

contexto do 'l;'eJ:mO do Scacur.l't3.%acào dca Cr6d.l.tos, qu.. alá d. 

conter os •l-n tos do que trau o art. e•, submeter-~•-• às 

SeQU.l.n tes cond.l. ç6tla : 

t - a con.st.l.t\U.ç.io do req:L.Jne 

~tos que Las'trOl.Olllo a -.a.ssi.o: 

II a constl.tu.:.ç.io dca 

!.:..duc.:.:ft.rl.O 

patr:.mõnl.o. 

sobre os 

.separado, 

inteq~do pela tota.l.:.d.acle d.o:. crlild..:. tos s~t.:.dos ao reqUM 

't'iducl..:i.rl.o qu• lastrel.em a .nu.ssl.o: 

I 'II - a at'•taçio cios c~ tos como l:as'a'O da 41111l.Sslo 

da r.spect.l. V1 ••rl.e do ti t.u.los; 

a nc..aç.i.o do .aqent• !l.dUCl.ir.:..o~ o:a a 

doveres, rosponsa.bl.l.l.c;b.d.Qa • r~neraç:lo. 

bela como as hl.p0t••••. cond.J.ç:.3es e fo:t1na do sua. dest:L tu.1.çio oa 
- ' subatl.t.u.:.ç.io • as ct-.al.s cond.iQbes do sua atu.acão: 

V-:: a forma cWI ll.qul.daç.i.o do pa.trl.mônl.o .:~epsrado. 

Paraqnr;!o ún.l.co. o 'ter:ao de Secun. t1.:t:a~o d-. 

C~t02., - q~.M s•:~a :.nst.J.tuido o reql..ll* !'.l.duCl.árl.o, s•r.i. 

averbado nos Req~stros de Ilnb,..l.s. - que este)&m matriculado• 

oa respecu vos l.ltiO~.Ls. 

Art. 11. Os c~tos ob:J•to do ~.l.JM: tidUci.no: 

I - oonat.l.tu- patr~mõn:~.o sepando, qu.e não a• 

~ cca o da c:aapanhia. securi t1zadora; 

II !Dftter-s•-lo apartados do pstriJDõnio d.a 

campanh.ia securi.t.l.:r..adors at.6 que s• co.pl•t• o re.,_ae. cio 

todos os Utulos d.a hrie a que •st•Jaa .:a!'etados: 

IIt - ct.atl.nam-s• exclus.t.vauaont• à liqu.l.da~o dos 

ti.tu~os a. C(Ue ••tl.~r- afeud.os, ~ cena ao paq..-nto doe 

reap.ct.J.voa euatos $ adJIU.nlattaç:J.o • c1e obrl.gaçõea t'iaca1a: 

r-T - eaeio :~.santos de qualquer açio ou enc:uç:ã.o 

P.l~ crec;.or.-.. --aa <:Cii~PiribT-.-- .cecu-r:.-t"""i DC:lOr&:-

v - hi.o alo Paaaivel.S de const~'<:w.~o de o;arantl.;J.:J 

-ou de excusaio por qu.al.-~quot" dos e-redor:~ ~nh:.a 
~.J.tl.:Ea.d.ora, por 1U.l.S prl.Vl.leq.l.ados que se:~am· 

VI. - só naponderio pelaa ®::-:~.qaçQGa :Ln•rent•s-......_ao.:~ 

ti. tulos -a ele af•tados. 

S 1•. No 're:r:mo de S.cur•t.:t:ta~o de Credl.tos, poder:i 

ser ~•r•do aos ben•f:I.C:Lár:~.os • demal.s eredore.:s do 

--Patr~n:~.o s•par'adO, s• •st.e se t.o::nar :~.nsufiaant-.--;-o--c:i:l.re:Lto 

da haver.m seus crêcb.to.:~ contra o patrl.rnõnl.o cb. ccmpanl:o.t• 

sec:url. tl.:tadora. 

S 2 4
• Uaa ve:r. assegurado o dl.re:~. to de que t::-ata o 

parágrafo anterl.or, a c:ompanhl.& SOCt.tr.l.tl.:adora. satapr•. qlM se 

veriCic:ar •nsufiCJ.inc::.a dO ~trl.:nõn:Lo sep.arado, p~r:i. a 

respectl.v.a ~s:Lçio, l'fled.l.ante ad.itl.vo ao te:nao do 

Secur:~.tl.z.a.ç.io O. Cr6d.l.tos~ nel.o l.nclU.l.ndo outros erciad.ltcs 

l.BIObiliárl.os, ccxn observinc•a dos reql.ll.s;l.tO$ pr-ev:Lstos n~st.a 

seçi.o. 

S J•. A zaa.li.zac:;io dos di.J:al. tos doa benefic.iár:L.os 

l.iai.tar-ae-á aoa cr*::Litos :.motu.l."-ános l.n~tes do 

p&t..ri.m&ru.o ~~~ s.Uvo se tiw:.a sido cona:tituicba

pran1:1as a.d.l.ci.on&l.S por tercel.ros. 

Art. 12. tnstitc.ido o req2.ae t'iduci..no. inc:crnbiri 41. 

~nhi:a a~rl.ti.za.dora adml.n.i.strar cada pa~io ~do. 

.ant.r reqiat.roa eontábe-u .l.~ndan.t:os .. rela~o a c:::a.da um 

~- • elabora.~ • publicar as reapect.ivaa d-.on . .st.r.:açQo• 

ry-nc-:~..r:aa. 

', hriiJ.A.fo Unico. A 1:0talidade do J)&tz'1..D~Õnio da 

~a ãec:utl.t1zadora responde~ pelos ~;oiz:os que ••ta 
ea.ua:ar por àacumpr:t.manto ele dispos:~..ç.io leo;al ou ret;~Ul~tar. 

pc-,.. net;rl.i<jJiftc:.a. ou ac:b.l.n.t.straç1o t_..rârl.a ou, al.nda, por 

~o da. t':~..nal.idade do pa.~nz.o aepe.rada-. 

Are. l3. Ao agente !iducttio s~ eoftferidoa poderes 

pZ'a.l.S de n.preaenta~o da • éc.unh&o <!oe beftetie.iár:Loa • 

incl.u.:~..v. os de receber • dar qul.t:açAo. il\.:uabl.ndo-lhe: 

I • 3:•l.ar pela proteç;io doa direi toa e ineer.a••• 

cto. benaC.!.Cl.ãrios. ac::CIIIIP&!\hanclo a atuaç:lo da c:capanh.l.a 

aac:urtt.iz.adora. na acbiniSt:%at;~.o do p.atr~O sepan.do; 

II - adotar •• ...U.das Jucb.ci.~• 01.1 ext::t:)ucb.c::z.a•a 

nece•••rl.aa .:. _de.t•sa ~ _ ;.n.teresses doa ben•fiCl.i.r:~..os. b.

<:::aeO .à. reali:r:a~ doa c:rlid..l toa aCet&dOa ao patz-1l!a0nl.o 

aapar;r.do, ~•o a ec:ap.anh:L.a. secu-tl.tl.zsdo:c-a üo o taça; 

III --=-or. 

COIIpahh:i.& j.CU.f'i t.it.aaora • 

~' 
que d.i.s;Kls•r: o Ten:c ele 

secar:L.t.l.za~ de Cr6d.J.toa, a l:L~da~o do p.atrl.BIÕn:~.o 

~' 
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v- .xecu~ os dem&.~.s ancarqos quo lh• !'ona 

a~ibUidoa no Te.:wo da S.CUtl.b.U.ç::lo da Créditos. 

S 1•. O a9an.te !'l.duel..&rio r.sponderi pelos pre)ui:os 

que eauar por ~sc:mapr.uaoento de d.i.apas1ç:io loqa.l ou 

~a.M\b:r:-. por ~l1qj.nc:l.a ou adm.l.nistração t.-rina. 

S: 2• . Aplicaa-- ao :a.;ent• t'iducii.rl.o maamo• 

~aitoa: • :~.ne:cmpatíbiliclades iq~Q .. eos po.l.o art. 66 da IAi. 

~· fô,404, de 1.5 d.a da::t.abro de l!J7G. 

Art. U. A. ;~.naat'ici<inc:.:&.:a doa berw: do pat.riiD6nio 

aepaz:aào n.lo datá ca:aaa à d.cliaraçlo da .sua quabra, CJ~bendo. 

~- hlpót8"1a: -;; aqente !'iclu=.i.rJ.o c:;onvoear ass-=bl,ia qeral 

dOa t.nefl.el.:i.rl.o.s par:a o:lel.1.borar sobr• 

adllu.nl.s~raç.io ou li~l.daçio do p;t.trl.mônJ.o SC!parado. 

nor1!1.1ts da 

S 1•. Na h.1pOtese do que trata ostca :.rt.l..qo, :a 

aaae'llbléi:a Q'ttral estar.~ l.-Q1t!.lftada a adotar qu:i!.lquer llleC11.da 

pertanenl:41 .la adaa.nl..straç.io ou l~oqu1d.:Lçi.o d.o ~l:rl.IIIÕnl.o 

s•parado. 1.nelus.1v• a tr:~.ns:ferWnc:!La dos b.ns o <1.1:-e::.tos dol• 

:~.ne.;rantes ~ra outra antl..~de quo opore~ no SFI. a !'orm.a da 

liqLu.d.aç;Ao d':) p.atr11DÕn.J.o • a norneõ~oçio do l1qu1.cb.n<t.o. 

S z•. A asse=Dltu.~ qctra.l, convocada ~l.~nte ~bl 

pu.b~i~ por trã• vezes. coe antec.doi;ncJ.~ de v::.nt• ~as • em 

jornal de qr:anda c:J.rculacio t'lõll pra~ ora que <t.iver SJ.do feia & 

..u.s•io dos titulos. :.nstal:ar•se·.io. em. prl.Die1:r:l convocação, 

c:ca a proseno;a de benet':.c:.:à.r:.os que :-epresent.eca, pelo -no::.:, 

do1s t.erç:os do valor 9'lobal dos t.::.tt:los e. oan seQUnd.õil 

convoc:açl;o, c:0111 q\UI.lquar nü:ftero. sendo v;â.l1da.s as dol1barao;ões 

eo.adas pela ~l.or::.a absolu~ dess• cap::.t.al. 

>..rt. 15. No caso de l.l'l.solvünc::.:a da c:c:ap;~nhJ.;a 

secu:c-:~ot.l.zadora, o ac;onto !l.ducl.:à.rl.o assu:ru.ri :.med:.at.amQ:nta a 

c:u.stõd..ut. • adau.n.tst.ra.ç.io dos crlid.i tos :.=tu.l:::..ir:t.os ::.nt.eqrant:.es 

do patrJ.mi:tn:t.o sepa.eado e c:onvocari :a assa.-nblli::t.a 9'eral dos 

O..Of'ic:1.i\rl.OS para del1.borar sobre a !o~ de aOc.l.ru.st.raçio, 

~rvackn; os rec;u::t.s.i.tos est:abelac::t.dos no § 2• CO :a:r:t. 14. 

Pa:ãqrafo Wu.co. A .l.rl$Olvinc:::t.~ da COCIIP&nh::t.:a 

socur:t.CJ.zadora fti.o af•taril. os patr.trnõn.t.os s:oaparadcs qlliJ tenha. 

~. 1&. Extinqu1r·se-~ o rQq:l.JilQ !iduc::t.árJ.o do que 

~t.a -ta soçào pelo :t.çl-.nto das concil.ções a. quo este;j:a 

-*--Udo. na COClCoau~ do ~•rtnO do secun..tl.:ação ~ 

C.Zád.U:os que o t:enha J.nsot.uido. 

AqontG 

l'idDcJ.á.rio. :Corneoeri, no praz..:t da t.rits d::.a.s úto:u, ;iii companh::.::a 

:M~C~Ln.tizadora. ear.o do qu.l.Uçi.o. qu• serv::t.ci p:ar:a ~l.:a., nos 

~tent.• PMq1at:.ros e. IDOval.s, da a.vo~çj.o quo tenha 

U.Utuldo o r.q1ae f':l.d.uci"árl.o. 

S 2•. A ba1xa do que trata o p:Lr~qn.fo anter:a.or 

i.aportari. na h1Dt.e9h~O .ao paU:t.DIÔtUO OOliUll d.:a ~i.:t. 

aocu.ri.tl.:tadora dOa ~iVIIIJ.S .~liàrJ.os que sobejar-. 

Sel;;lo Vl.I 

A:t. 17. As opera~• ~ [UQ.ncl..:amanto ::.n:robJ.l1ãn.o 

.. vera.l poderio ser pranud.a5por: 

I - ..,llipoeoca: 

II ce•slo CidueJ.•r::.a de d.l.z.-.1.t.o• cr.dit6rl.oa 

~u.• c. contr.atos c. all.C",a~o de i~l.a: 

II :I • <2U;:*O d• diro.1. tos <:r*Cb. tôr:a.os ou aqw.si ti vos 

doootrM~.tos d-. ooatratos de vencia ou prcmossa ct.o Venda do 

iaóve.l.a; 

~ -. aliena~o !l.du~ar1a de co::t.sa :.mõvel. 

S 1•, As q:arant:Las ~·que se ro!o:r.- os 1ncz.sos II. 

III • IV deste art:a.90 c:onst.::t.tu- d.J.~::L.'C.O raal .sobre 

ro.apoc:u vca oO)•tos. 

S 2• . .\pl.l.cam-•11!' ;à caução dos d.l.re.it.os cred.itór.ios a 

que s• r•!'•r• o l.hCUJO III deste :a:r:t::.qo as dispos1.o;.6ea dos 

arts. 79~ a 795 do Cbdiqo Civil. 

S 3•. As ope:raÇP.s d.o SFI que envolvaa locaçAo 

~rio ser q:arant..idas supl«N~nta:naentoa por anti~se. 

Art. 18. O con.t.ra.tc QQ cesslo !1duc:a.ári~ - ç::aranua 

opora a trans.ferinc.::.:a a.o credor da t.l. t.ulal:'.l.dado do$ c:_-éd:. tos 

o:ecU.do.S. ~e• a ll.qw.daç:i.o da d..iv.td.a 9ar.t.nt::t.cla. • c:ont.ori, a.Ua 

de outros elomonto$. oa saqut.ntos: 

I • o tot.al. da CUV1cb. ou sua •Stl.Ma.C'\r.L: 

II - o local.. a data e :a !'orma de paq::aaento; 

II.I - a taxa d.o JUros: 

rv - a ~dentl.~icação dos.dl.r*l.tos erod.itôr.os ob)eto 

da ceãaiõ Ciaueiiria~ 

Att. 19. Ao credor fidue::.âno c:çopee. o d.J.~ito cM: 

- eons•rvar • recuperar a. ·poa•• ~ l:l.tulos 

representat::L.vos dos ~tos o.dl.dos.· contra. _qua.J.qoor 

d.t:ontor, l.nclus::t.V. o pJ:Õpr:s.o c:odonte: 

II - ~r :.. :.ntimaçào dos doV1Kklr.s qu• não 

~ ao cedente. enquanto durar a coss.io !'.tdUCJ.ã.r'l.a; 

III usar doas a~s. rQCUrsos 

Judi.Cl.ôUS O OXtra)Ucll.Cl.&.l.S. i)ar:it. rocober OS c:rllitcll.tos eocil.do;: O 

eXGrcor os ci.Qnl.õll.S dl.rol.tos confer::t.dos ~."o c:edan.t:o no c:on.t:rato 

do al::t.ena.çi.o âo imóvel; 

IV - reo.ber d.J..ret:.a.ment• d.os devedores o• ~toa 

~dos f::t.du~arl.~nt.o. 

S t•. M .uapordncl.as recebi~~ na f'o~ do iDc:iao 

IV deste. aruqo. depol.ll ele dedu:u.das •• o..apoaa.s do ~ • 

do •diU.n.::.st:raçãc. sado c:r:edl.tadas ~o &l~r codacte. na 

opgraçio ob)eto da. cessão f:.t.duCl.âna.. a.t4: final liquidaç:i.o da 

divl.<la e enc:a.~s. r.sponsabil.izand.o-- o <::r*IOr :C:I..dUc:i.6.zoio 

poeranU o cedent:.e. ccmo deposl.t.i.r1o. pelo. que ~r a1._ do 

que este lh• dev.::.a. 

5 2•. se a.:. .:t.mportinc1as rooabicb..s. a que •• ref'er-e 

o pará9rafo .anterl.or. não ba•ta~ para o pa~nto int.aqral. 

da. d.ivl.da • seus enca:r~;~os, ~ eeao das ~.a• do oobranç::a • 

d• a~nl.straçlo daqueles ~eos. o ~ caDti.Duazá 

obr.:t.q::ado 

convonCl.onada.s no contrato. 

A.rt. 20. Na hipbt•se de ralüeia do ~r eedont:o 

• •• não tl.VIIIr havl.do a ~~ dos "t.it:Alos repn:sentat1.~ 
dos crédieos eodiclos tid&sc1ari.~ta. f'1c:aft .....,uzada ao 

oes~n.o CidGcl..i.n.o a :r.st1 tw.ç;lo n.a to~ da lev:L•1*91o 

JMrt.l.fteftto.: 

Patág:raf'o a 

pr:os~&.ri o cu.s:a.oa.irio t'1Cuc1irio oo ~ct.o ct. ...., 

cb.re1to• na f'oaa do d.i..-po>at:o n.oata a.;:A;o. 

A.rt. 21. $5o susa~tt1,.1a de caoçlo. d.edeo ... 

trasulal.aai.woa.a. o. d.ire:Ltoa aqW.aJ.ti~ •~ ~. u.a 
que - con.st.ruç:Ao. 

S 1•. o 1na:~to da caueio. a qoe &a ~ ... -ca 
art190. l.ndJ.cari o v.alor do d6b1to· o :do. ~ • 
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.tdon1:..1.!'iead 

caucl.onados. 

S 2•. RG!et'l.ncio-so =a eaaç:lo .a d.i.r.:c.toa ~aiUvoa 

cklo protness.a do c:acp~ o ~ CUJO preço :al.nda ~ tenha sido 

l.ntoqraliu.do, poc&.ri o crodor ca~onárl.o, ~ndo a mora 

do Prom.Lss:i.t'l.o CXX~Prador~ p~var a ex.o:açlo do a.u c:rW:lito 

ou eCouv-- protosto. o paga:Aento d.o a:a.lóo ela prom.aaa. 

S 3•. sa~ nos tormos do cn.post.o no parágrafo 

antor.or, o crodor oC•tuar o pa.ga~M~nto .. , o valor paqo, oca 

tccios os seus ae8.ss6hos o •vantual.s panalidadea. seri 

~Cl.on.ado ~ d1.vida ~al:2nt.ida pela cauçio, ~aal.vao:So :ao 

c:rodor o dirol. to do execat.ar dasda :loqo o clewdor. inel.uai va 

pol.:a parcol.a eLa divid& aaa1a aeroiel.d.,;.: k 

~hm.o :ti 

DA .M.lnw:;:ÀO ~ DI: COISA DtÓYEL 

.Art. 22. A ali.._c;::io tidud.úia nqu.l..ac!& por .. t:a 

Lai. 9 o ~o JUridi.co pelo qual. .., ~r, ou t'ic!ud.ant.. 

eoii o escopo dG q,ua.nt.l.a. c:onerata a ~te~a ao ~r. 
ou :fiduc.t.i.r"io. da propn.~ rasolüv-.1 de eoiaa ~ .. 

Pariqrafo llnl.co. A ali.enaçi.o t'ictud.iria ~ri aer 

QO!'I.ttatada por pa .. oa t'1ai.ca ·ou .JuridJ.ca, ~ t.r -=--o 

objoto :uoàval c:oncl'llido ou ._ c::onat:rtlç:l.o. ft6o aeDdo privati.va 

da a •nti~a qu:o oper.a no SFI .. 

Art. 23 •. eon.tatu.i-•• a pcoopri~ f'~a de 

c:oi.:sa l.lllêvol madi.an~ ~atro. no ~te ~·=o de 

~:c.s, do con~to que lhe -:.:v. de t1tol.o. 

Pari.qrafo Uru.c:o. Coe a COft&t.:l.tui.ç:Ao da propriedadll 

!'1dt.le.:..ir.s.a. dá-•• o ~ra.e.n~ ela poa .. , tozaando-- o 

fiduc:J.anto poaau.s.ctor chr:.to • o CichleJ.ã:no poaauidor .s.ndi.r:.to 

da OOl.&a. .l..li!IÕVa.l. 

Art. 24. o contl:'ato qu;• ••:rve de ~tu.lo ao neqód.o 

t1duc:i.tr.rio eonteri: 

I - o "w.lor do. princip&.l da dl.rida; 

II - I o prazo e .. condiç6ea: de r.poeic:io do 

-..pri•t.:a..o ou do erid1 to do t'icb.tciirio: 

XII - a taxa ca. j~ • oa en~ in.d.deatea: 

IV - a c:.UD8ula de oonatitw.ç::;lo da · pzppri..cacle 

Cidud.i.r.i.a. c:c:. a deac:riçlo do ~l objleto da ali~M&Çlo 

f~.~oa • a ~Ddicaç:lo do titulo • .odct de .aqw,.dç:Ao; 

V - a cláusula &aaequrando ao f'iduciasn:•. enqgant;o 

adill:lplent., a li...-r. ud.lizaçAo, por sua conta, • ri~, do 

~ obje'tO da alienaç:6o t'iduciiria; 

VI - a indic:açlo, pu:a ef'eieo de venda -. püblico 

lALl.lo, do valor do ~ • doia criUrioa para a ~va 
rwri.sio: 

VU - a c:Uu.ula c:ti.apoaclo sobft oa p~u.. da 

qu. trata o are. 27. 

Art. 25, ec. o paq&Datlto da diVida ..... ~·· 
:t'ei&Olv.-ae, noa te%11oa &.at.- artl.90, .: propriedade f~a 

de 1SDÓV'el. 

S 1•. No prazo da er:1nta. d.i.aa. a coat.ar da data de 
liquida~ d.a d1'rida. o .tichsc:Lár1o fonaoacuá o ~vo 

ta:ao doa qui'taçlo ao fidud.ant.. sob pena lã .al.ta .. tavor 

deet., equivalente a ..aJ.o por canto ao ••· ou fraç:Ao, .~ o 

val.ctZ' do OOft'trato. 

s z• . À vista do ~ lã qw. taç:lo da qoe t=aea o 
~ ~terl.o~. o oti.c:Lal do ~t.eat. feeqiauo da 

Il!!ãvcu.:s efe.t.u.ari o canOGl~nto do reQ'l.Stro da PrO?="l..a..dc 

- ~:i,_~Cl.~_;'~:l.. 

Art. 26. VGnCl.da • n.lo pa~. no :::odo ou - part•, a 

div;i..& e oonst.t.tuido - !lloOJ;'a o !l.duCl.:r.nte, oonaoli.d.ar-••-•· 

nos tormo:s d.eato artl.ço, ~ propr.1~ elo ~v.l - no:ae do 

CJ.duci.âr.:i.o. 

fiduel.:a.nto, ou 

r.qu..lariDQnto constl.tuid.o. :seri l.n~d.o. :a reque~to do 

CidoCl.áno, pol.o o!ie1al do CCXI!P*tento ~l.Stro d.ll- ~1a, a 

saustaz:er. no pr.;~:r;O do 'qul.n%0 dl.as, a pre• taç:i.o v.ncida o a.a 

data do p~to, 

oa - <kt:l1ai.• 

OS .::!dLrQOS leqal..s, incJ.OS1V. t..~to&, &.a 

c:ondr:ml.nl.:r.1~ ;:.mputave;:.:s ao 1mbvol., :r.l..!lm dlUI · 

.s..peaas de cobs:anç;a e do l.ntl.maç.i.o • 

S 2•. O eontr.a.to de!'l.nl..râ o pr.azo d4 c:arinel..a. ap6s o 

qual oeri oxpociida a .s.nt.uruLçào. 

S 3•. A l.ntl.ltlõlçoio f:;~.r-:so-:i. po•~~to 

!J.dueiantct. ou :ao l!leU repro:sctnt:r.nte leqal ou ::~oo proOlr.illdor 

po.< 

ao.Lici:t:açi.o do ot'iel.Ü do Req1..stro ck- Im.óvel.:s. yor otiCl.al. de 

PAgist:'o do Titules • Docu::llõlntos ca comarea d::r. Sl.twlç:io doo 

~ ou de dcal.cil:i.o d.G quem dGV2 reeabü-la, ou pelo 

~io, oom anso dG roc::Qbl.lnQnto. 

5 .C •. Quando o fidu=ante, ou .suu rvpr.sentant• 

legal ou proeu.r2dQr roqularmento con:sti tuido :se onoont.rar -

otttro loc:al., 1nearto • não .sCLb:.do, o ofie;:.a.l. eo:ruf'icari o 

tato, cabcando, Gn~o. õiO ot'l.c:~.a.l C.o cort~pQtonto Roc;ist::ro O. 

:t.ãv.i• p~r a l.ntl.lflaç:lo por odl.t:r..l, publicado por uõs 

di&a, ~O -Mnos.--e ~ &s-- :Jornã.i$ a.-m:u.or-eú:'i:::úb.ÇS.o loca..l 

ou noutro a. comarca da fáCJ.l .aee:sso, se no loc:a.l. nJ.o not.-ver 

~a d.iárl.a_ 

eocval.seerá. o con~to c1o .al:i.en.a<;ão fiducl.::i.=l.a. 

S G•. o o!iei;ü do aoc;:.:stro ela l:mÕVQ.ia, no. -~ 
~ sequi.ntea .i pa~ç:ào da :DOra. antreqari ao t'iduCl.i.rio aa 

iaportánCl.as rooahl.da~, d.odu.z:.s.das a.s dQ:spe.sas de eobr...n;a • de 

ir:t.timaçkt. 

S 7• . DocQ.rrl.do o prszo de que tr.ata o S t•, aea ~ 

pUr~J&çAo da liiOta~ o o.!i.c::ial. do competente ~l.St%."0 da :tmbva~, 

oartific:ando •••• !ato, promoverir., .i VJ.Sta da prova do 

~to,. pelo fic:luCl.ârio, do l.JDPO.Sto do t::ansaU.•do 2f'tc: 
T.f.~, o :req1st.ro, na naa.t.ricula do l.JnÕVol, da eonsolidaç:I.D da 

p.rgpri-=!ade an. not~» do :!iduc.s.a.r:.o. 

Art. 27. Uma vez e:onsolid.ad.a a propriedade .. seu 

~. o fiduc::i;i.r2.o, no pJ:2-Zo de erl.n~ dias, contado• da data 

dcJ %'89i.a-=.ro d.e que trata o S 7• do arti.Qo ~terior. p~:câ 

p6bl.ioo la.il.l..:> para a aliona;:ã.o d.o 1mc:rv.1.. 

S 1•. s.. no prl.me1.ro pUbl1co l•l.l:io, o l!l&l.Or lance 

of'e.r.cado for ~er1o:r :ao v:alor do J.mOvel, eaupu.l:ado na. fan. 

do incso VI do art. 24, sorâ re:a..ll.Zado o soqunc:fO lei.l!lo, nos 

qai.nze dl.a.s S.-qul.D~. 

S 2•. No soqunào lel.lllo. se ri .acal.to o m11.1or lance 

Ot'.recl.do, desde qtlD l.~l-OU -$upe:C1or -"io n1.or da- d.iVU;la., d.:a• -

delq)e.... do• prim.:.os ~- sequro. dos enca.rqo:a leqa.l.:a, 

i.nclua1ve tr~butos, a d:u eontrl.bu.s.ç:õea eondt.:nl.nl.:ai•. 
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·S J•. Para o:. !l.ns do d.l.spost.o no3-te :a.rtiQO, 

entonda.-s• por: 

I - di on.da; o ~ldo dev.c!.or da o~r.açào d• a.l..ien.ç::ào 

!iduel.õ~~r.l..:a., n~ data do le.'l.l.l.o, nele l.nc::luido.s 

convenc:.ona1.s , 

eont~tu<l.l..$; 

correspondente:~ aos enc:arc;os e cusus do in~ • ::as 

S 4•. Nos cl.ncc d.l.as que se sequ.l.r.& .à venda do 

:.m.Ovol no l•:tl.l.o, o cr.dor entr..;;~.ra ao d.ev.dor a U~~PCrtinc:.a 

que soMJ:ar, ccn.al.darando-•• nela comp~ndl.do o val.or d.a 

l.n"-ru.:r:aç:io dei bont:el.torl..as. d.pol..:s da declu.z:J.dos 0:11 valores da 

divida • d3• da.peaas e encargos da que. trat2m os SS _.:• .. . -...3•, 

!ato •••• que 1.mp0rtari. r~-proc:a qu.\.taç:i.o~ nJ.o !!lO 

õlp.ll.Cõlodo o d.l.sposto na p;..rte !J.nal. do art. 516 do Cbcliqo 

~vil. 

S s•. s.. no s~d.o lo.a.l.l.o, o ~NU.or l~ o!~d.o 

nJ.o t'or .1.~l. ou sU~l.or ::t.o \r.Llor ro.t'~do no S 2• ~ 

c:onSl.d.orar-:se-à ex:tlnta a di.Vl.d.a o exonerado o cr.cor da 

obr.l.q::t.çio da que t.r.a't.a o s c•. 

S 6•. tb. hJ.pOcaso da- que ~ta o pariq:=s:!'o aneen.or, 

o c:rlldor, no prazo dG anco cll.as a contar da dal:a do a-.qundo 

l.U.lo, daril ao cl.-v.dor qul. taçlo da di Vl.cb., IMCU..ante t.r:mo 

própno. 

Art. 28. A e~~oado do c:roid.l.to obJeto da. al.1.enaçlo 

t'~duc.z..irl.a 1.mpl.z.ear.i a ~&t'eri.nCl.;a, ao C.•a~onâ.r~o, c» todoa 

oit. d.l.r.1.tos o obrl.Q2Ç6.s l.narent•a ;ã proprl.~ t'icltJCl..hl.a -

qan.nt.J.a. 

Ár'C. 2g. O fiduc:l.:a.nt.•, caa anueti.Cl.a. .xpreaa.a do 

.CiduCl.hl.o, ~rá tranaml.t:.l.r os c::U.:rel.to:l de. que !le)a utular 

•~• o l.laÓVa.1 obj•~ da a.lienaç;lo t';.dl:c:L.:flrl.a ..., ~'t.l.~. 

aasU!IUndo o a.dqua.renteo a11 re&~ct.l.vaa cbri.9aç:Oos. 

Art. 30. É ~·•~d.:t. ao f.i.duCl.árl.o, .seu caasl.on:lr.rl.O 

ou sueaasoras, l.nclusl.~ o adqu.:&.renc.e do l.mbvel por t'orça do 

púl:lll.c:o lel.l.i.o cleo que erat.am ps SS 1• e 2• do art. 27. a 

.~r.eqn~ n.a po.a• do l.IIIÓVel, qu-. seri eo~da 

lial.n.a..t:mente, para cteaoc::upa~ .. ••••anta cb.&a., da8de qu• 

OCIIIIP=Ovada, na r~ do d.l.apos~ no a.rt. 2G~ a consolicbç;lo da 

propnedAde em ..u nc:a.. 

~- 31. O :fiador ou Uirc.l.to i.nt.roessado que pao;ar 

a diVl.da ticaD aub-roqado, da pl.•no d.l.r.:..to .. no ~to • na 

proprJ.eciade ti~rta. 

Art. 32. Na hipótaa• de l..nsol.vimCJ.a do !'.i.d.uc::z.&nt:e, 

fica assequrac:la ao !'.iêue:...irio a re:sotul.ç;i.o elo 1.11'0v•l all.enado 

!'iâuc.&rl.a.m.nc.e,. na !'o~ d.:t. le~;l.a.laç.io F*C'tl.n~t:e. 

Art.. 33. Aplieaa-se a propr~ f'iduo.ir.:~.a.. no qu• 

~. aa d.iapos1.ç6as dos aru. Gn • i,;.la do C6dl.qo CiVl.l. 

lJDOl:U.lúrl.O 

NOVE~BRO DE 1997 

o.PÍ~ !II 

DISPOSIÇÕES GI:.RAIS t: FnUü.S 

qor.al pod.orj,o e.stl.pular que li tiq::.oa 

ar.bl.t..~qiiKil. nos t:Grmo:s do dl..sposto ::<L Ua1. n• 9. 307. do 24 d• 

.s•COEhbro de 1996. 

Art.. 35. Nas cossõos do cre<hto a que aluàllloll1 

-a~ 3°, 18 • 28, e d.l.!Jp4otl:s~ :a. notl.!':s.ca.ç;.o cio dev.dor. 

Art. 36. Noa contratos c:!• venda dCI itnóvais :a. pn.z:o, 

:l.nc.lusl.v• ~ll.ca."'l:lç.;io !'l.d.llC.l.arl..a, da .arrendaa:loento marc:Ln~l d• 

l.!!làva1.s, Ce fl.nat:~Cl.-nC.O J.:nobl.ll...,rl.O ara g•ral e nos tit:'.J~os 

d-. quo t:...--abm os .art.s. _5", 7• Q s•. ~ur:-so-:it.. raapoel.Ocb. :t. 

l~:s.slaçào P*'J:t.l.nantt • .a. osc:,pulaç.i.o de cláusul-oa. do raaJust:.e • 

~ concUÇÕes • C%'1t:ar1.o.s do suõl. .:a.pl:.c.a~. 

Ar~. 37. iu. o~raçóes de .:a.rra~nt:o mer~o.l C. 

J.m6v•1.s Mo s• apl1..0. .:a. l.ql.sl.:~r.çã.o port:.J.nente .i l~o d• 

.llfiÓ~l.ll :r•sl.den<::..l.al..s, ~o ros::.d•nc::.:.aJ..s ou comerc:t.us. 

Art. 38. oa con~t:o.s resultant:e.$ da aplic::aç:l.o desta. 

Lei, qu.and.o cal.b:rados com possooa. fi.sl.ca, b.nof'i.c.ii.rl.a !ina.l. 

r.~ ope~~o. poc!ar.lo ser !'o:mal1.za.dcs por instrumon~ 

.Lrtl..cular. n.i.o :s.a lha apl:u:õ~.nd.o :t. no~ do art. 134, II, do 

Cõc:ll.qo Cl.Vl.l. 

Art:. 39. Às oper;açõos da f'l.nanCl.amanto l.lDObi.liirl.o 

- qer;:~~.l a qu• so r•f•ra esta Lel.: 

I - ~ a• aplJ.~ &a dl.spo:u.ções da Lo.i n • 4 • 380. 

d.- :21 de ·a.Qo•~ da 1964. • a• ~l.s d:LspoSl.Ç:ÕQS lega.1.s 

rat'•renta.• ao Sia~ Fi~op1.ro d.:l. H1b::.taç:S.o - SR!: 

-I-X----- apli~-•• ..,. dispoa:a.ç6e• do• :..rts. 29- a 4l elo 

oaerato-Lel. n• 70. de 21 cSe noVW!Ibro dG l9G6. 

Art.. 40. O. l.nCl.•oa I • II do :..rt. 167 da Leu n• 

6.0t5, de Jt de daze.bro de 1973, paa•am a v:1o90t'2r :..cresc:~.dos, 

reepect.l.vaa.nt•. doa a~ntea 1~:. ·-

•.Art;. 1&7. •••••••••••••••••••·••••••••••• 
I- ••••••••••••.•••••••••.••••••••••••••• 

JS) da al:l.an.a,.:Ao !l.dUCl.;á.r:r..;a. om 9:1.ra.nua. d.e 

CO:l.aa ~-

II -

,ia:lobilii;rJ.oe, 

!'1.duc1.:lr:Lo ... 

Ar'C. 41. o Hl.nJ.&t.ro do Estado d..:a. Fazenda ~ti 

~r a• l.natruçõoa que ao :-;~.:z•r.m n•Ciilaa:irJ.:aa à .x.ecuçlo do 

d.l.~•to nea t.a 1A.J.. 

Art::. 4.2. taea L.:u anc.ra .n vl.qor na dat:iL d.. •u.a 

pabl1.caçl.o. 
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·' ;'>::!. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT
- ·:;-. Presidente, queira registrar o meu voto a 

· -:.:··.':·!"~as emendas. 
~) SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

.. '.lotou;:; íavor das emendas o nobre Senador José 
·:.~·~"-rcc Outra, acompanhado dos Senadores 
:Odc.::;.rdo Suplicy e Emília Fernandes. 

<~ SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

?ROJETO DE RESOLUÇÃO N2 148, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 967, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 148, de 1997 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos corno con
clusão de seu Parecer nº 714, de 1997, Relator: 
Senador José Roberto Arruda), que autoriza o 
Governo do Estado de Sergipe a realizar erris
são de Letras Financeiras do Tesouro do Es!a
do de Sergipe - LFTSE, cujos recursos serão 
destinados ao giro da dívida mobiliária vencível 
no segundo semestre de 1997. 

A Presidência comunica ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

'.<am queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-

ção finaL (Pausa.) · 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo redação _final que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 741, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2148, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução nº 148, de 1997, que autoriza o 
':stado de Sergipe a realizar emissão de Letras Finan
ceiras do T escuro do Es!ado de Sergipe - LFTSE, cujos 
recurscs serão destinados ao giro da dívida mobiliária 
vencível no segundo semestre de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de novem
bro de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo cunha Lima,- Relator - Geraldo 
Melo - Joel de Hollanda. 

ANEXO AO PARECER NQ 741, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUQÃO Nº , DE 1997 

Autoriza o Estado de Sergipe a reali
zar emissão de Letras Financeiras do Te
souro do Es~do de Sergipe - LFTSE, cu
jos recursos serão destinados ao giro da 
dMda mobillária vencível no segundo se
mestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1Q É o Estado de Sergipe autorizado a emi

tir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Ser
gipe- LFTSE. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste 
artigo serão destinados ao giro da dívida mobiliária 
vencível no segundo semestre de 1997. 

Art.2!! A operação de crédito mencionada no arti
-g(TariteriOr 3preseiitã as segllfrrteS ea.racterístiCãS: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
~ção-da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a par
cela de 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento:_·igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro -- LFT-;-ciiadas pelo Decreto-Lei n2 

2.3i"6, de 25 de novembro de 1987; 
d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real); 
f) caracterfsticas dos títulos a serem substituí

dos: 

CETIP 

Titulo Vencimento Quantidade 

N 20-11-97 71.166.000 
g) previsão de colocação e vencimento dos tí

tulos a serem emitidos: 

CETlP 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

2o-n~1991 2o-n~2oo1·· N · 20-11-1997. 
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h) forma de colocação: mediante ofertas públi
cas, nos termos da Resolução n2 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil. 

§ 12 A publicação do anúncio do leilão para oferta 
dos títulos referidos neste artigo será feita com antece
dência mínima de três dias de sua realização. 

§ 22 O Estado de Sergipe encaminhará ao Se
nado Federal, para exame da Comissão de Assun
tos Económicos, tod~ documentação referente á 
oferta dos títulos emitidos ao amparo desta Resolu
ção, bem como a cadeia de emissões desde a ori
gem da dívida. 

Art. 32 O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federal, até o décimo dia de cada mês, 
para exame da Comissão de Assuntos Económicos,. 
todos os registras de compra e venda, em todas as 
modalidades, dos títulos emitidos com base nesta 
Resolução, efetuados no mês anterior, até a efetiva
ção da venda definitiva. 

Art. 42 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 52 Esta Resoluçã'ô entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto e es1ando a matéria em regime de 
urgência. passa-se à imeáata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem3: 

Primeiro dia de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
n2 25, de 1997 (n2 449197, na Câmara dos De
putados), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que altera cispositivos dos arts. 71 e 72 
do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, introduzidos pela Emenda Constitucional 
de Revisão nº 1, de 1994 (prorrogação do Fun
do de Estabilização FISCal- FEF), tendo 

Parecer sob nº 707, de 1997, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Renan Calheiros, oferecendo 
a redação da matéria para o segundo turno. 

NOVEMBRO DE 1997 

A Presidência esclarece que, nos termos do 
Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do 
Dia durante três dias úteis, em fase de discussão, 
quando poderão s&r oferecidas emendas que não 
envolvam o mérito âa matéria. 

Transcorre hoje o primeiro dia de discussão em 
segundo turno. 

Em discussãg a propost<3,,Jf'ausa.) 
Não havendo quem peça a .palavra, a discus

são terá prosseguimento na próxima sessão delibe-
_rativª ordinári11_._ __ . . _ 

O SR. PRESIDENTE (AntonioGarios Magalhães) 
-ltem4: 

Primeiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
n2 63, de 1995, de autoria do Senador Gilberto 

· Miranda e outros senhores Senadores, que al
tera e revoga dispositivos da Constituição Fe
deral pertinentes à Justiça do Trabalho, tendo 

Parecer sob n2 681, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jefferson Péres, favorável, 
nos termos da Emenda n2 1-CCJ (substituti
vo), que oferece, com votos contrários dos 
Senadores Lúcio Alcântara, Sergio Macha
do, Ney Suassuna e Esperidião Amin e abs
tenção do Senador Gilberto Miranda. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 in f"me do Regimento 
Interno, a matéria constará, dtJtCinte 5 dlas úteis, da 
Ordem do Dia, em fase de discussão, quando pode
rão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, 
rio ITllnirrKÇdacomposição do Senado. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
-12 Secretário em exercfcio, Senador lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 987, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 279, Alínea c, com

binado com o art. 372, adiamento da discussão por 15 
dias da Proposta de Emenda à Constituição n2 63195, 
a fim de ter prosseguimento na sessão de 4-12-97. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1997. -
Senadora Emília Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Solicito, antes de votarmos o requerimento, a leitu
ra das emendas. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

São lidas as seguintes: 
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EMENDA No 1-PLEN 

O § 1° do art. 111 da Constituição, constante do art. 1°, passa a 

ter a seguinte redação: 

"§ 1° O Tribunal Superior do. Trabalho compor-se-á de 
· vinte e sete ministros, togados e vitalicios, escolhidos dentre 

brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos, nomeados pelo Presidente da República, após 
aprovação do Senado Federal, dos quais dezessete dentre 
juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, integrantes da 
carreira da magistratura trabalhista, cinco dentre advogados e 
cinco dentre membros do Ministério Público do Trabalho". 

JUSTIFICAÇÃO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quando da 

apreciação da PEC 63/95, aprovou substitutivo oferecido pelo Senador 

Jefferson Péres que prevê a extinção das figuras' do Ministro classista e Juiz 

classista, bem como a nova composição do Tribunal Superior do Trabalho 

e dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

Para essa nova composiÇão havia sido previsto q!,!e . .três 

quintos seriam ~scolhidos dentre os juizes Tribunais Regionais do Trabalho, 

integrantes da carreira da magistratura trabalhista, um quinto dentre 

advogados e um qu~to dentre membros do Ministério Público do Trabalho. 

Essa distribuição não observa a necessidade de rigorosa 

distribuição dos cargos extintos de forma . proporcioná[ aos juízes, 

advogados e membros do. Ministério Público do Trabalho. 
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Pretende-se com a presente emenda incorporar o critério da 

proporcionalidade na definição da nova composição dos tribunais de forma 

que fique assegurada a representação dessas categorias. 

Sala das S()ssões. 13 deJtovembro de 1 S97 

1 
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EMENDA No 2-PLEN 

Acrescente-se à PEC n° 63, de 1995, o seguinte art. 2°, 

renumerando-se o atual art. 2° para art. 3°: 

':Art. 2° É assegurado o cumprimento dos mandatos dos 
atuais ministros classistas temporários do Tribunal Superior do 
Trabalho e dos atuais juizes classistas temporários dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e das Juntas de Conciliação e 
Julgamento. 

§ 1° Os cargos de mihistro classi~ta temporário do 
Tribunal Superior do Trabalho serão transformados em cargos 
de ministro togado e vitalício, e os cargos de juiz classista 
temporário dos Tribunais Regionais do· Trabalho serão 
transformados em cargos de juiz togado e vitalício, quando de 
sua vacância. 

§ 2° A investidura nos cargos vagos, trãnsfoliTiadós nos
termos do parágrafo anterior, será feita, alternadamente, por 
juízes de carreira da magistratura trabalhista, por advogados e 
por membros do Ministério Público do Trabalho, nessa 
seqüência. até que se complete a composição prevista pelo § 
1° do art. 111 da Constituição." 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda se faz necessária para assegurar o direito 

adquirido dos juízes classistas em relação aos seus mandatos. 

Ademais. com sua extin_ção, faz-se mister estabelecer regra de 

transição prevendo a transformação de seus cargos para de ministro 
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· .. te;;'.: ,o 'cgad '· o e d · · e JUIZ Vit j' . 
,xo•.t;rnento d a ICIO togado b esses ca • em com ct· rgos ora)ransformado o Jspor sobre o prl·m . - s. e1ro 

Sala das Sessões, 13 de 
. [ '' nn-b<n do 19987 . 
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EMENDA No 3-PLEN 

Dê-se ao artigo I • a seguinte redação e acrescente-se 
o se.\,'1linte artigo 2", renumerando-se o atual art. 2" para art. 3°: 

"Art. 1". Os artigos 111,113,115, l16e !17passam 
a vigorar com a Se<óuinte redação: 

Art. III . 
........... ~--·········· ·········· ·····-······-·~··•-.. -. ---~--,--~,-~·-· .,_.__, ... _. _ _,,_.,__. '-''''':.·· ._ .......... ········ ................... . 

§ I • O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-à de 
vinte e sete Ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após 
aprovação pelo Senado FederaL sendo: 

I - dezessete togados e vitalícios. dos quais onze 
escolhidos dentre juizes de carreira da magistratura trabalhista, três dentre 
advogados e três dentre membros do Minstério Público do Trabalho; 

II - dez classistas temporários, bacharéis em direito, 
com representação paritária dos trabalhadores e empregadores. 

§ 2° O Tribunal encaminhará ao Presidente da 
República listas triplices. observando-se. quanto às vagas destinadas aos advogados 
e aos memhros do Ministério Público. o disposto no art. 94, e, para as de classistas, 
o resultado de indicação de colégio eleitoral integrado pelas diretorias das 
confederações nacionais de trahalhadores ou empregadores. confofll}e o caso; as 
listas triplices para o provimento de cargos destinados aos juizes da. magistratura 
trabalhista de carreira deverão ser elaboradas pelos Ministros togados e vitalícios. 
• • • • • • • • • o • • o o • •• •••••••• u o no o o o ••• •••••••-•...-...~-~ 0 , "-....._'-">='.'!':=<'.,.._,,_,.~'''''o •, o'~!~ •_• _._, 0 •, • •, o• •• ~o •_ ~ •• • •••• o o •• o o • • • • o·~ o • •• 

Art. I !3. A lei disporá sobre a constituição. 
invest.idura. jurisdição. competência. garantias e condições de exercício dos órgãos 
da Justiça do Trahalho. assegurada a paridade de representação de trabalhadores e 
empregadores. 

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão 
compostos de juizes nomeados pelo Presidente da República, sendo dois terços de 
juizes togados vitalícios e um terço de juizes classistas temporários. observada. 
entre os juizes togados. a proporcionalidade estabelecida no art. III, § 1 •, I. 

Parágrafo único. . . . ...... .. . . . . . . .. .. .. . . ... ... . .. . . ... . .. ...... ...... , 

III - classistas, bacharéis em direito. indicados em 
listas tríplices pelas diretorias das federações e dos sindicatos com base territorial na. 
região. 
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. _Art. 116. A Junta de Conciliação e Julgamento será 
composta de um juiz do trabalho. que a presidirá.. e dois juízes classistas 
temporários. repre~entantes dos empregados e dos empregadores. 

Parágrafo único. Os juizes classistas de primeira 
instância serão nomeados pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho e 
eleitos entre os candidatos ~~ciados às entidades sindicaisco_m base territorial na 
área de jurisdição da Junta de Conciliação e Julgamento, observacla. no colégio 
eleitoral. a proporcionalidade ponderada da representação, na forma da lei. 

Art. 117. O mandato dos representantes classistas, 
em todas as instâncias. ~de trés anos. mantido o vinculo previdenciário da origem . 
• • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • ••• ••• • ···-··---,.,~----~- -,-- ·-----~; •• -~ ·-·-· "~-- ~"~--"-___.!_''-·-·. ~-···-·.:: ••• ~- ••••• _ ·:_··· -~- ••••• ·:·. ~ -~~-~~~=~ 

.. Art. 2•. Aos Ministros Classistas do Tribunal 
Superior do Trabalho e aos Juízes C!assistasTemporários dos Tribunais Regionais 
do Trabalho que estejam no exercício dos cargos na data da promulgação desta 
emenda fica assegurado o cumprimento integral de seus mandatos. 

JtTSTIFICAÇÃO 

A modificacão proposta objetiva aperfeiçoar 
democraticamente a escolha dos representantes classistas de primero grau:garantir 
a autencidade da representação, ao inibir as atuais distorções. e manter a presença 
desse importante instmmenro classista na Justiça do Trabalho. 

Ao se exigir a qualificação de bacharel em Direito 
para os repres-entante~ dassistas junto aos Tribunais. busca-se dotar o Judiciário 
Trabalhista de condição julgada ideal para o exercício daquela magistratura: a 
associação do conhecimento técnico-jurídico à experiência prática. 

A atual forma de provimento para a primeira instância. 
ademais de ens~iar fone conteúdo político, aparenta conter distorções, porquanto 
permite a escolha de juizes dassistas sem representação. A proposição é no sentido 
de que a escolha recaia em candidato eleito por colégio eleitoral formado pela 
universalidade da categoria. Jl1a~-observado o sufrágio ponderado, de acordo com a 
proporcionalidade da repre~entação A lei estabelecerá os prazos para a habilitação 
de candidatos e eleitores. bem como a forma de desenvolvimento do processo 
eleitoral. 

A proposta proibe que a investidura dos JUizes 
classista~ incur~ione no sistema previdenciàrio da magistratura togada ou do 
ti.mcionalismo público ci\·il da llnião. mantendo-os vinculados ao sistema privado de 
origem A torma de prestação de serviços sem vinculação definitiva com o Estado 
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---
proporciona clara economia ~o~ cofres públicos, uma vez que a nomeação de juízes 
classistas não acarretará encargos previdenciários. 

O artigo set,'l.mdo da proposta visa a preservar 

transitoriamente situações constituídas. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1997. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento, de autoria da Senadora 
Emília Fernandes, pedindo adiamento por quinze dias. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, tem a palavra o Sena
dor Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
data venia da ilustre Senadora, não vejo razão para o 
adiamento da discussão e da votação desta matéria. 

Ao contrário, temos todas as razões para não 
acolher o requerimento, porque embora, tenho certeza, 
não seja intenção da Senadora - faço questão de res
saltar isto-, na prática a aprovação do adiamento im
plicará a postergação desta emenda para 1999. 

Explico: adiado por quinze dias e começando a 
tramitar praticamente em dezembro neste plenário no
vamente, receberá emendas - eu mesmo me compro
meti a emendá-lo-, retomará à Comissão de Constitui
ção e Justiça e Cidadania e só será apreciado por este 
Plenário no início de 1998. Votado aqui, irá para a Câ· 
mara. Certamente tramitará na Câmara dos Deputa
dos no segundo semestre de 1998, quando, num ano 
eleitoral, será impossível conseguir quorum de três 
quintos, no segundo semestre, para a aprovação desta 
PEC, que ficará para 1999. 

Se rejeitarmos o requerimento, haverá tempo 
de o Senado votar ainda, até o final desta sessão le
gislativa, a PEC, que será encaminhada para a Câ
mara, podendo ser votada naquela Casa no primeiro 
semestre do próximo ano. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, encareço aos Srs. 
Senadores que, com todo o respeito que me merece a 
Senadora Emitia Fernandes, rejeitem o requerimento. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr" e Srs. Senadores, eu gostaria de, sem entrar no 
mérito das razões oferecidas pelo Senador Jefferson 
Péres, dizer que me solidarizo com o requerimento 
da Senadora Emília Fernandes. 

E aí, sim, quero pedir a compreensão do Pie· 
nário. Já solicitei expres;;amente ao Senador Josap
hat Marinho que me destine alguma atenção para 
uma ponderação que desejo fazer. Penso que o 
adiamento é sensato, porque a decisão da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania foi tomada, 
Sr. Presidente, chegando-se a uma votação em que 
o placar ficou em 9 a 8. Ressalte-se que esse resul-

tado ocorreu em uma emenda constftucíonal. Eu 
nunca vi algo assim na Comissão de Constituição, 
Jlisllça: e Cidadania. 

Segundo, não tenho nenhum interesse pessoal 
na manutenção do juiz classista. Mas, pura e simples
mente, eliminá-lo, sem termos a coragem de analisar 
os verdadeiros defeitos da função é muito precipitado 
e, por esse motivo, votarei a favor do requerimento. 

Quero ap!esentar a este Plenário, nobre Sena
dor Hugo Napoleão, três alterações. A primeira delas 
é o provimento do cargo de Juiz Classista na primei
ra instância. Ele não pode ser tão oolitiqueiro quanto 
é. Deve-se dar ao sindicato. ou seja, à repre
sentação classista. uma ponderação que a lei possa 
estabelecer. Por exemplo, pelo número de sindicaliza
dos que o sindicato representa e, a partir disso, aco
plar a idéia de rodízio, com o intuito de o mesmo sindi
cato não se perpetuar nessa primazia. Todavia, naque
la base territorial, ao serem adotados a média ponde
rada e o rodízio, tomar-se-á mais transparente e meri
tória a forma de provimento na primeira instância. 

A questão da aposentadoria, que sempre foi mo
tivo de abuso, já estâ extirpada e, na err.enda oonstitu
cional, podemos consolidar. O exercício da função de 
juiz classista por três anos. não muda o vínculo empre
gatício original daquele que exercer a função. 

Terceiro, o provimento na segunda instância 
pode ser reduziao,-mantidó o critério da ponderação, 
a quem seja bacharel em Direito. Hoje, penso que 
isso não é elitizar; hoje, isso seria dar à Justiça de 
Trabalho de segunda instância um requisito mínimo 
desejável para quem, em nível de segunda instân
cia, vai representar o trabalhador. Não penso que 
isso seja elitista; é, sim, uma exigência própria da
quilo que não é o exercício da função de conciliação, 
que, aí sim, dispensao título de bacharel em Direito. 

Vejo com muito bons olhos esse adiamento 
que a Senadora Emitia Fernandes requer, porque o 
conteúdo do que estamos a votar pode receber ou
tras emendas. Estou falando de algumas que são 
idéias minhas, mas tenho ouvido de muitos Senado
res idéias até mais claras sobre como este tempo 
seria utilizado. Não é um tempo de pura e simples 
postergação; é um tempo para amadurecerem estas 
que coloquei e outras idéias melhores, o que certa
mente os nossos nobres Pares apresentarão antes 
da votação em plenário. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes 
e, posteriormente, aos Senadores Odacir Soares e 
Josaphat Marinho. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PDT-RS. Para 
encaminhar. Sem rev1são da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr'ls. e Srs: Senadores. na linha do raciocír.:o 
do Senador Esperidião Amin. justifica-se a intenção 
do requerimento que enviamos à Mesa. Pedimos a 
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compreensão dos Srs. Senadores, tendo em vista 
que estamos tratando de uma em~nda à Constifulc· 
ção que, por força regimental, passa exclusivamente 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Portanto, um número limitado de Senadores teve a 
oportunidade de discutir a matéria e de apresentar 
emendas, já que os que não são membros da Co
missão não podem fazê-lo lá, somente em plenário. 
Enfim, é uma matéria que os Constituintes introdi,Jzi
ram na nossa Carta Magna. 

Quero cumprimentar o Senador Jefferson Péres, 
porque S. Ex" recebeu essa matéria para relatar em 
agosto deste ano e, agora, no final do mês de outubro, 
já apresentou o seu relatório. Considero que isso é 
uma determinação e uma responsabilidade. 

Por outro lado, considero também não houve 
tempo suficiente para uma discussão mais ampla Sa
bemos que esse assunto poderia ter sido esgotado em 
uma ampla discussão com a presença de repre
sentantes de juízes togados, de juízes classistas ou 
leigos, enfim, nesta Casa, que fundamentaria, tenho 
certeza, com muito mais propriedade, esse assunto. 

Estamos tratando de um dispositivo que foi in
troduzido na Constituição, que, sem dúvida, distin
gue a Justiça do Trabalho e que tem uma avaliação 
de inúmeras pessoas - inclusive de juízes togados, 
porque sabemos que muitos estão contra os juízes 
classistas, .mas há outros que estão fazendo uma 
avaliação que, de certa forma, é uma maneira de se 
democratizarem as decisões, de dar a celeridade 
comprovada e necessária para a solução dos confli
tos existentes entre os patrões e os empregados. 
Ela garante o equilíbrio entre as partes envolvidas. 

Sabemos, por outro lado, que a presença e o 
resultado do trabalho dos juízes classistas têm redu
zido os custos da Justiça, abreviando a tramitação 
de processos. Srs. Senadores, o substitutivo, embo
ra tenha também a desculpa de reduzir os gastos, 
não diminui o número de vagas, chamando os juízes 
togados, que têm salários mais altos, para ocupar as 
dez vagas que seriam dos classistas. 

Teremos de discutir mais profundamente o fato 
de simplesmente eliminarmos os juízes classistas, 
por ser conflitante com o art. 1 O da Constituição Fe
deral, que diz:'· 

"Art. 10. É assegurada a participação 
dos trabalhadores e empregadores nos cole
giados dos órgãos públicos em que seus in
teresses profissionais ou previdenciários se
jam objeto de discussão e deliberação." 

E o projeto que está sendo apresentado não 
faz alusão alguma a essa questão. 

Queremos, então, pedir a boa vontade dos Srs. 
Senadores e o entendimento do Sr. Relator e das Li
deranças, para que possamos travar uma discussão 
e até um entendimento maior. 

Há correspondências que chegam a todo o mo
mento, inclusive hoje, e não conseguimos sequer lê
las. Portanto, temos que construir alternativas. 
Quanto mais se discutir esse assunto, buscar-se o 
entendimento conjunto, o estabelecimento de crité
rios mais rígidos, a questão da aposentadoria - as
sunto profundamente discutido, já está sendo resol
vido e foi aprovado pela Comissão de Assuntos So
ciais -, certamente a matéria vai para votação, revo
gando a ~diferença deaposelltadoria para os juízes 
classistas, colocando em nível de igualdade, confor
me prevê a reforma da Previdência. 

É mais do que justo que analisemos com tranqüi- _ 
liclade, com certeza a decisão que estamos tomando e 
que requer a atenção de todos os Srs. Senadores. 
Peço que prorroguemos o prazo. Jamais viríamos a 
esta Casa pedir a prorrogação de uma matéria para 
que fosse esquecida ou jogada nas gavetas. Jamais 
utilizamos esse dispositivo desde que estamos no Se
nado Federal. A prorrogação é para aprofundarmos o 
estudo, para que possamos oferecer sugestões e 
construir alternativas melhores para essa questão. 

Era o que tínhamos a dizer, pedindo o voto fa
vorável dos ilustres Srs. Senadores. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -SE) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Odacir Soares, pelo 
PTB e, logo após, ao Senador Josaphat Marinho. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO. Para en
caminhar a votação.} - Sr. Presidente, Ss-45 e Srs. 
Senadores, pessoalmente sou contra a extinção da 
representação classista na Justiça do Trabalho. 
Essa é a colimação de uma má vontade dos juízes 
togados em todas as instâncias da Justiça do Traba
lho em relação aos juízes classistas. Em todo o Bra
sil, sempre víamos os juízes togados contra a repre
sentação classista e isso é um golpe contra o traba
lhador, contra a estabilidade social do País porque a 
Justiça do Trabalho foi criada nos mesmos moldes 
dos tribunais do júri com a participação de repre
sentação da sociedade nas decisões dessas instân
cias do Poder Judiciário. 

No momento em que tiramos da Justiça do 
Trabalho a representação classista, fica esta devolvi
da à vala comum da Justiça Comum, como aconte
cia no Brasil há muito tempo e ainda ocorre hoje nas 
comarcas onde não há Juntas de Conciliação e Jul
gamento, em que o juiz comum ou o juiz O?stadual di-
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rime os litígios trabalhistas. Do meu ponto de vista, a 
extinção da representação classista na Justiça do 
Trabalho caminhara também para a extinção da Jus
tiça do Trabalho, ou seja, devolver-se-iam todas as 
reclamações trabalhistas para a Justiça Comum, já 
que só há juízes togados na Justiça Comum. 

Concebeu-se a Justiça do Trabalho de cunho 
eminentemente social, da qual participariam reprec 
sentantes do setor produtivo - capital e trabalho, 
sem formação jurídica, mas com formação social, 
representando o capital e o trabalho. Com essas ca
racterísticas e com a sensibilidade social haurida 
das lutas, dos litígios e da experiência decorrente do 
trabalho, elas levariam essa experiência para a Jus
tiça do Trabalho. 

Com a extinção da representação classista, a 
Justiça do Trabalho, a meu ver, perde a sua caracte
rística de justiça social; passa a ser uma justiça como 
outra qualquer. Se extinguirmos a representação clas
sista. penso que deveríamos colocar todos os juízes 
da Justiça do Trabalho em disponibilidade, transferindo 
as suas atribuições para a Justiça Federal. 

Essa questão merece uma discussão mais am
pla; a Senadora Emilia Fernandes tem plena razão. 
Reitero as considerações feitas pelo Senador Espe
ridião Amin de que, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, a decisão teve uma diferença 
de um voto, não consolidando, portanto, uma posi
ção definitiva da Casa 

Por outro lado, observando o substitutivo do 
Senador Jefferson Péres, pude constatar que a rep
resentação classista, na segunda e terceira instãn
cias da Justiça do Trabalho, não tem suas vagas eli
minadas, mas transferidas para os juízes togados. 
Como disse a Senadora Emilia Fernandes, o custo 
da Justiça do Trabalho aumentará, porque o juiz to
gado ganha mais, enquanto o juiz classista recebe 
por sessão a que comparece. O juiz togado ganha 
por mês e, além disso, recebe diárias quando se mo
vimenta para qualquer parte do País. 

Para finalizar, Sr. Presidente, penso que a pro
posta de adiamento da Senadora Emilia Fernandes 
é até modesta, porque S. ~ pede 15 dias para 
analisar melhor uma questão que terá uma repercus
são muito grande na vidaâo País. Na medida em que 
o Brasil moderniza seu parque industrial e suas relações 
de trabalho, faz-se necessária a existência desses fo
ros judiciais, dessa representação do capital e do tra
balho, expressa na representação classista 

Por esse motivo, estou de pleno acordo com o 
requerimento da Senadora Emília Fernandes para 
adiamento de 15 dias. E mais: até sugiro que esse 
adiamento se faça por mais tempo, se V. Ex", com a 
sensibilidade e o conhecimento que tem da vida na
cional, considerar pertinente. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. JOSI\PHAT ~RINHO (PFL-BA) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores, fui advogado tra
balhista, por longo tempo, na Junta, perante o Tribu
nal Regional, perante o Tribunal Superior do Traba
lho. Que há inconvenientes no atual sistema de es
colha e. designação dos juízes classistas é fora de 
dúvida, mas o problema não pode ser visto apenas 
sob este ângulo, que é circunstancial. 

A representação classista em si não responde 
pelos erros com que a legislação hoje regula a maté
ria O problema é mais delicado e mais importante; 

, há um caráter saciai que não podemos ignorar. O 
juiz classista, na Justiça do Trabalho, é um fator de 
equilíbrio; é ele que normalmente assegura aquilo 
que veio da doutrina, mas entrou na experiência uni
versal; é ele que assegura a superioridade jurídica 
do trabalhador para compensar sua inferioridade 
econõmica. O juiz togado, normalmente, tende a vo
tar com os patrões, em sua maioria. Tenho essa ex
periência vivida, ao passo que até encontramos - e 
os vi muito -juízes classistas votando com a catego
ria, com a precisão de juízes togados. 

De forma que, quando se verifica a inconve
niência na forma de estruturação da justiça classista, 
o que se impõe é reformá-la, e não extinguir a repre
sentação classista. 

E possível que se tenha de examinar detida
mente se o juiz classista deve ir até o Tribunal Supe
rior do Trabalho. É apreciável mesmo se comporta a 
sua presença no Tribunal Regional, porque, perante 
as Juntas de Conciliação e Julgamento, parece-me 
irreéusável a neceSsidade. 

. Devemos, portanto, examinar esse problema 
não apenas sob os asPectos das formalidades legais 
que atualmente orientam a escolha dos juizes clas
sistas, mas também sob o ângulo social. Eliminar, 
pura e simplesmente - e o nobre Relator não o fez -, 
como muitos querem, a representação classista sig
nifica elitizar a Justiça do Trabalho. 

Por i5so não me parece que caiba, por exem
plo, exigir iíecessariamente que o juiz classista seja 
bacharel. Não; há muito cidadão de média formação, 
mas com expressivo bom senso, que ali examina os 
processos e se pronuncia com raro sentido de justi
ça social. Não escondo: vi e ouvi no Tribunal Supe
rior do Trabalho juizes classistas que votavam com 
muito mais segurança do que vários juízes togados. 
E votavam ora em favor dos interesses dos sindica
tos trabalhistas, ora em favor do capital, ou seja, re
velavam efetivo sentimento de justiça. 
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Devemos atentar neste problema. E é dentro 
desse espírito que peço licença ao meu prezado 
amigo, Senador Jefferson Péres, embora reconhe
cendo sua preocupação, para também votar em fa
vor do adiamento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco.tPT -SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BibcoiPT-SE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em primeiro lu
gar, gostaria de dizer que, embora o requerimento seja 
de autoria da Senadora Emília Fernandes, que faz par
te do Bloco, vou abster-rrie de votá-lo. 

Como vários Senadores falaram sobre o méri
to, quero dizer que, quanto ao juiz classista, há di
vergência entre dois partidos do Bloco: o PT e o 
PDT. Aliás, essa divergência se dá não apenas em 
relação ao juiz classista, mas a toda a estrutura da 
Justiça do Trabalho e à estrutura sindical. 

Gostaria de mencionar que, na Constituinte, meu 
partido -o PT- ficou isolado, porque era contra a uni
cidade sindical, a representação classista e o poder 
normativo da Justiça do Trabalho. Dizia-se até que es
távamos sendo inocentes úteis para os empresários. 

Quero lembrar que os setores empresariais da 
estrutura sindical tradicional também são favoráveis 
a tudo que está aí, os ligados à Federação. Quando 
se fala em juiz classista e representação classista, 
não é só do trabalhador, há também a do empresá
rio. E, normalmente, os votos se anulam, porque um 
e outro votam visando seus interesses. 

A questão está relacionada a uma visão de 
uma estrutura sindical autoritária, a meu ver, que ob
jetivava evitar o conflito, que queria tratar a luta de 
classes como resolução sob control~ do Estado. 
Não é à toa que toda essa estrutura é copiada da 
Carta Dei Lavoro, do fascismo italiano. Este é o fato. 

Há uma emenda constitucional de minha auto
ria, tramitanto no âmbito da Comissão de Constitui-

. ção, Justiça e Cidadania, relacionada a essa, que 
extingue a unicidade obrigatória. Sou a favor da uni
dade dos trabalhadores, mas não imposta pelo Esta
do, não imposta em lei. Sou favorável à modificação 
de toda essa estrutura sindical que abrange o juiz 
classista, a unicidade sindical e o poder normativo 
da justiça do trabalho. 

Uma das questões levantadas foi a de que a 
emenda passou por um voto só na comissão. Quero 
lembrar que outras emendas passaram por um ou 
dois votos na comissão, mas que isso não serve 
como argumento para adiamento. As questões le
vantadas podem ser corrigidas ainda. Essa emenda, 
de qualquer forma, .voltará à c:_omissão, porque hoje 

é o seu primeiro dia de discussão, mas ficará em 
discussão até o dia 25 de novembro. Lembro aos 
Colegas_(lue a~!Tief1da conta com o número de assi
naturas regimentais-necessanas ao apoiamento. 

Sobre a consideração de que não tem sentido 
substituir classista por togado porque isso aumentará 
os custos, penso que se pode acabar com o classista 
simplesmente, não precisa substituí-los por togados. 
Vou até fazer uma subemenda a uma emenda da Co
missão em relação a essa questão. Quanto ao requeri
mento, até em consideração ao fato de ser uma Sena
dora do Bloco a autora do requerimento, vou me abs
ter na votação. Em relação ao mérito da matéria, tenho 
uma posição muito bem sedimentada e voto favoravel
mente a ela quando esta proposta voltar ao plenário. 

Muito obrigado. 
A SRA. JUNIA MARISE {PDT-MG)- Sr. Presi

dente, peço a palavra, para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Fomos liberais, inclusive, porque a Senadora já en
caminhou como autora e pelo PDT e o Líder do Blo
co falou pelos colegas. 

·A SRA. JÚNIA MARISE {PDT-MG)- Fui de
signada pela Liderança para fazer o encaminhamen
to, Sr. Presidente. A Senadora Emília Fernandes fa
lou como autora do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Então, concedo a palavra a V. ExA. O Bloco falou 
por V. Ex" também, mas tudo bem. 

A SRA. JÚNIA MARISE {PDTIMG. Para enca
minhar. Sem revisão da oradora.) - Muito obrigada, 
serei breve. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, penso 
que nesta questão do adiamento do requerimento 
não está sendo discutido o mérito do projeto que 
está em pauta. Parece-me que as vozes que se le
vantaram a favor do adiamento, da discussão e do 
mérito dessa iniciativa de emenda constitucional, 
correspondem à expectativa de todo Plenário para, 
de uma forma responsável e mais abrangente, dis
cutir essa proposta de emenda constitucional. Por 
quê? Porque visa, exatamente, a extinguir as funçõ
es de juiz classista do Tnbunal Superior do Trabalho 
e dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

Não queremos, Sr. Presidente, neste momen
to, ensejar a discussão do mérito, mas particular
mente o requerimento da nobre Senadora Emília Fer
nandes, que tem como objetivo possibilitar uma avalia
ção mais ampla da matéria., que foi discutida na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania e está entran
do em discussão, em primeiro turno, no plenário do Se
nado Federal. A partir desse momento, todos os Srs. 
Senadores que não integram a Corrissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania estarão tomando conhecimen
to da matéria Portanto, é essa a oportunidade de nos 
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debruçamlOs com maior responsabilidade sobre 
essa proposta de emenda constitucional. 

Isso não significa, no entendimento do Partido 
Democrático Trabalhista, qualquer contradição ou di
vergência, principalmente deritro doBioco de Oposi
ção. Pelo contrário, a iniciativa da nobre Senadora 
Emília Fernandes, repito, procura ensejar uma opor
tunidade mais ampla para que todos os Senadores 
discutam a questão e até as emendas que poderão 
ser apresentadas. 

Portanto, nosso encaminhamento é favorável à 
aprovação do requerimento da nobre Senadora Emí
lia Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento .. 

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

Aprovado, com o voto contrário do Senadior 
Jefferson Péres. 

A matéria retomará ao plenário no dia 4 de de
zembro, na segunda sessão de discussão, em pri
meiro turno. 

O SR. PRESIDENTE (AAtonio Gar1os Magalhães) 
-Item 5: 

Discussão, em turno único, dio Projeto 
de Lei da Câmara n° 13, de 1997 (n2 1.607/96, 
na Casa de origem), que revoga o art. 27 do 
Decreto-lei n• 3.688, de 3 de outubro de 1941 
- Lei das Contravenções Penais (previsão de 
futuro e práticas semelhantes), tendio 

Parecer favorável, sob n2 667, de 1997, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, Relator: Senador Jefferson Péres. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, daí 
porque se passa à discussão em turno único. 

Em discussão.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadiores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadio. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA ~ 13, DE 1997 
(N"1.607196, na Casa de origem) 

Revoga o art. X! do Decreto-Lei n" 
3.688, de 3 de outubro de 1941- Lei das 
Contravenções Penais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 2 Fica re\,'ogado o art. 27 do Decreto-Lei 
n2 3.688, de 3 de Qutubro de 1941 - Lei da$ Co(ltra
venções Penais. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica revogado o art. 27 do Decreto-Lei n2 

3.688 de 3-1Q-1941- Lei das Contravenções Penais. 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-

rio 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen

to n2.983, de 1997, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Resolução n• 149, de 1997, que 
altera o art. 13, da Resolução n2 69 do Senado Fe
deral, ou seja, disciplina pedido de autorização de 
crédito de interesse dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia do segundo 9ia_ útil subse<jüente, nos termos do 
art. 345, 11, do Regimento Interno. 

O SS.j>RESII)ENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Apreciação do Requerimento n2.984, de 1997, lidio 
no Expediente, de urgência para a Mensagem n° 
188, de 1997, que solicita a autorização para contra
tação rte operação de crédito externo junto ao Banco 
de Desenvolvimento lnteramericano - BID, destina
do a financiamento de programa de reforma educa
cional e profissional. 
· Em votação o- réquerimento. 

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

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundio dia útil subsequente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Lucídio 
Potella. 

São lidos os seguintes: 

PARECERES 
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PARECERES N°S 742 e 743, DE 1997 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 41, de 1997, (n° 
2.683/96, na casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente 
da República, que dispõe sobre a reestruturação dos Corpos 
e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha. 

PARECER No 742, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 

Relator: Senador ROMEU TUMA 

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei da Câmara n° 

41, de I 997, de iniciativa do Executivo, que "dispõe sobre a reestruturação dos 

Corpos e Quadros de Oficiais e Praças da Marinha." 

A proposta, que não recebeu emendas no prazo regimental, visa: 

• à constituição de Corpos distintos, em função do emprego 

previsto. .. para seus. integrantes, por agrupamento de Quadros 

especializados de uma mesma área de especialidade; 

• à ampliação da presença da mulher na Marinha; 

• à unificação de processos seletivos; 

• ao ingresso e à permanência de:: pessoal no serviço naval, 

atendendo aos interesses da_instituição. 

A reestruturação considera a possibilidade de transferência entre 

os diversos Corpos e Quadros e garante a preservação dos direitos adquiridos 

pelos atuais militares, que deverão ser posicionados nos novos Corpos e 

Quadros, levando em conta sua antigüidade e habilitação profissional. 
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A iniciativa não contraria disposições constitucionais ou 

infraconstitucionais. Quanto ao mérito, a reestruturação proposta dos Çorpos e 

Quadros da Marinha atende aos seusobjetivos e não implic'! aumento de 

gastos. 

Não obstante, faz-se necessária, através de uma emenda 

meramente redacional, a correção de um equívoco, pertinente ao § 4° do art. 

8°, que refere-se à expressão "Quadro de Apoio Técnico", quando deveria 

referir-se a "Quadro Técnico". Percebe-se o equívoco, quando observamos que 

a primeira expressão é citada uma única vez no texto, enquanto que, antes e 

depois dela, a segunda é empregada oito vezes. 

Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei 

da Câmara n° 41, de 1997, observada a seguinte emenda de redação: 

redação: 

EMENDA No 1-CCJ 

Dê-se ao § 4° do art. 8° do PLC n ° 41, de 1997, a seguinte 

"Art. go ( ... ) 

§ 4° Antes de completados cinco anos de nomeação ao oficialato, 

os Oficiais convocados integrantes do Corpo de Engenheiros, dos 

Quadros do Corpo de Saúde, dos Quadros Complementares, do 

Quadro Técnico e do Quadro de Capelães Navais serão avaliados. 
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pela Comissão de Promoção de Oficiais, visando a sua 

permanência em caráter definitivo na Marinha . 

....... ......... ......... .. .. ...................................... .. . . . .......... .. .. . .. .. ...... ........... ... . 

Sala das Comissões, em 29 de outubro de 1997 
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PARECER N° 743, DE 1997 

DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E 
DEFESA NACIONAL. 

Relator: Senador ROMEU TUMA 

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei da Câmara n° 41, 

de 1997, de iniciativa do Executivo, que "Dispõe sobre a reestruturação dos 

Corpos e Quadros de Oficiais e Praças da Marinha." 

A proposta, que não recebeu emendas no prazo regimental, visa: 

• à constituição de Corpos distintos, em função do emprego 

previsto para seus integrantes, por agrupamento de Quadros 

especializados de uma mesma área de especialidade; 

• à ampliação da presença da mulher na Marinha; 

• à unificação de processos seletivos; 

• ao ingresso e à permanência de pessoal no serviço naval, 

atendendo _aos interesses da instituição. 

A reestruturação considera a possibilidade de transferência entre os 

diversos Corpos e Quadros e garante a preservação dos direitos adquiridos 

pelos atuais militares, que deverão ser posicionados nos novos Corpos e 

Quadros, levando em conta sua antigüidade e habilitação profissional. 

A iniciativa não contraria disposições constitucionais ou 

infraconstitucionais. Quanto ao mérito, a reestruturação proposta dos Corpos e 
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Quadros da Marinha atende aos seus objetivos, não implica aumento de gastos 

e vai ao encontro dos interesses da Defesa Nacional. 

Não obstante, faz-se necessária, através de uma emenda meramente 

redacional, a correção de um equívoco, pertinente ao § 4° do art. 8°, que 

refere-se à expressão "Quadro de Apoio Técnico", quando deveria referir-se a 

"Quadro Técnico". Percebe-se o equívoco, quando observamos que a primeira 

expressão é citada uma única vez no texto, enquanto que, antes e depois dela, a 

segunda é empregada oito vezes. 

Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da 

Câmara n° 41, de 1997, observada a seguinte emenda de redação: 

EMENDA No 2-CRE 

Dê-se ao §4° do art. 8° do PLC n ° 4l,de 1997, a. seguinte redação: 

"Art. go ( ... ) 

.................................................................................................................. 

§ 4° Antes de completados cinco anos de- nomeação ao oficialato, 

os Oficiais convocados integrantes do Corpo de Engenheiros, dos 

Quadros do Corpo de Saúde, dos Quadros. Complementares, do 

Quadro Técnico e do Quadro de Capelães Navais serão avaliados 

pela Comissão de Promoção de Oficiais, visando a sua 

permanência em caráter definitivo na Marinha. 

" 

Sala das Comissões, em 11 de novembro de 1997. 
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JOSÉ SARNEY, PRESIDENTE JOSÉBIANCO 

ROMEU TUMA, RELATOR BERNARDO CABRAL 

PEDROSIMO~ 

CASILDO MALDANER 

JOSÉ AGRIPINO 

EDUARDO SUPLICY 

EMÍLIA FERNANDES 

·· BELLO P ARGA 

PARECER No 744, DE 1997 

DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E 
DEFESA · NACfONAL, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 86, de 1997 (n° 443/97, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, celebrada 
entre a República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia, em Fortaleza, em 17 de dezembro de 
1996. . 

RELATOR: Senador HUGO NAPOLEÃO . 

I- RELA TÓRIO 

O Senhor Presidente da República, de conformidade com o disposto 
no artigo 49, inciso I, da Carta Magna, submete à consideração dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional (fls. 04), acompanhado da Exposição de 
Motivos n° 119/MRE, de 02 de abril de 1997 (fls.09 e 1 0), assinada pelQ Sr. 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do "Acordo Básico de 
Cooperação Técnica, Cientifica e Tecnológica entre o Governo dd República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia", feito em Fortaleza 
-CE, em 17 de dezembro de 1996. 

2. Quando da sua tramitação pela Câmara dos Deputados, a matéria 
obteve aprovação unânime das suas Comissõ~s. dt: .Rs:@ções Exteriores e de 
Defesa Nacional, Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e, 

finalmente, de Constituição e Justiça e de Redação. 
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Chega, então, o processado ao Senado Federal, para apreciação e 
emissão dos competentes pareceres técnicos das comissões a que cabe 

pronunciar-se sobre a matéria. 

II- VOTO DO RELATOR 

3. É conhecida, nos tempos modernos, a velocidade co]ll que se 
desenvolvem os conhecimentos teóricos e técnicos. Urge que os países 
procurem aproximar-se e juntar-se uns aos outros em busca· da mais estreita 

cooperação nas áreas científica e tecnológica. 

4. O presente acordo entre o Brasil e a Bolívia vem ao encontro da 
determinação de ambos os paises em fomentar a troca de idéias e experiências 
no campo científico e no t(}cnológico. Programas e projetes são, para tanto, 
incentivados, cabendo, ainda, ajustes complementares ao acordo, 
particularmente no que concerne aos projetes de pesquisa, desenvolvimento e 
financiamento cooperativo. Para a consecução de tais objetivos, estimulam-se a 
troca de informações, a organização de seminários e conferências, o treinamento 
de pessoal e a concessão de bolsas de estudo, dentre _outras formas de 
cooperação._ Engajam-se, para tal fim, os apoios das universidades, dos centros 
de pesquisa e das instituições e empresas públicas e privadas, "de acordo com a 
legislação vigente em cada país". A participação de outros países ou de 
"organizações multilaterms de cooperação em programas e projetas 
específicos " é também garantida. 

Outro aspecto importante do ato internacional ora examinado é a 

instituição, pelas Partes Contratantes, de um Grupo Permanente de Coordenação 
entre os dois paises, com o objetivo primordial de dar apoio e .cooperação aos 

programas e projetas intercambiados e devidamente avaliados. O citado Grupo 
Permanente encaminhará os resultados do seu trabalho à Comissão Mista de 

Coordenação Brasil-Bolívia, para conhecimento desta. Por fim, dá-se isenção 
tributária recíproca aos equipamentos para pesquisa conjunta e projetes 
experimentais, bem como assistência e facilidades recíprocas aos cidadãos que 

estiverem cumprindo as atividades previstas no Acordo. 

5. No que concerne às partes adjetivas do Acordo - prazo de val-idade 
e sua prorrogação, denúncia, divergências de interpretação, implementação, 
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entrada em vigor, invalidação de acordo bilateral anterior, data, local de feitura e 
exemplares bilingües -, estão de conformidade com os atos costumeiramente 
lavrados para a espécie. 

6. Por todo o exposto e concordando, ademais, com as judiciosas 
observações contidas na exposição de motivos ministerial acima mencionada, ao 
afirmar que a evolução t~b~ológica entre o Brasil e a Bolívia nos últimos anos 
estão a exigir a atualização do acordo passado (1973), somos pela aprovação do 
"Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia", em Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996, na forma do ato 
emanado da Câmara dos Deputados. 

É o parecer, "sub censura". 

Sala das Comissões, em 11 de novembro de 1997. 

JOSÉ SARNEY, PRESIDENTE 

HUGO NAPOLEÃO, RELATOR 

PEDRO SIMON 

· JOSÉ BIANCO 

. BERNARDO CABRAL 

. EDUARDO SUPLICY 

ROMEUTUMA - EMlLIA FERNANDES 

CASILDO MALDANER 

JOSÉ AGRIPINO 

- BELLO P ARGA 

PARECE~ No 745, DE 1997 
DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIROES E 
DEFESA NACIONAL, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 93, de 1997 (n° 478/97, na Câmara dos 
DeputaJos), que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Árabe Síria, em Brasília, em 25 de fevereiro de 1997. 

RELATOR: Senador PEDRO SIMON 
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I- RELATÓRIO 

A Câmara dos Deputados remete a esta Casa o presente Proje\o de 

Decreto Legislativo n° 93, de 1997 (no 478, de 1997, na Casa de origem), tendo 

em vista aprovar o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre 

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Árabe 

Síria, celebrado ém Brasília, aos 25 de fevereiro de 1997. 

O Projeto em epígrafe contempla dispositivo- constitucional que_ 

estatui ser de competência do Congresso Nacional "resolver definitivamente 

sobre tratados, acordos ou atos internacionais __ que acarretem_ encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional" (Constituição Federal, art. 49, 

I). 

O Acordo em tela prevê o estímulo à cooperação cultural e 

educacional entre os dois países em todos os níveis e modalidades de ensino, 

incluindo o intercâmbio de resultados de suas respectivas experiências em 

Literatura, Artes, Educação e Ensino. O mesmo ainda tem em vista o intercâmbio 

de professores, peritos, estudantes e material didático, além da criação de cursos 

de Língua Árabe em universidades brasileiras e de cursos de Língua Portuguesa 

em universidades sírias. Ademais, estabelece o encorajamento à adoção de 

medidas necessárias à conclusão _de_ entendimen_tos _sobre e_quivalência de 

diplomas, títulos e certificados emifiâos por institwçõesâeensino. 

II -ANÁLISE 

O estreitamento dos laços culturais e educacionais com a República 

Árabe Síria, em particular, e com o Oriente Médio, em geral, propicia mútuas 
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oportunidades de comunicação e eruiquecimento. Trata-se de medida coerente 

com o entrecruzamento de relações que tornam o mundo de hoje cada vez mais 

interdependente, onde as identidades particulares, em vez de se diluírem, ganham 

contornos mais nítidos em face dos múltiplos contatos. 

O Brasil tem raízes árabes, em vista não só da formação ibérica, 

como também da imigração, em sua história recente, que incluiu a chegada de 

ponderável fluxo humano oriundo da Síria. Essas relações prévias certamente 
abrirão caminho para que a cooperação bilateral prevista proporcione frutos de 

alta relevância para ambos os países. 

III- VOTO 

Assim, o nosso voto é pela aprovação do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 93,de 1997. 

Sala das Comissões, em 11 de novembro de 1997. 

1 -JOSÉ SARNEY, PRESIDENTE 

2- PEDRO SIMON, RELATOR 

3- BELLO PARGA 

4 - JOSÉ AGRIPINO 

5 - EMiLIA FERNANDES 

6 -BERNARDO CABRAL 

7 -EDUARDO SUPLICY 

8- ROMEU TUMA 

9 - CASILDO MALDANER 

I O- JOSÉ BIANCO 
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PARECER No 746, DE 1997 

DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E 
DEFESA NACIONAL, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 100, de 1997 (n° 521197, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Convênio para a 
Cooperação no âmbito da Conferência Ibero-Americana, 
concluído em São Carlos de Bariloche, Argentina, em 17 de 
outubro de 1995, por ocasião da V Reunião ibero-americana 
de Chefes de Estado e de Governo. 

RELATOR: Senador ROMEU TUMA 

I- RELATÓRIO 

Atendendo a dispositivo constitucional, o Senhor Presidente da 
República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o texto do Convênio 
em epigrafe, devidamente acompanhado de exposição de motivos do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores. 

Segundo o Itamaraty, o Convênio, objeto de nossa análise, foi 
as~inado por vinte e um (21) países e tem por objetivo principal oferecer um 
qua_ilro. jurídico, institucional e operacional para a apresentação e execução de 
programas e projetos de cooperação voltados para o desenvolvimento dos países 
ibero-americanos. 

Devo observar, como já havia feito o nosso Chanceler em sua 
expostçao de motivos, que o presente Convênio não contém cláusula ou 
dispositivo que obrigue os países signatários a apresentar programas e projetas 
ou a participar de qualquer deles. 

É o relatório. 

II-VOTO 

Os lou_vávl!iS objetivos políticos que fundamentam a est~tura 

jurídica, ora analisada, tanto quanto a real necessidade de cooperação e ajuda 
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entre os povos de origem comum, justificam a adesão do Brasil ao Convênio 
para a Cooperação no âmbito da Conferência ibero-americana. 

Meu voto é, portanto, pela aprovação da matéria, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo n° 100, de 1997, em anexo. 

Sala da Comissão, em 11 de nov.embro de 1997. 

I -JOSÉ SARNEY, PRESIDENTE 

2- ROMEU TUMA, RELATOR 

6 - JOSÉ BIANCO 

7 -BERNARDO CABRAL 

3 -JOSÉ AGRIPINO 

4 - CASlLDO MALDANER 

8 - EDUARDO SUPLICY 

9 - EMILIA FERNANDES 

5 - PEDRO SIMON . "lO- BELLO PARGA 

PARECER No 747, DE 1997 

DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E 
DEFESA NACIONAL, -sobre o projeto de Decreto 
Legislativo no 102, de 1997 (n° 479/97, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o teXto do Acordo sobre Serviços 
Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Libanesa, em Beirute, 
em 4 de fevereiro de 1997. 

RELATOR: Senador PEDRO SIMON 

1- RELATÓRIO 

Com base no art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, o Senhor 
Presidente da República, por intennédio ela Mensagem n° 535, de 13 de maio de 
1997 (fls. 04), submete à consideração dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Libanesa, em Beimte, 
em 4 de fevereiro de 1997. Acompanha o referido documento a competente 
Exposição de Motivos n° 172, de 9 de rnaio de _19<)7, do_ Sr. Ministro de ~stado 
das Relações Exteriores. 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENA.PO FEDERAL 

Da exposição de motivos cumpre destacar o seguinte: 
"O Acordo, negociado no Rio de Janeiro em 8 de fevereiro de 1995 

durante Reunião de Consulta Aeronáutica Brasil-Líbano, atualiza o 
Acordo Aéreo Ri/atera/ de 1951. O seu novo Quadro de Rotas passa a 
contemplar ligações aéreas -diretas entre o Brasil e o Líbano por 
empresas de ambos os paL~es. 

A ussinatura do Acordo Aéreo Brasil-Líbano vem suprir uma 
lacuna no relacionamento bilateral entre os dois países. Por sua 
situação geográfica, política e econômica, o Líbano representa um 
importante parceiro do "Brasil no Oriente Médio, com expressiva 
comunidade radicada em território nacional. " 

Quando da sua regular tramitação na Câmara dos Deputados, a 
matéria . obteve aprovação das suas Comissões de Relações Exteriores e 
Constituição e Justiça e de R,edação. 

É o relatório. 

II-VOTO 

Trata-se de Acordo oportuno e conveniente aos interesses nacionais, 
em razão não só da b>Tande importância representada modernamente pelo setor da 
aviação civil, como também do b>Tande desenvolvimento que vem ocorrendo no 
Líbano. Há que se destacar, ainda, as mútuas vantagens que serão auferidas pelos 
países signatários, seja pelo apetfeiçoamento das relações entre ambos, seja pelo 
imenso rol de oportunidades que se abrem não apenas nos específicos setores 
turísticos, mas também em vários outros, descortinando-se uma série de 
possibilidades de aproximação política, comercial e cultural. 

Por outro lado, cunipre enfatizar que a Repúblicà Libanesa possui 
privilegiadas relações com o Brasil, haja vista o expressivo contingente de 
imigrantes que se estabeleceram em nosso País, o que gera um fluxo potencial de 
passageiros de 1:,rrande sip1ificado. Confonne enfatiza a própria exposição de 
motivos do Ministério de Relações Exteriores, a posição geoh>Táfica, além do 
contexto político e econômico no qual o Líbano se insere, também o credenciam 
como um valioso parceiro para o Brasil. 

Por todo o exposto, concluímos pela conveniência e oportunidade da 
adesão brasileira ao presente Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Libanesa, 

-----------
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em Beirute, em 4 de fevereiro de 1997, Acordo esse que está em· conformidade 
com as normas constitucionais e legais, razão por que somos pela aprovação do 
Decreto Legislativo no I 02, de 1997. 

Sala da Comissão, em 11 de novembro de 1997. 
-" 

JOSÉ SARNEY, PRESIDENTE BERNARDO CABRAL 

PEDRO SIMON, RELATOR 

JOSÉ AGRIPINO 

EDUARDO SUPLICY 

EMiLIA FERNANDES 

ROMEUTUMA BELLOPARGA 

CASILDO MALDANER JOSÉBIANCO 

PARECER No 748, DE 1997 

DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔJ.\IliCOS, sobre o 
Oficio "S" n° 88, de 1997, do Exmo Sr. Governador do 
Estado do Piauí, encaminhando ao Senado Federal os 
contratos de cessão de créditos, confissão e novação de 
dívida e .outras avenças, firmados com a Caixa Econômica 
Federal, e os bancos BMC S/ A, Fibra S/ A, BIC Banco S/ A, 
lnterunion S/ A e· Banco do Brasil· SI A, no âmbito do 
Programa e Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Estados, no valor total de R$ 32.048.152,50 (trinta e dois 
milhões, quarenta e oito mil, cento e cinqüenta e dois reais e 
cinqüenta centavos), apurado em 28-2-97. 

RELATOR: Senador FREITAS NETO 

I- RELATÓRIO 

O Exmo Sr. Governador do Estado do Piauí encaminha ao Senado 
Federal os contratos de cessão de créditos, confissão e novação de dívida e 
outras avenças, firmados com a Caixa Econômica Federal, e os bancos BMC 
S/A, Fibra S/A, BIC Banco S/A., Interunion S/A e Banco do Brasil S/A, no 
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, 
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no valor total de R$ 32.048.152,50 (trinta e dois milhões, quarenta e oito mil, 
cento e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavôs), apurado em 28.02.97. 

Os referidos contratos tratam de operação de crédito a ser firmada 
entre o Estado do Piauí, a Caixa Econômica Fede_ral, e as instituições financeiras 
acima mencionadas, com a interveniência da União, e com valores assrm 
distribuidos: 

- Banco do Brasil 

-BancoBMC 

- Banco ::<ibra 

-BIC 

- Banco Interunion 

R$ 10.760.020,74 

__ R$12.674.452,~1 

R$ 4.666.612,74 

R$ 3.045.006,07 

R$ 900.051,73 

Em verdade, esses contratos formalizam uma operação de 
refinanciamento, pela Caixa Econômica Federal, dos créditos detidos por aquelas 
instituições financeiras junto ao Estado do Piaui, créditos esses provenientes de 
operações de divida fundada e de antecipação de receita orçamentária. 

De acordo com as informações constantes nos referidos contratos, a 
operação de crédito pretendida pelo Estado do Piauí terá as seguintes 
características financeiras: 

a) Saldo total da divida: R$ 32.048.152,50 (trinta e dois milhões, 
quarenta e oito mil, cento e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos), apurado 
em 28.02.97; 

b) Encargos: 

- correspondentes ao custo de captação médio da CEF, 
acrescido de juros de 0,5% ao mês, calculados sobre o saldo devedor atnalizado e 
capitalizado mensalmente, sendo refixados trimestralmente com base no último 
balancete da CEF; 

c) Comissão de crédito: 1,5% ao ano, sobre o valor da aquisição do 
crédito, incorporada "pro-rata tempore" mensalmente ao saldo , devedor da 
operação; 
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d) Garantia: a ser concedida pela União; 

e) Contragarantias: 
constitucionais ; 

receitas próprias e as transferências 

f) Condições de pagamento: 

-amortização: pela tabela price, em 12 (doze) prestações mensais e 
consecutivas, a partir do término da carência de 04 meses, contados· da data de 
assinatura do contrato; 

- durante o período de carência, ~ :_valor apurado dos encargos será 
capitalizado ao saldo devedor. 

II- VOTO DO RELATOR 

A operação de crédito referida anteriormente insere-se no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, levado a 
efeito pela União, e enqnanto tal está siiliófdinada àsResoluÇõesfi0 70, de1995, 
e n° 12, de 1997, do Senado Federal. 

Exigem essas resoluções que os estados observem os seguintes 
dispositivos da Resolução n° 69, de 1995, do Senado Federal, como condições 
prévias à contratação do refinállciamento: 

I) autorização legislativa para a realização do refinanciamento; 

2) certidões negativas de quitação de tnbutos federais e de 
regularidade de situação do FGTS e declaração· de adimplência junto ao Sistema 
Financeiro Nacional e aos credores internos; · 

3) comprovação de cumprimento do disposto nos artigos 27 e 212 da 
Constituição Federal, e na Lei Complementar n° 82, de 1995, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida pela Constituição Federal. 

Note-se, portanto, que a realizl!ção da referida operação de crédito 
encontra-se dispensada do cumprimento de uma série de exigências e condições 
estipuladas pela Resolução n° 69, de 1995, do Senado Federal, notadamente do 
cumprimento dos limites de endividamento previstos em seu art. 4°, incisos I e II. 
Nesse sentido, o montante e o serviço das operações de crédito realizadas ao 
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aniparo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fisczl c.o.s E:.:,:·..o::;: 
não serão computados, no exercício financeiro em que for.;m c:::ieC.:,-<:.·~~'3 :~v~ 

limites de endividamento referidos. 

Ademais, atendendo àquelas condições e eXIgencias, oJ l=:st:-ti:) ."c0 
Piauí anexou ao pedido as certidões de adimplência e de regulru-:id2de ·.:l·:' cs·· ?.d.c 
junto ao INSS, FGTS, Tributos Federais e ao Sistema Financeirc: ·, >~:·.::.:::-:. 
Outrossim, o Governo do Estado apresentou Certidão do Tribunai de C :;ntas óo 
Piauí atestando o cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212 da Cons>:itu~cã::J 
Federal, bem como_do pleno exercício da competência tributária. 

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí certific2., ?.inda, que ::
estado despendeu 73,23% das suas receitas correntes líquidas com p<;!ssoal, no 
exercício financeiro de I 996, dentro do permissivo do aft. 1°, parágr>ofo 1 o da Lei 
Complementar n° 82, de 1995, que disciplina esses gastos. Vale ressalt:os 1ue 
esse mesmo diploma legal assegura um prazo de 03 (três anos), c::;ntado3 z. p:::2eio: 
de 1996, para que os estados que se encontram em situação de desacordo, 
retomem àquele limite. 

Como ressaltado, nos termos do art. 1° da Resolução n° 70/95, .:.s 
operações de crédito realizadas ao amparo daquele programa encontra!!:l-se 
dispensadas do cumprimento de uma série de exigências e condições da 
Resolução 69/95, inclusive dos limites de endividamento acima :nencionac!os. 
Entretanto, não estão elas dispensadas da observância do limite definido no caput 
do seu art. 3°, verbis: 

"Art. 3° As operações de crédito realizadas pelos Estados, L'Zsrr!w 
Federal, pelos Municípios e por sua respectivas autarquias, em um exercício, 
não poderão exceder ao montante das despesas de capital faadas na Lei 
Orçamentária Anual correspondente, ressalvadas as autorizadas mediame 
créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovada çelo 
Poder Legislativo, por maioria absoluta, observado o disposw nessa 
resolução". 

Relativamente a esse limite de endividamento, não estão disponíveis 
no processado encaminhado ao Senado Federal quaisquer informações que 
permitam a comprovação de seu cwnprimento pelo estado. T od;;:via, •;orno 
expresso no Parecer DEDIP/DIARE - 97/746 do Banco Centr<ll do GrasiL 
"Considerando que não se trata de nova operação de crédito, mas apenas urtU! 

785 



786 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

transferência de credores, com a vantagem adicional para o Estado, que terá 
sua dívida alongada e os juros reduzidos, não cabe fazerMos o enquadramento 
dos dispêndios anuais, uma ve4 que-rodas-essas dívidas já foram devidamente 
autorizadas no passado ". 

Mais ainda, como destacado nesse parecer do Banco Central do 
Brasil, "A aquisição, pela CEF, dos créditos do Cedente junto ao Devedor, tem 
por finalidade viabilizar o Protocolo de Acordo ajustado entre o Devedor e a 
União, objetivando a implementação do Programa de Apoio à Reestntturação e 
ao Ajuste. Fiscal de Estados, de que tratam a Lei no 9. 496, de 11 de setembro de 
1997, a Resolução CMN n° 2366197 e Resoluções n°s 70/95 e 12197 do Senado 
Federal". Nesse sentido, o parecer do Banco Central é favorável ao pleito do 
Estado do Piatú. 

Ressalte-se assim que a operação de crédito em exame trata, na 
verdade, de um processo de refimmciamento de dívidas já contraídas e, enquanto 

.. tal, não implicará aumento no montante de endividamento do Estado, mas tão
somente a substituição dos credores originais pela Caixa Econômica Federai; 
num momento posterior, deverá ser-essa divida objeto do refinanciamento global 
das dívidas do estado pela União, nos termos do respectivo protocolo de acordo 
celebrado entre a União e o Estado do Piauí, em 09.12.96,_tarnbémjá autorizado 
pelo Senado Federal por intermédio da Resolução n° 109, de l996, e ao amparo 
da Lei n° 9 .496, de ll de setembro de 1997. 

Observe-se, a propósito, que-todas as operações de AROs que são 
objeto deste processo foram originariamente contraídas antes de 31 de março de 
1996. É o que ocorre inclusive com a operação. de créditocfeita com o Banco do 
Brasil, que consubstancia rolagem de obrigação contraídâ a 20 de outubro de 
1995, conforme contratos que anexo. 

De uma perspectiva financeira e defmanç-as públicas, a operação de 
crédito pretendida incorpora especificidade-s que a justificam-plenamente, a saber: 

a) a operação de crédito pretendida devera implicar um custo 
equivalente a 2,0428% ao mês, corresponi:lenies ao afiial custo de captaÇão iriédío 
da CEF, acrescido de juros de 0,5%, valor-esse -bastante -ravofavel-q1.lãifdo 
comparado ao custo médio efetivo verificado para empréstimos contratados junto 
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a bancos privados por mtermédio das operações de antecipação de receita 
orçamentária . Essa estimativa de custo é indicativa das condições financeiras 
favoráveis da operação de crédito pretendida; 

b) a contratação da referida operação de crédito significará a 
normalização, pelo estado, quanto aos fluxos de pagamentos dos encargos de 
suas dívidas, que já vêm sendo retomados com base no protocolo de acordo 
fumado com o Governo Federal; 

c) o preço de cessão dos créditos das instituições financeiras 
junto ao estado é apurado levando-s~. em consideração as taxas praticadas pela 
CEF para operações no â.J:nbito-dó ptograma-âeaJuste·dos estados, e não somente 
os indicadores e taxas contratuais. O valor da dívida assim apurado é repassado 
como novação de dívida ao estado, implicando, portanto, menores montantes e 
encargos financeiros a serem absorvidos pelo estado, e pela União num momento 
posterior. 

Nesse contexto, diante da natureza estratégica que o Protocolo de 
Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Estado do _piª-uí_representa para 
a sustentação do programa de estabilização em curso, e para o ordenamento das 
finanças públicas estaduais, somos pela autorização deste Senado Federal à 
celebração da operação de crédito em tela, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 151, DE 1997 
Autoriza o Estado do Piauí a contratar operação de 
crédito consubstanciada nos contratos de cessão de 
crédito, confissão e novação de dívida e outras avenças, 
com interveniéncia da União, celebrados em 28 de 
agosto de 1997, com base no protocolo de acordo 
firmado entre a União e o Governo do Estado do Piaui, 
e ao amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal de Estados. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1 o É o Estado do Piauí autorizado a contratar operação de 
crédito consubstanciada nos Contratos de Cessão de Crédito, Confissão e 
Novação de Dívida e outras Avenças, firmados entre a Caixa Econômica Federal, 
o Estado do Piauí e os bancos cedentes, com interveniência da União, em 28 de 
agosto de 1997,_com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o 
Governo do Estado- do Piauí, e ao amparo do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados. 

Art. 2° A operação de crédito referida no artigo anterior terá as 
seguintes condições financeiras básicas:-
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. ,..,: 

a) Saldo total da dívida: R$ 32.048.152,50 (trinta e dois milhões, 
quarenta e oito mil, cento e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos), apurado 
em 28.02.97; 

b) Encargos: 

- correspondentes ao custo de captação médio da CEF, 
acrescido de juros de 0,5% ao mês, calculados sobre o saldo devedor atualizado e 
capitalizado mensalmente, sendo refixados trimestralmente com base no último 
balancete da CEF; 

c) Comissão de Crédito: 1,5% ao ano, sobre o valor da aquisição do 
crédito, incorporada "pro-rata tempore" mensalmente ao saldo devedor da 
operação; 

d) Garantia: a ser concedida pela União; 

e) Contragarantias: 
constitucionais ; 

receitas . próprias e as transferências 

f) Condições de Pagamento: 

-Amortização: pela tabela price, em 12 (doze) prestações mensais e 
consecutivas, a partir do término da carência de 04 meses, contados da data de 
assinatura do contrato; 

- durante o período de carência, o valor apurado dos encargos será 
capitalizado ao saldo devedor. 

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão, 13 de novembro de 1997. 

01- JOSE SERRA: Presidente 
02- FREITAS NETO: Relator 

3-BENIVERAS 
4 - ESPERIDIÃO AMIN 
5- LEVY DIAS 
6 - JOSÉ EDUARDO OUTRA 
7 - VILSON KLEINÜBING 
8 - NEY SUASSUNA 

9 - FRANCELINO PEREIRA 
10- OSMAR DIAS 
11- BELLO PARGA 
12- JEFFERSON PERES 
13- LAURO CAMPOS 
14 - EDUARDO SUPLICY 
15- PEDRO SIMON 
1 S -JOSÉ FOGAÇA 
17- ELCIO ALVARES 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-O Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1997, cujo 
parecer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa 
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4º da Resolução nº 37, de 
1995, do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Projeto de Resolução nº 151, de 1997, resultan
te de parecer lido anteriormente, ficará perante a 
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art. 235, 11, d, do Regimen
to Interno, combinado com .o ãrt. 4º da Resolução n2 

37, de 1995, do Senado FederaL 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra, para uma comunicação inadiável, o 
Senador Ademir Andrade. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Sebastião Rocha. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, SI% Senadoras e Srs. Sena
dores, o povo brasileiro certamente está ainda bas
tante preocupado com os rumos da nossa economia 
e com o futuro do plano de estabilidade económica 
do Governo, o nosso Plano ReaL O PDT compartilha 
dessa preocupação e tem colocado, por intermédio 
das suas lideranças, inclusive do Presidente Nacio
nal do Partido, Dr. Leonel Brizola, o programa recen
te do Partido Democrático Trabalhista em rede de 
rádio e televisão. 

O PDT tem colocado claramente suas preocu
pações e as oficializa nitidamente por meio de nota 
assinada pelo Presidente Nacional do PDT, Leonel 
Brizola, sobre a qual farei algumas observações, al
guns comentários e a leitura dos trechos que consi
dero mais importantes para a compreensão do pen
samento do nosso Partido a respeito desse grave 
momento por que passa a Nação brasileira. 

Em parte, estamos sentindo a repercussão das 
crises vividas em outros países; todavia, no nosso 
entendimento, parte dessa responsabilidade cabe 
também ao Governo do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, que retardou a implementação de me
didas que se faziam necessárias já há algum tempo, 
sobretudo no que se refere ao controle do déficit pú
blico, ao equilíbrio da balança comercial e, principal
mente, à dívida interna. Essa crise mostrou que a 
nossa moeda também tem sua fragilidade; por isso, 
a preocupação maior do povo brasileiro e nossa, do 
PDT. Até então, o Governo apresentava o real como 
uma moeda resistente a qualquer processo de espe
culação advinda dos meios externos. No nosso en-

Jendimento, a especulação em si poderá ainda acon
tecer em dimensões muito mais graves. Esperamos 
que isso ·não venha a se concretizar, mas a ameaça 
de especulação existe. A especulação verdadeira, 
felizmente, para nós, ainda não aconteceu. 

O pacote apresentado à Nação pelo Governo 
contém algumas medidas que deveriam ter sido to
madas há mais tempo, mas, principalmente, com ob
jetivos claros de •resolver os problemas estruturais 
da economia brasileira: a questão_ agrária, os olig()
pólios industriais e comerciais, cada vez mais, ern 
mãos de multinacionais que exploram o mercado 
brasileiro" -esse é um trecho da nota oficial do PDT 
- "sem qualquer dos controles que obedecem efn 
suas sedes, um sistema financeiro que explora as ri
quezas do Pc.;::., vivendo à custa dos juros pago~ 
pelo Tesouro, a baixa produtividade do trabalho, de
corrente da baixa escolaridade do brasileiro médio. 

O PDT preocupa-se, sobremaneira, com o futu-
ro do nosso património nacional, das nossas empre
sas que o Governo está privatizando com o objetivo, 
sobretudo, de reduzir a dívida interna do nosso País. 
Entretanto, esse processo de venda do patrimônio na
cional se esgotará Após a venda das grandes empre
sas nacionais como a Vale do Rio Doce, o sistema Te
lebrás, o sistema Eletrobrás, quiçá a Petrobrás e o 
Banco do Brasil, o que restará ao Governo vender 
para equilibrar suas contas internas, para arcar com as 
despesas decorrentes inclusive da elevação das taxas 
de juros desse processo que, de certa forma, coloca 
sob risco imediato toda a economia nacional? 

Esse pacote assinado pelo Presidente da Re
pública imporá aos assalariados, aos aposentados e 
a outros setores da população - como os servidores 
públicos - muitos sacrifícios e a dilapidação do patri
mónio público sob o eufemismo da privatização. 
Mais uma vez, os servidores públicos são apontados 
como os vilões das mazelas nacionais. Não pode
mos aceitar nem tampouco concordar com essa vi
são do Governo. Nós do PDT refutamos a decisão 
de demitir mais de 35 mil servidores públicos; somos 
contrários a essa demissão em massa em favor de 
objetivos não muito claros e nossa preocupação é 
que, apesar disso, nada pode nos garantir o que de
sejamos: a estabilidade futura. 

Não é verdade que as Oposições estão defen
do o quanto pior, melhor. Queremos um país com 
uma economia estável, uma moeda forte. Contest
amos, sim, os caminhos, as medidas, as providên
cias adotadas pelo Governo. Observamos e consta
tamos que o Governo, infelizmente, privilegiou adis
cussao da reeleição no Congresso NacionaL Permi-
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tiu que o País_fica&Sl'l praticamente paralisado um 
ano ou mais para se dedicar quase que exclusiva
mente ao debate, egoísta, da reeleição, que diz res
peito muito mais àqueles que estão no poder do que 
aos verdadeiros interesses do povo brasilejro. O Go
verno, simplesmente, subestimou os problemas que 
há muito tempo vinham ameaçando a estabilidade 
económica e mostravam sinais de enfraquecimento 
de nossa moeda. Com isso, permitiu essa situação 
extremamente grave que busca amenizar com medi
das que, no mínimo, merecem a contestação de um 
segme[lto importante da população. Nós dos Parti
dos de Oposição, nós do PDT, não poderíamos nos 
calar diante dessas medidas já citadas e de outras 
que citarei posteriormente. 

Para concluir as observações que faço sobre a 
Nota Oficial do PDT, gostaria de dizer que a recupe
ração de nossa capacidade de exportar e a disponibili
dade de financiamentos para a agropecuária e a indús
tria a juros equivalentes aos praticados nos países 
onde estão sediados nossos concorrentes estrangei
ros - de acordo com o nosso entendimento - teriam 
um resultado mais eficaz do que as medidas adotadas 
pelo Presidente. A retomada do desenvolvimento com 
amplas oportunidades de trabalho e emprego para o 
nosso povo, inclusive por meio de programa de cons
trução massiva de habitações populares e de investi
mentos corajosos em saúde e educação pública, são 
outras medidas defendidas pelo PDT. 

A Bancada do PDT no Congresso Nacional, 
juntamente com os demais Partidos do Bloco da 
Oposição, examinará cuidadosamente as medidas 
propostas pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso e acolherá, sim, as que eventualmente sirvam 
para defender nosso património, mas se baterá com 
todas as energias para impedir que a Nação, que a 
classe média, que os trabalhadores paguem a conta 
de uma possível irresponsabilidade do atual Gover
no sobre as medidas que já deveria ter tomado para 
evitar o agravamento da crise. 

Sr. Presidente, gostaria de comentar algumas 
das medidas adotadas pelo Governo. O aumento da 
alíquota do Imposto de Renda, por exemplo, mere
ceu a contestação do Presidente do Congresso Na
cional e, também, merece a nossa contrariedade. O 
adicional sobre o total devido em 1998 e 1999 de 
10%, além das deduções limitadas a 20% em 1998, 
afetam sobremaneira a classe média. O Presidente 
da República tem dito em seus pronunciamentos 
que espera a contribuição daqueles que possuem 
mais em favor dos que dispõem de menos condiçõ
es para a manutenção de suas necessidades. Oese-

jamos que a compreensão do Presidente Fernando 
Henrique se estenda a todos os assuntos que dizem 
respeito à população brasileira - tais como as necessi
dades básicas do povo - e não apenas aos sacrifícios 
que estão sendo exigidos agora da Nação. Esperamos 
que o Presidente da República compreenda que os 
mais ricos devam ()ferecer parte daquilo que possuem 
em favor dos mais pobres, dos miseráveis. 

-O Governo aumentou as tarifas públicas, e já 
estamos diante de um aumento de combustíveis, 
que foi antecipado para sábado. O corte no Orça
mento da União vai sacrificar ainda mais os gover
nos estaduais e municipais; principalmente os muni
cípios ·menores e mais distantes dos grandes cen
tros que dependem muito mais do Orçamento da 
União do que os localizados nos grandes centros e 
nos grandes Estados. 

A demissão de servidores públicos, no número 
previsível de 33 mil ou mais, não pode, de forma al
guma, merecer a nossa aprovação, até porque os 

---servidores públicos já estão por demais sacrificados 
- são mais de mil dias sem nenhum reajuste. Esta-
mos concluindo o terceiro ano da administração do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso sem nenhum 
reajuste para os servidores públicos que estão pagan
do caro pelo que se pretende ter, qual seja, a estabili
dade do Plano. Os aposentados estão, também, ga
rantindo a sua contribuição; mas, com as reformas pre
videnciária e administrativa, certamente esses dois 
segmentos da população - os servidores públicos e os 
aposentados - ainda vão ser mais sacrificados pelo 
que se está a exigir nos textos das reformas. 

A redução linear de 50% no Rnor e no Finam, 
programas vinculados às superintendências de de
senvolvimento regionais, principalmente à Sudam, 
também prejudica e penaliza sobremaneira a região 
Amazónica, uma das mais pobres do nosso País. 

É certo que o Presidente tem de encontrar me
canismos para levantar os R$20 bilhões que diz pre
cisar para garantir a estabilidade do Plano Real. 
Acreditamos que o projeto sobre a taxação das gran
des fortunas, de iniciativa do então Senador Fernan
do Henrique Cardoso, poderá contribuir com essa 
meta desejada pelo Governo. Entendo, todavia, que 
o Governo deveria, de fato, colocar em prática o dis
curso segundo o qual os que têm mais devem contri
buir em maior intensidade em favor daqueles que 
têm quase nada ou que nada têm. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, antes 
de concluir meu pronunciamento, gostaria de fazer 
um breve comentário sobre o projeto que estou rela-
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tando na Comis-são da Assuntos Sociais e que trata 
de planos e segures privados de saúde. 

Hoje, pela manhã, concluímos na Comissão a 
quarta e última audiência pública que teve como ob
jetivos destruir o parecer, contribuir para que o deba
te fosse aprofundado e êlucidar muitas dúvidas a 
respeito de aspectos técnicos, principalmente sobre 
a regulamentação e fiscalização desse segmento. 

O nosso trabalho está quase pronto e o relató
rio irá ao Plenário da Comissão de Assuntos Sociais 
para apreciação e, posteriormente, ao Plenário do Se
nado da República. Resta-me dizer que o esforço que 
estamos fazendo, sem dúvida alguma, é no sentido de 
garantir a ampliação do que consideramos direitos dos 
usuários, dos consumidores, da pessoa, sem que isso 
venha a provocar graves prejuízos-o1.r falência das 
operadoras de planos e seguros de saúde. 

Tenho algumas convicções firmadas, das quais 
não vou abrir mão, que se referem, sobretudo, à am
pliação da cobertura, à universalização dos procedi
mentos e a não-exclusão de eventos que dizem res
peito à saúde, quando da contratação desses plarios 
e seguros privados de saúde. Entendo que esse 
segmento, que movimenta R$18 milhões e que aten
de a 40 milhões de usuários, é suplementar ao SUS 
e não o inverso. Assim, independente de como te
nha sido contratado, ou seja, de forma coletiva, 
quando as empresas fazem o contrato, de fonma in
dividual ou, ainda, nos contratos familiares, deve ser 
procurado e deve atender as pessoas que estão- in
satisfeitas com o SUS e que estão buscando uma 
complementação na medicina privada. Se é assim, 
esse segmento tem de oferecer ao usuário condiçõ
es que assegurem o tratamento que vier a necessi
tar quando estiver com alguma enfermidade ou 
quando sua saúde estiver comprometida. 

Portanto, se houver exclusões, se forem penmi
tidas limitações, na forma como está o texto que veio 
da Cãmara, infelizmente a lei vai servir para legalizar 
exclusões, abusos e discriminações, sobre as quais 

·hoje a Justiça tem decidido em favor do usuário. 

O meu compromisso tem sido no sentido de 
fonmular um parecer que venha corrigir alguns erros 
e muitas imperfeições que esse projeto possui. Nes
se processo todo, busquei negociar com a área téc
nica do Governo e em audiências públicas contactar 
todos os segmentos interessados no assunto. Certa
mente não vamos concluir com um parecer ideal em 
função das limitações regimentais. No entanto, a mi
nha preocupação não se prende somente às limita
ções regimentais, porque mesmo diante delas-põde
mos garantir alguns avanços, principalmente se 

- compararmos n-osso texto com o que veio da Cãma~ 
-ra:. A minha preocupação é, sobretudo, de natureza 
política, tendo em vista a correlação de forças que 
existe no Senado. Estou apreensivo com o resultado 
da votação, pois não se sabe qual o texto final que 
será aprovado nesta Casa nem como o Governo, 
por meio de seus representantes, irá manifestar-se 
politicamente no debate desse assunto. 

Não se espera, certamente, que o Governo seja 
apresentado simplesmente como um aliado das em
presas. Todaa Nação espera que o Governo, pelo 
menos, permita um debate isento, responsável, madu
ro, no do Senado, tanto na Comissão quanto no plená
rio, para que prevaleça a vontade da maioria, como 
deve ocorrer numa democracia. No entanto, o Gover
no também não pode se apresentar como algoz das 
empresas, nem nós queremos ser apresentados as
sim. Não desejamos provocar o desequilíbrio financei
ro das empresas, nem põr em risco sua sobrevivência 

Sr. Presidente, devo concluir meu parecer na 
próxima terça-feira. O Presidente da Comissão de 

-Assuntos Sociais, Senador Ademir Andrade, presen
te neste plenário, já confirmou a inc!~:são dessa ma
téria na pauta da sessão do dia 19, próxima quarta
feira. A partir daí, o assunto fica sob a responsabili
dade da própria Comissão. Provavelmente, os Sena
dores pedirão vista para análise mais aprofundada 
do assunto, e, posteriomnente, o Presidente da Casa 
definirá a data em que esse projeto deverá merecer 
a análise, a apreciação e a votação do Plenário do 
Senado da República. 

Tenho me esforçado para fazer um texto equilibra
do, que contemple ~ Vários segmentos, mas estou mui
to mais preocupado com os usuários, com os consumi
dores, porque são os mais enfraquecidos e também os 
mais prejudicados pelo contexto de todo o projeto. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião Ro
cha, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Lucícfto Portel/a, 4º Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella} - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, 
para uma comunicação inadiável. 

S. Ex! disporá de cinco minutos. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (BLOCOIPSB-PA. 

- Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há 
dias vim a esta tribuna para anunciar o fato de que o 
povo de Oriximiná, no Estado do Pará, estaria fe
chando o rio Trõmoetas;unindo centenas de barcos, 
amarrados uns aos outros, para pressionar o Gover-
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1 • :;, problema de energia da-
. ·~ 

. '; : ::s ;ornais do meu Estado 
···-'--·•· . "' . , "' ·o: Santarém ameaça bloquear 

'.:ssa é a manchete do jornal O Li
beral. E por que, Sr. Presidente, e quem ameaça? 

É bom que se veja qt.:e os movimentos, a reação 
e o inconío:onismo não partem só dos trabalhadores. 

"Fechar o rio Amazonas à navegação, em fren
ie a Saniarém, mover ações, popular e civil contra a 
Celpa, para iorçar a empresa a pagar multa a cada 
dia de rac10namento eTessarcir os consumidores do 
prejuízo por causa da ialta de energia, além de pa
gamento em juizo do ICMS e das contas de luz de 
pessoas físicas e jurídicas. Essas são algumas das. 
decisões tomaoas ·ontem pelos integrantes de um 
movimemo encabeçado pela Associação Comercial 
de Santarém, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Sindi
cato do Comércio e Sindicato Rural. Em correspon
dência env1ada ontem ao Presidente da Celpa, Nel
son Malizia Alves, os representantes das principais 
organizações empresariais do Município responsabi
lizaram a empresa pela iminência de blecaute, em de
corrência da ameaça de fechamento da hidrelétrica de 
Curuá-Una em virtude da longa estiagem. Tudo isso 
era previsível e poderia ter sido evitado se as promes
sas da Ceipa e dos ú~imos governos tivessem sido 
cumpridas, ou S6Ja, se tivessem construido a 4~ turbina 
ou se tivessem comprado os grupos geradores neces
sár.cs para esse aumento de dernanãa' 

Quero trazer aqui, Sr. Presidente, a minha soli
dariedade aos empresários de Santarém, ao povo do 
Baixo Amazonas, pela sua atitude. Em meu Estado, 
normalmente as pessoas têm de radicalizar nas suas 
posições, como recentemente aconteceu na oeupação 
da Ferrovia de Carajás, da sua interdição durante dois 
dias, quando o Sr. Benjamin Steinbruch comprometeu
se a negociar com o povo lá em Marabá. 

Lamento que o Governador do Estado do Pará, 
ao longo desses quase três anos de governo, só te

·,a pensado numa coisa: vender as Centrais Elétri
.:.s do Pará. Três anos de governo e o seu trabalho 

único e exclusivo, com relação à expansão do setor 
energético do nosso Estado, foi buscar a forma e os 
meios de vender a Celpa à iniciativa privada. Já en
tregou 31% das ações da Celpa à Eletrobrás por 
R$70 milhões e pretende entregar o resto por mais 
R$150 milhões. E não enxerga o problema que o 
povo do Pará está vivendo: a falta de energia, ape
sar de a r.1aior hidrelétrica inteiramente nacional ter 
sido construída em nosso território. Infelizmente 
essa hidrelétrica não atende nem à metade dos Mu-

nicipios do Pará. Para ser mais exato, 71 Municípios 
do Estado não recebem energia dessa hidrelétrica. E 
o caos é total e absoluto . 

Recentemente, o povo invadiu e quebrou as 
instalações da Cefpa no Município de Curionópolis, 
na Belém-Brasília. Posteriom1ente, em São Geraldo 
do Araguaia, no sul do Pará, o povo, revoltado com 
o racionamento de energia, invadiu a tem1oelétrica, 
porque fá a energia é gerada com motores diesel, e 
incendiou toda a Celpa daquela cidade. 

Em Cametá, onde estive recentemente, há um 
clamor geral da população. Lá, a energia fica varian
do, atingindo somente um quarto da população da 
cada vez. Portanto, cada cidadão tem energia duran
te seis horas por dia apenas. E o povo revoltado, a 
fazer atas públicos, a clamar por ações do Governo. 
Isso aconteceu em Óbidos e também em Oriximiná, 
como eu já disse aqui, quando ameaçaram fechar o 
rio Trombetas. Na época da campanha, em Óbidos, 
fizemos comício à luz de velas. O povo da cidade in
teira foi para o nosso comício com velas acesas nas 
mãos, clamando por uma ação do Governo para re
solver aquela dificuldade, aquele problema. 

Passaram-se três anos e o Governador Almir 
Gabriel, que prometeu atender à necessidade da
quele povo, simplesmente esqueceu os seus com
promissos, as suas· responsabilidades e s6 pensa em 
vender a Celpa A sua obsessão é a obsessão do seu 
chefe maior, do seu líder maior, Fernando Henrique 
Cardoso, que quer acabar, liquidar com o Estado bra
sileiro, entregar o património púbfiCO ao capital privado, 
fortalecendo o poder econômico, fazendo o poder polí
tico ser er11:>regaâo subseiviente ao Poder econômico~ 
É essa a pofftica neoliberal de Fernando Henrique Car
âoSo;qUe esta senâo SéQtiida pêlo Governador do Es
tado do Pará, Almir Gabriel. 

Eu me solidarizo com esses empresários, fa
zendo coro à sua ação de radicalização, porque é 
impossível admitir tanta irresponsabilidade de um 
Governo Estadual, de um Governo Federal. Os em
presários, inclusive, estão descrentes de que esse 
"Unhão de Tucuruí", que está saindo de Tucuruí 
para chegar até Santarém, esteja pronto até o final 
de 1998. Ainda que isso se concretize, não é possí
vel que uma cidade do porte de Santarém, a segun
da maior cidade do Estado do Pará, passe um ano e 

-- meio sem energia, em total blecaute, prejudicando o 
segmento industrial, enfim, ~ada a sociedade. O Pais 
já vive em difii:üldades: pouco crescimento econômi
co, pouco emprego para os trabalhadores; e o Go
verno ainda não cumpre, minimamente, com sua 
responsabilidade. Manifesto aqui, mais uma vez, mi-
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nha solidariedade ao povo de Santarém pelas dificul
dades que estão vivendo. 

Espero que o Governador Almir Gabriel - que 
hoje já está bem, que está em Belém assinando con
vênios com 25 municípios do Estado, distribuindo re
cursos, comprando prefeitos, fazendo favores na ex
pectativa de sua reeleição - não fique apenas a fazer 
favores a prefeitos para ter o apoio e o compromisso 
destes de trabalharem por sua reeleição; que, acima 
de tudo, pense em sua responsabilidade, em seu de
ver de Governador e na ne'cessidade que o povo tem 
de energia em suas cidades para promover o desen
volvimento, o crescimento econõmico e social, geran
do empregos e condições de vida para todos. 

Fica aqui meu protesto e meu repúdio à ação 
do Governador do Estado_ Esperamos que S. Ex" te
nha responsabilidade, se é que pensa ainda em ga
nhar alguma eleição. Não são os prefeitos que darão 
votos a S. Ex", quem Jará votos é o povo. S. Ex" 
que cuide de suas responsabilidades se quiser ter 
alguma consideração do povo do Estado do Pará. 

Muito obrigado, Sr. Presidente_ 
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con

cedo a palavra ao Senador Jonas einheiro. 
O SR_ JONAS PINHEIRO (PFL-MT_ Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador_) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, como parlamentar com
prometido com a agricultura brasileira, sinto-me na 
obrigação de vir a esta Tribuna fazer uma análise 
das conseqüências da elevação das taxas de juros e 
das medidas de ajuste fiscal anunciadas pelo Gover
no Federal para a agricultura 

O primeiro ponto que gostaria de analisar são as 
conseqüências da elevação das taxas de juros para os 
financiamentos agrícolas. Entendo que, nos financia
mentos com recursos controlados, as taxas não serão 
alteradas, pennanecendo em 9,5%, para médios e 
grandes produtores, e 6,5%, para pequenos produto
res, ao ano. Entretanto, a elevação dos juros no mer
cado aumenta o custo de captação e consome mais 
recursos do Tesouro Nacional para a equalização, isto 
é, para o pagamento da diferença entre o CI,ISto real do 
dinheiro e as taxas cobradas dos mutuários.. Assim, 
como os recursos do Tesouro Nacional para equaliza
ção não deverão alterar, tenderá a haver menos oferta 
de recursos para financiamentos agrícolas com taxas 
fixas, sobretudo para comercialização das safras, urna 
vez que parcela expressiva dos. financiamentos de 
custeio já foi liberada Vale destacar que os recursos 
controlados financiam principalmente as operações de 
custeio com o Pronaf, EGF, AGF e o PEP - Prêmio 
de Escoamento da Produção. 

No caso dos financiamentos com recursos de 
--outras fontes, como BNDES, FINAME, FAT, Reso

lução 2.148, recursos externos e recursos próprios 
dos bancos, as taxas de financiamento deverão ser 
aumentadas para acompanhar a elevação das taxas 
de juros pagos aos recursos captados no mercados 
nacional e internacional. Nesse caso, num primeiro 
momento, os bancos tenderão a suspender as ope
rações, esperando uma melhor definição do cenário, 
a médio e a longo prazo. É o que está acontecendo 
neste instante, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

O segundo ponto a ser analisado refere-se às 
conseqüências da elevação das taxas de juros sobre 
as dívidas agrícolas. O aumento das taxas de juros e 
dos indicadores que reajustam os débitos dos finan
ciamentos, como TR e T J:._p, que não foram securiti
zados, provocará uma imediata e brutal elevação do 
montante da dívida e dás parcelas das amortizações. 
Vale dizer que aqueles que estão securitizados estão 
em equivalência produto, além de 3% fixos de juros ac 
ano. O aumento da TR, somente no mês de nove~ 
bro, deverá provocar uma elevação de cerca R$&:: 
milhões no montante global das dividas não securitiza
das e contratadas com taxas de juros variáveis. 

Assim, Sr: Presidente, Srs. Senadores, conside
rando que o Governo sinaliza com a manutenção dos 
juros elevados até mruço de 1998, teríamos, somente 
nestes cinco meses, uma explosão no montante das 
dívidas de cerca de R$1 bilhão, o que corresponde a 
aproximadamente 10 milhões de toneladas de milho, 
ou seja, um terço da produção brasil~ra desse cereal. 

O terceiro ponto refere-se às conseqüências da 
elevação das taxas de juros nos custos de produção 
dos produtos agrícolas. O aumento das taxas de ju
ros encarece os custos de produção nas indústrias, 
que tenderão a ser repassados para os preços finais 
dos insumos, máquinas e equipamentos agrícolas. 
Como conseqüência, encarecerão os custos de pro
dução das atividades-agropecuárias. 

O quarto ponto, Sr. Presidente, refere-se à es
tocagem dos produtos agrícolas. O aumento das ta
xas de juros éncarecerá a estocagem dos produtos 
agrícoJas e reduzirá as possibilidades de financia
mento para a comercialização, obrigándo os produ
tores a vendê-los no momento da safra, aumentando 
a oferta no período, reduzindo os preços recebidos 
e, por conseqüência, a lucralividade-

Entretanto,_ para compensar, poderá haver uma 
conseqÜênCia favorável sobre a demanda dos pro
dutos agrícolas. Isso porque, com o encarecimento 
do crediário em geral e o maior custo das compras 
financiadas de produtos duráveis e semiduráveis, ou 
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seja, eletrodomésticos e veículos, os consumidores 
poderão desviar parte de sua renda para o consumo 
de alimentos. 

Esse "efeito substituição" poderá, assim, bene
ficiar o setor agrícola, evitando uma queda de"preço 
em alguns segmentos já afetados pelo aumento da 
oferta, como aves, suínos, produto lácteos e pela 
queda de demanda de produtos "sofisticados". Por 
outro lado, poderá provocar um ligeiro aumento nos 
preços de alguns produtos agrícolas, pelo aumento 
de sua demanda e também pela eventual redução 
da produção nacional. 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, com re
ferência específica ao pacote de medidas de ajuste 
fiscal, anunciado pelo Governo Federal no dia 10 de 
novembro, fora os efeitos indiretos da queda da ativi
dade econõmica e da redução dos investimentos pú
blicos, os efeitos diretos sobre a agricultura são tal
vez menores que sobre outros setores, já que, no 
elenco de medidas, não foi inclulda nenhuma espe
cífica para esse setor. A elevação do preço dos 
combustíveis, sim, terá um efeito imediato nos cus
tos dos transporte e nos custos de produção das 
produtos agrícolas. Por outro lado, o incentivo às ex
portações, incluído nas medidas, poderá favorecer o 
segmento exportador da agricultura. 

Sem dúvida, Sr. Presidente, essas medidas 
representam remédios amargos pois são recessivas, 
já que tendem a colocar um freio na· economia, na 
medida em que aumentam os impostos, as tarifas, 
os preços dos combustíveis, limitam a capacidade 
de endividamento e rolagem das dívidas dos Esta
dos e Municípios, promovem reajustamentos, redu
zem benefícios fiScais a empresas e a injeção de di
nheiro público na economia. 

Espero, Sr. Presidente, que esse momento difí
cil por que passa o Pais seja rapidamente superado, 
para que as conseqüências decorrentes não afetem 
em demasia a vida dos brasileiros. E, estou certo de 
que o Congresso Nacional, pela grande sensibilida
de politica de seus membros, irá apoiar as iniciativas 
necessárias e convenientes e, inclusive dar a sua 
imprescindfvel contribuição para o aperfeiçoamento 
das .med,idas para enfrentar essa dolorosa crise. 

: Flfklmente, Sr: PresiOeirte; sr~s·· e. Srs. Sena
dores, fugindo do tema agricultura, mas comentando 
ainda sobre o pacote de ajuste fiscal, gostaria de re
gistrar a minha preocupação com uma daS medidas 
anunciadas. Trata-se da suspensão por 90 dias da 
concessão do beneficio de um salário mfnimo para o 
idosos e portadores da defiCiências físicas. 

Além de altamente questionável no mérito, pare
ce-me que essa suspensão da concessão do benefício 
a ser pago aos idosos com 70 anos ou mais e aos por
tadores de defiCiências físicas, mesmo por um tempo 
limitado, contraria um direito adquirido e previsto na le
gislação, já que a lei manda pagar o beõàício em 90 
dias, a partir da data da entrada do pedido. 

O Sr. Levy Dias (PPB-TO) - Permite-me V. 
ExA um aparté? 

O SR JONAS PINHEIRO ( PFL-M1) - Com 
muito prazer ouço V. ExA. 

O Sr. Levy Dias (PPB-TO) - Sem sombra de 
dúvida, é V. Ex" uma das vozes mais fortes nesta 
Casa, com maior conhecimento e dedicação ao se
torda produção rural. V. Ex!' conhece, corno poucos 
brasileiros, o problema do homem do campo, aquele 
que trabalha, que produz. Faço este aparte neste 
momento porque acredito ser oportuno fazer algu
mas considerações. O produtor rural, desde o inicio 
do Plano Real, vem sendo o mais apenado. Por 
quê? Várias vezes o Governo citou a âncora verde, 
ou seja, quem assegura, em sua base, o sucessg do 
Plano Real é quem produz alimento. O produtor rural 
sofreu uma penalidade muito grande, pagou a conta 
duas vezes porque houve a alta dos juros e a queda 
dos preços dos produtos. Todo produtor rural, em 
sua grande maioria, trabalha com financiamentos 
bancários. O Brasil tem os juros mais altos da Terra. 
Portanto, não é preciso ser gênio para saber que, 
quando isso ocorresse, o setor quebraria. O setor ru
ral hoje passa por grandes difiCUldades, com exceção, 
talvez, dos plantadores de soja, de cana e de café. Os 
criadores de frango, de sufnos, outros plantadores es
tão igualmente passando por álficuldades muito gran
des. Agora, o Plano Real entra em dificuldade e surge 
o chamado Pacote 51, com 51 propostas de reCupera
ção da eoonomia. Vem em razão do capital especulati
w, que mais prejudicou o setor rural. Enquanto o ho
mem do campo trabalha, produz, gera Eln1lf990 e ri
queza, o capital especulatiw entra no Brasi à noite, 
sai pela manhã, entra na Argentina e em vários países, 
porque isso tudo é manipulado nas teclas do computa
dor. São pessoas que ganham ámheiro porque o têm, 
mas não geram emprego algum. 

Esse problema surgido nesses últimos dias 
com as bolsas de valores em todo o mundo foi on
tem mostrado pór um órgão da imprensa especiali
zado no setor. Dizia a matéria que a riqueza do mun
do, baseada em papéis, gira emtomo de 11 trilhões 
de dólares. Apenas nesses dias de queda nas bol
sas, a riqueza no mundo diminuiu 1,7 trilhão de dóla
res. Só "os Estados Unidos, a perda foi de US$200 
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bilhões. No Brasil, a perda foi muito grande e causou 
enorme trauma na área-econômica do Governo. E 
quem deverá pagar essa conta novamente? Os produ
tores rurais. V. Exª citou a alta dos juros. Na medida em 
que se corrigiu a TA, quem pagava um passou a pagar 
dois, em razão de seu aumento. Naturalmente, isso cau
sa um drama para todas as pessoas que trabalham, que 
geram emprego e riqueza. Parabenizo V. Exª pelo seu 
pronunciamento. Eu quis trazer essa fraca contribuição 
ao seu pronunciamento porque precisamos da sensibili
dade do Governo e de sua equipe econômica, para que 
os produtores rurais continuem produzindo alimentos. 
Quem ganha com isso é o Brasil. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT)- Eminen
te Senador Levy Dias, muito obrigado. V. Ex" é nos
so conterrâneo, muitíssimo respeitado aqui e no Es
tado de Mato Grosso do Sul, do qual é repre
sentante. Tenho o prazer de incorporar o seu aparte. 
Estão mais aliviados aqueles que já fizeram o seu fi
nanciamento para agricultura com taxas agrícolas de 
6,5% para o pequeno agricultor e de 9,5% ao ano 
para os demais produtores em algumas culturas. Es
sas taxas estão fixas. Entretanto, os produtores que 
estão absorvendo recursos de outras fontes, como 
BNDES, FAT, Resolução 2148 ou recursos próprios 
do banco, que são captados e estão pagando TA, 
evidentemente, encontram-se em situação muito difí
cil. Aqueles que devem securitizados estão aliviados, 
porque a dívida deles já é em produto - determinada 
quantidade de produto, portanto, invariável -, mas 
aqueles que devem em TA, com certeza, viram as 
suas contas aumentadas de 0,88 - a TA antes do pa
cote - para 1 ,98 de TA por mês na sua dívida. Algo 
terá de ser feito para se acudir o produtor rural nesse 
Estado. Agradeço e incorporo o aparte de V. Ex". 

Nesse particular, apelo ao Congresso Nacional 
para que, dentro das suas preocupações de contri
buir para o aperfeiçoamento das medidas necessá
rias para enfrentar a crise por que passa o País, 
sensibilize-se com as conseqüências dessa medida, 
pois atinge idosos e deficientes, muitos deles caren
tes, sem outra fonte de renda e que contam com 
esse salário mínimo para a sua sobrevivência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con

cedo a palavra ao Senador Ney Suassuna para uma 
comunicação inadiável pelo prazo de cinco minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, sr-s e Srs. Senadores, ontem ocupei esta tri
buna para falar do flagelo que está sendo para o 
Nordeste: a seca. Hoje recebi mais de dez telegra-

mas de prefeitos que declararam calamidade pública 
em seus municípios e que não têm condições de, 
com os orçamentos das-preteituras~manfEú' a popu
lação abastecida com -pipas de água. 

É preciso que o- Governo Federal socorra es
sas prefeituras e os Governos Estaduais, que, tam
bém, de tantas retiradas de recursos, não têm condi
ções de dar às prefeituras a cobertura necessária. 

Sendo assim, eu gostaria de fazer um apelo, 
mais uma vez, porque está-se tomando realmente 
calamitosa a situação em todo o Estado da Paraíba. 
Quando falo em todo o Estado da Paraíba, estou in
cluindo o brejo, cujo nome já explica, uma região 
permanentemente molhada, mas que também está 
sob calamidade pública e com falta d'água. As cida
des estão sendo abastecidas com caminhões-pipa, 
que vão buscar água a 80 quilômetros de distância. 

Isso é um descalabro, é uma coisa inadmissí
vel, e aqui está o meu protesto e a minha solicitação 
por providências. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra ao Senador Otoniel Machado. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, as medidas anunciadas pelas auto
ridades económicas na última segunda-feira, ainda 
que duras para alguns setores, revelaram a preocu
pação do Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso em manter viva a maio> conquista que o 
povo brasileiro obteve ao longo das últimas décadas: 
a estabilidade de nossa moeda. 

Os países emergentes têm sido vítimas perma
nentes dos capitais especulativos. E o Brasil, potência 
emergente, não teria como fugir à ação predatória des
ses capitais sem pátria se não implementasse medidas 
como aquelas anunciadas na última segunda-feira 

A crise mundial nas Bolsas de Valores, provo
cada pela especulação, retirou cerca de R$9 bilhões 
de nossas reservas, conforme afirmou o próprio Mi
nistro da Fazenda, Pedro Malan. Esse fato, sornado 
à necessidade imperiosa de proteger o País de pos
síveis novos ataques desses capitais, exigia uma 
resposta imediata, e essa resposta concretizou-se 
no início desta semana. 

É justo lembrar que ,,~enos de 25% do volume 
de recursos advindes com as novas orientações 
econômicas, penalizam a população de uma forma 
um tanto mais -direta. Os restantes 75% estão confi
gurados na dispOsiÇão governamental de restringir 
seus próprios gastos, aliás um gesto relevante dian-
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te do quadro político-eleitoral que se delineia para o 
próximo ano. 

O chamado pacote fiscal, reconheça-se, não 
trouxe apenas medidas duras. Em seu bojo, e no 
pronunciamento das autoridades econômicas, há 
pontos que eu destacaria como importantes, entre 
eles a criação de um Fundo de Aval para a pequena 
e média indústria, com recursos da União na ordem 
de R$800 milhões. Outro desses pontos é o interes
se em priorizar o Sistema Financeiro Imobiliário, alo
cando R$.4 bilhões, que contribuirão para a geração 
de novos empregos na construção civil. 

As medidas tomadas pelo Executivo, com cer
teza, não sugerem qualquer mudança nos princípios 
do atual Governo, que situam a estabilidade econó
mica como ponto principal desta administração. 
Mostram, sim, o caráter do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que, em nenhum momento, con
siderou os possíveis reflexos e riscos que as medi
das poderiam levar a sua candidatura à reeleição. 
Cumprimento S. Ex' por mais essa demonstração de 
responsabilidade digna de um verdadeiro estadista. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta 
semana, o Brasil deu mais um passo para mostrar 
ao mundo que é um país previsível. Nós não mais 
nos escondemos atrás de planos mirabolantes e 
passageiros que a todos surpreendiam, comprome
tendo até mesmo a poupança da população. 

Esses planos são agora uma página virada de 
nossa história económica. Hoje, com certeza, conta
mos com a confiança de analistas e principais nomes 
internacionais da Economia. Não são poucos aqueles 
que apostam em nosso futuro. E têm razão para isso, 
porque a expansão dos investimentos permanentes 
está absolutamente clara nos números disponíveis. 

Apesar disso, faz-se necessário fortalecer as 
nossas barreiras contra os especuladores. Assim, o 
Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, oferecerá 
sua contribuição às exigências de nossas defesas, a 
fim de contermos com maior segurança o ataque in
conseqüente e irracional desses capitais sem pátria. 

Esta Casa e o Congresso sempre estiveram ao 
lado dos interesses maiores do povo brasileiro. Ago
ra, isso se toma patente diante da disposição de 
seus membros em discutir e aprovar, com a urgência 
devida, as reformas que, cada vez mais, os fatos e a 
população estão a exigir. 

Confio nos ilustres e dignos Senadores e De
putados Federais. Ente:ndo que as preocupações do 
povo brasileiro sobre o futuro que legaremos às futu
ras gerações são também nossas, indistintamente 
de nomes ou siglas partidárias. Compreendo que 

nossa presença no Congresso nos impõe o dever de 
·contribUirmos, hoje, para a construção de um ama
nhã digno para todos os brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Os 
Srs. Senadores Odacir Soares e Lúcio Alcãntara en
viaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O $R.ODACIR SOARES (PTB-RO} - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, na quarta feira da última 
semana, dia 5 de novembro, a parceria constituída pela 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira -
CEPLAC, pelo Banco da Amazônia e pelos demais ór
gãos ligados à agricultura do Estado, deram continuida
de ao programa de Recuperação e Implantação de Ca
cauais em Rondônia, lançado no ano passado. 

Em solenidade realizada no auditório da Prefei
tura Municipal de Cacoal, com a presença indispen
sável do Prefeito Divino Cardoso e seu Secretariado, 
técnicos da Ceplac, sob a liderança do engenheiro 
agrônomo João Valéria da Silva Rlho, e quase uma 
centena de produtores rurais, foram liberados os re
cursos correspondentes aos novos financiamentos 
para 40 cacauicultores. 

Durante a cerimônia da assinatura dos contra
tos, o Dr. João Valéria da Silva Rlho ressaltou que o 
sucesso· do programa tem seu mérito alicerçado na 
confiança que os produtores sempre depositaram na 
Ceplac. O gerente do Banco da Amazônia Horácio 
Pedro de Alcântara, valorizou o trabalho desenvolvi
do em parceria com a Ceplac, mormente nos últimos 
dois anos, reportando-se às festividades que ocorre
ram em Cacoal no mês de abril de 1997, por ocasião 
da celebração dos 40 anos de existência da Ceplac. 

Apesar da modéstia dos números anunciados, 
visto que os contratos referem-se ao FNO Especial, as 
áreas alcançaram a seguinte distribuição: 1 O contratos 
destinados à recuperação de 50 hectares de cacauais 
e 30 outros eontrato5para a implantação de 120 hec
tares. O total do financiamento benefiCiará 40 produto
res e incorporará ao processo produtivo 170 hectares 
de cacauais, totalizando R$400 mil de financiamentos 
somente da etapa inicial (imediatamente). 

Mas, Sr. Presidente, a ação da Ceplac, em 
Rondônia, seja na recuperação de cacauais, seja 
nos novos plantios vem sendo efetivada, não so
mente em Cacoal, mas também em diversos municí
pios: Ariquemes, Colorado, Jaru, Machadinha do 
Oeste, Mirante da Senra, Ouro Preto do Oeste, 
111eobroma e Urupá. 
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Diante da euforia extravasada por ocasião da 
contratação dos empréstimos, diante do verdadeiro 
espírito novo, que desde o ano passado vem im
pregnando o sistema produtivo de cacau de Rondô
nia, e particularmente da reativação da Ceplac/Su
perintendência da Amazônia Ocidental, graças à re
cuperação dos preços de cacau no mercado interna
cional, à ação de parceria com o Governo do Estado 
de Rondônia e Prefeituras, ficamos verdadeiramente 
aturdidos com o anúncio e a edição do pacote fiscal 
na manhã de 10 de novembro de 1997. 

Respeito a competência e integridade da equipe 
económica do Governo Fernando Henrique Cardoso, 
Ministros da Fazenda, Pedro Malan, e do Planejamen
to, Antônio Kandir, que anunciaram um pacote de 51 
medidas, entre cortes de gastos e aumento de receitas 
tributárias, que representarão um esforço fiscal de 
R$20 bilhões no ano que vem. Mas não posso me 
conformar, Senhor Presidente, com medidas como as 
da demissão de funcionários não-estáveis. 

As notícias de primeira mão anunciam que o 
governo demitirá entre 25 e 33 mil servidores públi
cos federais não-estáveis. Um graduado assessor 
do Ministério da Administração Federal diz que a 
economia anual com essas dispensas ficará entre 
R$400 milhões e R$500 milhões. A proposta foi feita 
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso em reu
nião no Palácio da Alvorada, e aceita. 

De acordo com técnicos do governo, os funcio
nários públicos que estão na mira da medida do gover
no ocupam funções da chamada área meio, ou seja, 
desempenham funções de baixa qualifiCaÇão dentro 
da máquina do setor público. A análise do governo é a 
de que o Executivo não pode se dar ao luxo de dispen
sar alguns de seus melhores quadros num momento 
de reestruturação dos gastos do governo. 

Por outro lado, Sr. Presidente, o pacote de de
missões, não vai se converter em ecooomia para o 
governo em curtíssimo prazo. Isso porque os funcio
nários demitidos terão direito a uma indenização que 
equivale a um salário por ano trabalhado no setor 
público_ Os técnicos consideraram ainda que a dis
pensa de servidores é uma tarefa demorada, que di
ficilmente será implementada já a partir deste ano. 

Deus permita que as demissões sejam feitas 
dentro de um critério rigoroso, que não sejam feitas 
c;le uma maneira linear, mas que sejam feitas de uma 
forma que permita fazer uma análise pontual, da 
existência dos funcionários não-estáveis, da nature
za dos trabalhos que estão executando e da sua im
prescindibtlidade. Ou seja, que se obedeça um critério 
analítico, e a uma análise do mérito das atividades de
senvolvidas pelos furcionários não-estáveis, a.rneaçados. 

Concluído esse comentário, que faço de uma 
maneira generalizada, passo a analisar, objetiva
mente, a situação do quadro de pessoal da Ce
plac/Superintendência da Amázônía Ocidental, de 

Rondônia, que foi objeto de um discurso meu em 11 
de dezembro de 1996. · 

Em decorrência dos compromissos que se es
tabeleceram com a sociedade regional, após vinte e 
seis anos de serviços prestados em Rondônia, a Ce
plac planejou e continua executando diversas ações 
que objetivam a geração de novas tecnologias, bem 
como a promoção do bem-estar económico e social 
dos cacauicuHores. Para tanto, é imprescindível a 
preservação do património mais precioso de que ela 
dispõe para o atingimento desses objetivos: os seus 
recursos humanos. 

Preocupa-nos, sobremodo, a e;fetivação da Me
dida Provisória Nº 1522 de 11 de outubro de 1996, a 
qual toma exeqüível a demissão de funcionários 
contratados a partir de 5 de outubro de 1983, contin
gente esse que representa 40,4% dos recursos hu
manos (90 funcionários em um universo de 223), da 
Ceplac/supoc. A concretização dessa Medida Provi
sória N2 1522, agora reforçado pela pacote fiscal 
anunciado dia 10 de novembro, seguramente inviabi
lizará grande parte do programa de fortalecimento 
da cacauicuHura da Amazônia Ocidental que a Ce
plac/supoc vem iffi!)fementando nos úHimos anos. 

O Programa de Assistência Técnica e Exten
são Rural posto em prática pela Ceplac/Supoc, visa 
a recuperação da cacauicuHura, em face da conjuga
ção de circunstâncias e fatores que têm afetado a 
economia cacaueira. O principal entrave, de nature
za estrutural, resuHou do excesso de oferta do pro
duto cacau que ocasionou e ainda ocasiona, baixos 
preços de cacau no mercado internacional. 

Contudo, a recuperação dos preços de cacau é 
alentadora; no decurso do ano 1996/1997; os preços 
evoluíram favoravelmente. Entre agosto 1997, de 
US$1.530 a US$1.700 em final de setembro, fixan
do-se em US$1.630 no final do mês de outubro. O 
fator que deu suporte à evolução favorável dos pre
ços de cacau foi a divulgação pela Organização In
ternacional do Cacau-OICC, de um aumento de 8% 
no défiCit de produção, passando de 136 mil tonela
das em junho para 147 mil toneladas. 

Somando-se aos preços baixos, o desestimulo 
e os aHos custos do crédito rural, tomaram, no pas
sado, inacessíveis os investimentos na lavoura, dis
so resuHando a desorganização social do produtor 
de cacau, fato que perdurou até o inicio de 1996. 

Em decorrência desse processo, observou-se 
a seguinte situação de empobrecimento da cacaui
cultura na Amazônia Ocidental: 

a) - 60"/o de lavouras semi-abandonadas (cer
ca de 30 mil hectares de cacauais); 

b) redução da produção anual de cacau do Es
tado de Rondônia de 35 mil toneladas para 22 mil; 

c) redução da produtividade dos cacauais de 
800 quilos/hectare/ano para 200 quilos/hectare/ano; 
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d) redução da oferta de empregos no setor ca
caueiro; 

e) - redução da renda familiar mensal de 
US$1.300 para US$250; 

f) - evasão da mão-de-obra familiar rural para 
a periferia dos municípios produtores de cacau. 

A vista desse quadro de adversidades e, tendo 
em conta a disponibilidade de tecnologias apropriadas 
para a recuperação cM cacauais semi-abandonados e 
infectados com o fungo causador da enfermidade vas
sour.Hie-bruxa, a Ceplac/Supoc se propôs a retomar 
as ações de' Assistência Técnica e Extensão Rural, 
com a deflagração, em abril de 1996, do Plano de Re
cuperação da Lavoura Cacaueira de Rondônia. 

O Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira. 
de Rondônia, foi apresentado por nós ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, 
Senador José Serra, em junho de 1995. Demonstra a 
necessidade de suprir a cacauicultura de Rondônia 
com recursos escalonados da ordem de 
R$78.098.460,00 (setenta e oito milhões, noventa e 
oito mil, quatrocentos e sessenta reais}, mas, também, 
indica o caráter imprescindível das medidas que se im
põem para preservar uma lavoura, cuja produção po
tencial é de cerca de 50 mil toneladas de cacau. 

O referido Plano objetiva recuperar 30 mil hec
tares de cacauais, nos próximos três anos, com a 
participação de quatro mil famniás de prOdutores ru
rais. De forma a canalizar para os escalões supe
riores a nossa preocupação com a aplicação da Me
dida Provisória Nº1522, de 11 de outubro de 1995, 
encaminhei ao Excelentíssimo Senhor Ministro da 
Agricultura e do Abastecimento, Senador Arlindo 
Porto, o Ofício N2 694/96-PRSECR, datado de 4 de 
dezembro de 1996, do qual seleciono os trechos 
mais aderentes à aplicação da MP N21522/96: 

'Por conhecer a fundo a importãncia de que se 
reveste a cacauicultura na economia de meu Estado, 
e por não ignorar que o corte no quadro técnico da 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
- CEPLAC, que atua com notória eficiência na Ama
zônia Ocidental, redundará em graves e imediatos 
prejuízos para esse setor de nossa economia, fazen
do-se ressentir de forma mais aguda não apenas em 
seus programas de Pesquisa, de Assistência Técni
ca e Extensão Rural, mas também no Programa de 
Educação." 

Devo salientar, Sr. Ministro, minha concordância 
com os dados e ponderações arrolados na citada Expo
sição de Motivos que lhe foi enviada pelo Oeputado Es
tadual Luiz Car1os Menezes, Presidente da Comissão 
de Agricultura, Política Agrária, Abastecimento e Meio 

Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Rondônia, entre os quais faço questão de destacar a 
listagem dos prejuízos, abaixo enumerados, acarre
tados pelas medidas restritivas, impingidas à Ce
placlsupoc, e conseqüentemente, à cacauicultura da 
região: 

'I - exoneração de 40,4% dos funcio
nários ativos (90 de um universo total de 
223}, lotados em diversas unidades nos Es
tados de Rondônia e Amazonas; 

11 - interrupção de Unidades de Obser
vação instaladas em áreas de agricultores 
no Estado de Rondônia; 

III - paralisação de 1 O sub-projetos de 
pesquisa das áreas de Genética e Frtotec
nia, que representam 60% da área experi
mental atualmente trabalhada; 

IV - fechamento dos Escritórios de Ex
tensão Rural dos municípios de Ji-Paraná, 
Cacoal, e Urupá e redistribuição do pessoal 
remanescente, criando-se sérios problemas 
sociais para as famnias envolvidas_; 

V - redução das metas de trabalho de 
Assistência Técnica para o Estado de Ron
dônia de 6.500 agricultores para menos de 
2.000 e de uma área plantada de 45.000 
hectares para 14.000 hectares de cacauei
ros, isto no Estado de Rondônia, tert::eiro 
produtor de cacau no País; 

VI - possível fechamento da Escola 
Média de Agropecuária Regional da Ceplac 
em Rondônia, Ariquemes, com o abandono 
de 86 alunos já inscritos. 

A cacauicultura de Rondônia, graças aos fato
.res favoráveis dos tempos· aluais, como sejam a re
cuperação do nível de preços do cacau, a retomada 
dos serviços da Ceplac seja na Assistência Técn~ 
e Extens~o Rural, na atuação rr.ais eficaz daPesqur
sa. e Experimentação e à inequívoca motivação 
readquirida desde abril de 1996, levam-nos a plei
tear e acreditar que a Ceplac/Supoc, de Rondônia 
não será prejudicada como deixa entrever o Anexo 
n2 1 demonstrativo de servidores da Ceplac/Supoc de 
acordo com sua unidade de atuação, com a demissão 
de noventa servidores não-estáveis, com a apficação 
da Medida Provisôria N"1.522f96, ieforçada pela edi
ção do pacote fiSCal de 1 O de novembro de 1997. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCUR
SO: 
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ANEXO 
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE SERVIDORES DA CEJ>L\C I Sli'POC 

DE ACORDO COM SUA 'UNIDADE DE ATlJACAO 

DI~lBUIÇÁO SERV. PF..RDA 'COM I PERMANECEM %DE 
ATIVOS M.P. ts:z:z NO QUADRO REDU CÁO 

1. SVPOC I SEREX 80 38 42 47.5 

• PORTO VELHO 06 Ol os I 16,7 
• ARlQUEMES 16 09 07 56.3 
• JARU 13 09 04 69,2 
• OUROPRETO lO os 0.5 50,0 

• URUPA I 04 03 01 75,0 
• JI-PARANA I 11 05 I 06.. 45.5 
• \.ACOAL ti 09 03 06 33,3 

• !\1AJ.'IIAUS I 06 01 os 16,7 

• ITACOATIARA os 1)2 03 40,0 

2. SUPOC I SERPE 101 30 71 29.7 
I 

• POR1'0 VELHO I 01 00 01 I -
> OURO PRETO(ESTEX-OP) ! 64 26 38 40,6 
~~NAUS(ESTEX-RN) 36 I 04 32 11.1 

3. SV'POC I EMARC-RO 22 18 04 81.8-

• ARlOlJEMES (E.li-JARC) 22 18 04 81.8 -- I 
'\ I 

4. S_~t9Ci ADMINIST. 20 04 16 20.0 

• PORTO VELHO (Chefia , 
A.sjur.Sec:ui.N ureh.Sefin, etc 20 04 16 I 20.0 

I 
I . 

TOTAL GERAL 223 2Q 133 
( 40A I - I I 

799 

I 

I 
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O SR~ LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)- Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a agropecuária é 
de vital importância para o desenvoMmento econômi
co e para a estabilidade social do País. Da produção 
do campo dependem a existência de excedentes nas 
culturas de exportação, que vão contribuir para o equi
líbrio das trocas comerciais, e o alimento indispensável 
das populações interioranas e das cidades. 

Justifica-se, portanto, a ênfase que vem sendo 
concedida pela Administração Tasso Jereissati ao 
setor, conforme demonstram as avaliações de seu 
desempenho, que vem superando as seculares ad
versidades do clima e do solo nordestino, mercê do 
trabalho de contínua e forte assistência da Ematerce 
aos produtores rurais cearenses. 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Ceará - Ematerce é órgão da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural - SDR, do Governo do Esta
do. Tendo como objetivo fundamental a promoção 
do progresso no campo, desenvolveu suas ações, 
no ano passado, a partir da necessidade de alterar 
'os padrões culturais e tecnológicos tradicionais'. 

Assim, conforme consta do Relatório de Ativi
dades da Empresa, referente a 1996, há pouco di
vulgado, a tarefa de assistência a milhares de produ
tores rurais incorporou novos procedimentos e técni
cas de organização do processo produtivo, de que 
resultaram a maior produtiviriade e o acréscimo da 
renda do setor. 

Segundo nos revela o Presidente José Luciano 
Chagas Rabelo, da Ematerce, os êxitos alcançados 
com esse trabalho constituem relevante contribuição 
para o desenvolvimento rural no Estado, o produto 
mesmo do esforço de seus servidores, da Secretaria 
e do Governo do Estado, a que se somaram os pro
dutores rurais e suas organizações, além dos órgãos 
do Sistema Estadual de Agricultura- SEA. 

A Ematerce tem como missão 'promover o de
senvolvimento rural sustentado do Estado do Ceará, 
utilizando processos educativos, que asseguram a 
apropriação de conhecimentos e informações pelos 
produtores rurais e suas organizações', cumprindo 
as metas estabelecidas no Plano Indicativo de De
senvolvimento Rural do Ceará e os programas priori
tários do Governo estadual. 

Af se incluem os trabalhos de autodesenvolvi
mento das comunidades rurais, sob o enfoque de 
agronegócio, objetivando·o aumento da produtivida
de e a diminuição dos custos, tendo em vista tomar 
viável a competitividade do setor agropecuário e o 
acréscimo de seu nível de renda, como se disse, em 
ações subordinadas aos conceitos de 'parceria e in
teriorização do desenvolvimento'. 

Pelo processo de parceria institucional espera-se 
'reduzir os custos operacionais e aumentar a eficácia, 

a eficiência e a efetividade", favorecendo a melhor 
qualidade do atendimento à clientela prioritária, os 
pequenos produtores rurais. A Ematerce, inte
riorizando o desenvoMmento, tem como estratégia a 
valorização e o respeito às peculiaridades, aos inte
resses e às decisões looais, · contribuindo para au
mentar a efetividade das políticas públicas e para 
um tratamento rnai!Liusto_ das desigualdades sociais 
e entre regiões. 

No ano-referidõ, -a. Er'iiaterce teve atuação des
tacada em 184 Municípios do Estado, oferecendo 
Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER dire
tamente a quase 1 00 mil produtores rurais, nas dife
rentes atividades prioritárias do Governo. 

Para tanto. contou com uma estrutura organi
zacional integrada pelo escritório central, em Fortale
za, que tem a ~tribuição principal de coordenar o 
Programa de AssistênciaTécnica e Extensão Rural 
- Proater em todo o Estado. 

A Empresa dispõe de 3 Centros de Treinamen
to, nos Municípios de Caucaia, Quizeramobim e Mi
lagres. Nas regiões, a coordenação técnica e admi
nistrativa é exercida por 13 escritórios regionais, que 
supervisionam 176 escritórios municipais e 6 distri
tais a eles vinculados. aos quais compete a execu
ção do trabalho de campo, junto às organizações e 
aos produtores rurais. 

Os escritórios, distribuídos pelas diversas re
giões administrativas. compõem-se de 22 unidades 
municipais em Fortaleza; 13 em Baturité; 12 em Qui
xadá; 13 em lguatu; 17 no Crato; 22 em Sobral, 13 
em Crateús; 15 em ltapipoca; 10 em Ubajara; 12 em 
Limoeiro do Norte; 6 em Tauá; 11 em Jaguanbe; e 
1 O em Brejo Santo. 

Analisando-se o clesrnonstraliv da produção ve
getal e dos impactos econômicos da assistência da 
Ematerce, que difundiu tecnologias agrícolas e gerên
cias para os produtores e suas organizações, constata
se o significativo aumento da produção e da produtivida
de das principais culturas do Estado, especialmente as 
de algodão, milho, feijão, arroz, banana, caju, mandioca, 
citros, maracujá, mamão, melão e ~iças. 

No ano, em relação ao exercício precedente, 
houve um incremento, na cultura de sequeiro, supe
rior a 60 mil toneladas na produção. de mandioca; de 
mais de 23 mil toneladas na de maO_di~ consorcia
da; de quase 20 mil toneladas de milho êonsorciado; 
e de mais de 1 O mil toneladas de banána e milho -
exemplos principais de um acréscimo superior a 24 
milhões de reais no valor da produção bruta. 

Nas culturas irrigadas, registrou-se incremento 
superior a 25 mil toneladas na: produÇão de cana-de
açucar; de mais de 15 mil toneladas na de tomate; 
de mais de 7 mil toneladas na de banana; de mais 
de 4. mil toneladas na de arroz; de mais de 3 mil to-
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neladas na de mamão; e de quase 3 mil toneladas 
na de'repolho, resultando num acréscimo de mais de 
15 milhões de reais na produção bruta. 

Esses números, levantados pelo Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística - IBGE, demonstram 
a diferença da produtividade média das culturas as
sistidas pela Empresa, em relação à produtividade 
média do Estado. Como se vê, o trabalho de assis
tência rural produziu um acréscimo de renda total de 
quase 40 milhões de reais para os produtores assis
tidos pela Ematerce. 

Quanto à produção animal, a Empresa priori
zou a área de alimentação, pretendendo com isso 
proporcionar maior suporte forfageiro à pecuária bo
vina. Obteve-se dessa forma, acréscimo da produ
ção de leite e da taxa de desfrute e maior peso mé
dio da carcaça. Nesse trabalho, a Ematerce prestou 
assistência a cerca de 25 mil bovinocultores e a um 
rebanho de quase 700 mil cabeças de gado. 

Os indicadores de alimentação animal compro
vam o bom desempenho das práticas adotadas, 
mesmo que algumas delas ainda sejam modestas. 
Porém, comparando-se o perfil tecnológico do cria
dor beneficiário da assistência técnica da Ematerce 
com o ainda não alcançado pelo programa oficial de 
extenção, nota-se importante progresso. 

Isso porque, alterando-se a produção de lei
te!vacallactação, de cerca de 735 litros para 1.050 li
tros, do rebanho atingido pela assistência, elevou-se 
a produção láctea do Estado em quase 165 milhões 
de litros/ano. Também, mudando-se taxa de desfrute 
de 11% para 15% em um ano, e aumentando-se o 
peso médio da carcaça de 180 quilos para 200 qui
los, obteve-se um incremento superior a 5 mil tonela
das, na produção de carne. 

Deve-se considerar, ainda, que as melhorias ob
tidas no estado sanitário dos rebanhos, nas suas con
dições de alimentação e de manejo, devem refletir-se 
na diminuição do intervalo entre os partos das matri
zes, propiciando, conseqüentemente, o aumento dos 
nascimento de bezerros e da produção de leite. 

Na área do ovinocaptinocultura, a Ematerce 
deu prioridade à difusão de tecnologias, destinada a 
aumentar a oferta de carne e melhorar a qualidade 
da pele. O rebanho de mais de135 mil caprinos, de 
6 mil 563 criadores; e o de mais de 220 mil ovinos, 
de 7 mil 956 criadores assistidos, receberam os cui
dados permanentes dos extensionistas, compreen
dendo treinamentos práticos, demonstrações, visitaS 
e outras modalidades de assistência. 

Assim , os criadores foram instruídos quanto às 
práticas de descarte orientado; de controle da linfa
clenite caseosa; da vermifugação sistemática. da tec
nologia de abate e esfola; da conservação da carca
ça; da conservação da pele; do manejo produtivo; e 
da manipulação da caatinga. 

Adotando as novas técnicas, os criadores 
orientados pela Ematerce conseguiram oferecer 
mais de 1ó6'mil animais para o abate e cerca de 42 
mil peles de boa qualidade, para o suprimento do 
mercado cearense, com isso alcançando uma recei
ta adicional da ordem de 2 milhões e 138 mil reais. 

No terreno da sanidade animal, os trabalhos fo
ram direcionados de forma intensiva para o controle da 
imuniZação do rebanho e para o combate à febre afto
sa e à raiva dos herbívoros, dado o nível de importãn
cia que essas enfermidades podem representar come 
prejudiciais à economia rural do Estado do Ceará. 

As vacinações sistemáticas e estratégica con
tra a febre aftosa alcançaram mais de 570 mil cabe
ças; a vacinação contra a raiva, mais de 680 mil; 
contra o carbúnculo sintomático e o botulismo, mais. 
de 319 mil; contra a peste suína, mais de 72 mil; e 
contra a brucelose, 611 bezerros. O combate a 
endo/ectoparasitas alcançou 791 mil 158 cabeças, 
realizando-se 15 mil 380 ações do controle sanitário 
de eventos, 9 mil817 exames sorológicos e aplican
do-se vampiricidas a 5 mil617 cabeças. 

Além disso, os extensionistas desenvolveram 
outras ações de combate e prevenção, utilizando 
metodologia própria, apoio da mídia (rádio, televisão, 
jOrnal, folders e cartazes) e promovendo cursos, reu
niões e demonstrações, com a finalidade de ·• ·. 
cientizar o criador quanto aos benefícios das r 
das profiláticas para a sanidade do rebanho. 

A continuidade de ação dos extensionistas, 
nesse trabalho de conscientização dos criadores, 
proporcionou a queda de 397 focos de febre aftosa, 
anotados em 1994, para apenas 3, durante todo o 
ano de 1996, na prática eliminando a possibilidade 
de ocorrência de surto. 

Essas ações preventivas evitam prejuízos cal
culados em mais de 37 milhões de reais para o cria
dor, pois, no caso da raiva, os animais morrem inva
riavelmente. Quando se trata de febre aftosa, as 
conseqüências vão desde a perda de peso à redu
ção da produção de leite, ao retardamento no desen
volvimento dos animais e à morte. 

Outra ação da Ernaterce, que vem alcançando 
notável êxito, relaciona-se à execução do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
PRONAF, criado pelo Governo Federal para incenti
var a geração de emprego e renda, "destinada aos 
agricultores de base familiar". 

Para isso, foram elaborados Planos Municipais 
de Desenvolvimento Rural nas cidades de Jucás, 
Tejuçuoça, Pereira, Jaguaretama, Pararnoti, Carida
de, General Sampaio, Coreaú, Novo Oriente e Quite
rianópolis, destinados à capacitação e profissionali
zação de agricultores de base familiar. Foram bene
fiCiados 5 mil e 50 agricultores, investindo a Emater
ce quase 8 milhões de reais no processo de divulga-
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ção e operação, e mais 3 milhões e 547 mil reais em 
811 projetos aprovados. 

Nessa mesma linha, a Ematerce executa o 
Projeto São José, destinado a •apoiar, através de fi
nanciamentos não reembolsáveis, investimentos e 
empreendimentos de subprojetos selecionados e so
licitados pelas organizações comunitárias rurais, ob
jetivando o atendimento das necessidades mais ur
gentes e prioritárias das comunidades carentes, quer 
de natureza económica e social, quer de infra-estru
tura, .proporcionando uma melhoria do nível de vida 
dos produtores e suas famílias•. 

Foram assistidos 347 subprojetos, a um custo 
superior a 1 O milhões de reais, aplicados em investi
mento, custeio e capital de giro, gerando 3 mil 190 
empregos no meio rural e beneficiando 13 mil 108 
fammas de trabalhadores rurais, a cada uma delas 
agregando 393 reais. 

Ademais, como resultado do trabalho de profis
sionalização, foram criadas, em diversas regiões do 
Estado, 23 pequenas agroindústrias de laticínios, 
embutidos defumados e doces, determinando a cria
ção de 69 empregos diretos e 132 empregos indire
tos, representando mais de duas centenas de novas 
ocupações, proporcionando um incremento de renda 
de 377 mil e 476 reais. 

Na área do Cooperativismo, as ações de ex
tensão rural da Ematerce direcionaram-se basica
mente para a elaboração de projetes de Crédito Ru
ral Cooperativo e de orientação técnica e gerencial 
aos agricultores cooperativados. 

Três dos projetas globais e integrados destina
ram-se a financiar capital de giro e a investimentos 
para as próprias cooperativas, além de garantir base 
financeira de repasse aos agricultores cooperativa
dos, mediante a cnação de projetas individuais, que 
benefiCiaram 66 produtores ll!rais. 

Os recursos financeiros de crédito rural coopera
tivo foram empregados nas aüvidades agropecuárias à 
razão de quase 45 milhões de reais para investimento; 
de quase 900 ml reais para custeio; e de cerca de 500 
mil reais para capital de giro. Os resultados dessas 
ações cooperativistas tiveram como principal resultado 
o aumento da produção, da produtividade, da renda e 
da geração de empregos no meio rural. 

Por igual, a Ematerce mantêm o Programa de 
Profissionalização Rural, visando a proporcionar 
meios de qualificação da mão-de-obra rural, requeri
da pelas atividades agropecuárias, agroindustriais e 
gerenciais, constante de cursos eminentemente prá
ticos, a fim de que o produtor se especialize e ganhe 
eficiência no desempenho de suas atividades. 
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Realizando, no último exercício, 92 cursos para 
1 mil 316 treinandos, a Empresa pretendeu que a 
profissionalização do produtor rural garanta maior 
acesso ao mercado e melhores condições de com

-pelitiVidãâé, a par âe elevar a renda agrícola, •trans-
formando a agropecuária em uma aüvidade de di
mensão empresarial. • 

A Ematerce desenvolve, mediante convênio firma
dO oom a Petrobrás, o Projeto Plantando o Futuro, que 
se destina à instalação de hortas e pomares nas esco
las, para á produção de hortaliças, frutas e plantas medi
cinais, para o suprimento das carências nutricionais dos 
alunos e das famílias das comunidades beneficiadas. 

O Projeto, ocupando uma área de 11 mil 712 
metros quadrados, em vários Municípios, atendeu, 
no ano de referência, a 17 mil 435 alunos e a 11 mil 
312 fammas. Alcançou, também, os objetivos de for
talecer as atividades sócio-educativas, de diminuir 
os custos da merenda escolar e de utilizar as poten
cialidades e a infra-estrutura ociosa das escolas e 
entidades púbf!Cas, produzindo alimentos de boa 
qualidade e isentos de agrotóxicos, e gerando em
prego e renda para os beneficiários. 

A Ematerce, sem dispensar o concurso de nu
merosas parcerias interinstitucionais, mobilizou, no 
exercício de 1996, recursos totais de 27 milhões e 
417 mil reais, sendo 97".4 provenientes do Tesouro 
estadual; 2% oriundos de convênios, acordos e con
tratos; e 1% de recursos próprios, e um quadro de 
pessoal especializado de 1 mü e 27 servidores, entre 
profissionais de apoio administrativo e técnicos de 
níveis médio e superior. 

Para alcançar os excelentes resultados que o 
Relatório em comento apenas confirma, contou 
com a dedicação integral de seus dirigentes e com 
o esforço incomum de um contingente de servido
res técnicos e administrativos, empenhados .no ob
jetivo de garantir um desempenho cada vez me
lhor da Empresa, em sua alta, benemérita e cons-
trutiva missão. \ 

Era o que tính~ a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio PorteDa) - O Se

nador Eduardo Suplicy enviou requerimento à Mesa 
cuja tramitação, de aco.po oom o disposto no art. 
235, III, a, item 4, do Regimento Interno, deve ter iní
cio na Hora do Expediente. 

A proposição será lida na próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidêocia vai encerrar os 
trabalhos, lembrando ao Plenário que a sessão deli
beraüva ordinária da próxima terça-feira, dia 18, às 
14 boras e 30 minuntos, a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

Dia 18.11.97, terça-feira, às 14h 30min: Sessão deliberativa ordinária 

Proposição 
(Autor/W Origem) 

1 
Projeto de Resolu
ção n• 149. de 1997 

Cllmissão de As· 
suntos Econômicos 

2 
Projeto de Resolu
ção n• 150, de 1997 

Comissão de As
suntos Econômicos 

3 
Proposta de Emen· 
da à Constituição n• 
25, de 1997 

(n" 449/97, na Câ
mara dos Deputa
dos) 

Presidento da Repú
blica 

4 
Requerimento n• 
927. de 1997 

Osmar Dias e Wal
. deck Omelas 

s 
Projeto de Resolu· 
ção n• 132, de 1997 

Comissão de As
suntos Econômicos 

6 
Projeto de Resolu
ção n• 143. de 1997 

Ementa I Instrução Infonnações 

Altera o art. 13 da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Discussão, em turno único. 
Federal. 

Autoriza a União a contratar operação áe crédito e>.."temo, 
no valor equivalente a até duzentos e cinqüenta milhões 
de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interameri
cano de Desenvolvimentu - BID, destinada ao financia. 
mento do Programa de Reforma da Educação Profissional. 

Apresentado como conclusão do Parecer n• 740/97-CAE, 
Relator: Senador Ney Suassuna. 

Altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, introduzidos pela 
Emenda Constitucional de Revisão n• 1, de 1994 
(prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal • FEF). 

Parecer n• 707/97-CCJ. Relator: Senador Renan Calhei
ros. oferecendo a redação para o segundo turno. 

Solicita. nos termos regimentais, a dispensa do parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre as emendas de 
Plenário apresentadas ao Projeto de Lei-do Senado n• 142, 
de 1995, que tramita em conjunto como o Projeto de Lei 
do Senado n• 143, de 1995, por encontrar-se esgotado o 
prazo daquela Comissão. 
Autoriza o Municipio de Linhares - ES, a contratar opera
ção de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor 
de dois milhões e trezentos mil reais, para a realização de 
obra de implantação do sistema de ésgotamento sanitário 
e pavimentação de bairros do Municipio. 

Apresentado como conclusão do Parecer n• 593/97-CAE, 
Relator: Senador Gerson Camata. com abstenção do Se
nador Jefferson Peres. 
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a transferir para 
a Caixa Econômica Federal - CEF Seus débitos jmllo às 
instiruições fmanceiras que especifica, com o aval da Uni
ão, no ãmbito do Programa de Apoio à ReestruturaÇão e 

Em regime de urgência. nos 
termos do Requerimento n• 
_983/97. 

A matéria encontra-se pe
rante a Mesa aguardando 
apresentação de emendas 
até o dia 17.11.97 . 

. DiscuSSão, em turno único. 

Em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n• 
984/97. 

Poderão ser oferecidas 
emendas até o encerramento 
da discussão. 
Segundo dia de discussão, 
em segundo turno. 

Votação, em turno único. 

Discussão, em turno único. 

(Em virtude de adiamento) 

Discussão. em turno único. 
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Comissão de !rs
sumos Econômieos 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Ementa /ln>1rução 

ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de cento e 
trinta e nove milhões, cento e sessenta e sete mil, oito
centos e seis reais e sessenta e um centavos, apurado em 
28 de fevereiro de 1997. 

Apresentado como conclusão do Parecer no 682/97 -CAE, 
Relator: Senador José Fogaça, com voto contrário do Se
nador Osmar Dias e abstenções dos Senadores José Edu
ardo Dutra, Esperidião Amin e Eduardo Suplicy. 

NOVEMBRO DE 1997 

- ·· '"Infonnações 

7 Autoriza a República Federativa do Brasil a conttatat DiscuSSão, em turno único. 
Projeto de Resolu
ção n• 144. de 1997 

Comissão de As
suntos Econômicos 

operação de crédito externo junto ao consórcio formado 
pelo Banque Paribas e o Barclays Bank PLC. no valor 
equivalente a até oito milhões, oitocentos e setenta e cinco 
mil e trinta dólares norte-americànos e nove centavos, de 
principal, cnjos recursos serão destinados a financiar, par-
cialmente, o Programa de Reaparelhamento da Marinha 
Brasileira. 

Apresentado como conclusão do Parecer n• 683/97-CAE, 
Relator: Senador Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas.) 

ATA DA 162" SESSÃO DELffiERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 6 
DE NOVEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 7 de novembro de 1997) 
\ 

RETIFICAÇÕES 

No cabeçalho do sumário da Ata, à página n° 24221, 

Onde se lê: 

ATA DA 162" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, EM 6 DE 
OUTYBRO DE 1997 

Leia-se: 
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ATA DA 162• SESSÃO DELIDERA TIV A ORDINÁRIA, EM 6 DE 
NOVEMBRO DE 1997 

.......................... ---................ ~.-....... -~ .... ~ .......... _ .. _ ......................... . 
• • • • • •. • • ••• • • • •• • • • • ••• • • • •• • • • • • • ·•• •·••. • • • • • • ... • • •• -..... --~· ••·• ·~·-.....-··~ ... ~-··"'"-'•_-..-~· • • ~"'-"~c~-": 

À página n° 24236, 2' coluna, no último parágrafo da justificação do 
Projeto de Lei do Senado n° 241, de 1997, de autoria do Senador Romero Jucã, que 
dispõe sobre a discriminação praticada contra servidores anistiados, 

.. 
Onde se lê: 

" ... não podendo prevalecer quaisquer resquícios quanto à situação preterida desses 
funcionários." 

Leia-se: 

" ... não podendo .prevalecer quaisquer .. resquícios quanto à situação pretérita desses 
funcionários." 

............................................................................................................................. 

·······················································-···································································· 
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

13/11/97 
Quinta-feira 

10:00 - Solenidade de posse do Senador Valmír Campelo no 
Tribunal de Contas da União 

Plenário do TCU 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

17:30 - Senhor Fernando Catão, Secretário Especial de 
Políticas Regionais 
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Ata da 168!! Sessão não Deliberativa, 
em 14 de novembro de 1997 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50ª LEGISLATURA 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo. 

(Inicia-se a sessão às 9h) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ro
mero Jucá, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
DO COMÉRCIO E DO TURISMO 

N" 152/97, de 6 do corrente, encaminhando as 
informações referentes ao Requerimento n2 496, de 
1997, do Senador Gilberto Miranda 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NR 132, DE 1997 

(N2 524197, na CAmara elos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo-Quadro 
de Cooperação Econômica, Industrial e 
para o Desenvolvimento, c:elebrado entre 
o Governo da República . Federativa do 
Brasil e o Governo da República Italiana, 
em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 FICa aprovado o texto do Acordo-Qua

dro de Cooperação Econômica. Industrial e para o 
Desenvolvimento, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

Parágrafo único. Rcam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 

termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO 
ECONÓMICA, INDUSTRIAL E PARA O 

DESENVOLVIMENTO ENTRE O GOVERNO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA ITALIANA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República Italiana 
(doravante denominados "Partesj, 
No desejo de fortalecer e aprofundar as tradicio

nais relações entre os dois países, e tendo presente a 
significativa contri:luição para o desenvolvimento e 
para a economia do Brasi prestada pela coletividade 
de origem ilaliana que se fixou em seu teniório há mais 
de um século e, em particular, o apor1e do tJabal1o e 
dos setores ~daquela coleliYiclade; 

Considerando que o objetivo do desenvolvi
mento econômico deve ser buscado de fonna sus
tentável, tendo presente a necessidade de assegurar 
a utilização racional dos recursos naturais em pro
veito das gerações futuras, e considerando ainda 
que o desenvolvimento sustentável implica em com
patibilidade entre crescimento econ6mico eqüitativo 
e preservação do meio ambiente; 

Cientes de que o fato de pertencer o Brasil ao 
Mercosul, e, a Itália à União Européia contribui para 
fortalecer os laços de cooperação entre as respecti· 
vas regiões e para favorecer a criação de uma or
dem internacional mais eqüitativa, intensificando o 
diálogo entre as áreas regionais de competência; 

Convencidos de que o sentimento de solicfarie. 
dade e amizade existente entre os dois pafses pode
rá ser intensifiCado.. através da cooperação econômi· 
ca. industrial e pará o desenvolvimento; 

Considerando a necessidade de atualizar as 
medidas ajustadas no Acordo-Quadro finnado em 
1989 entre os dois pafses, em matéria econômica, fi-
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nanceira, industrial e de cooperação para o desenvolvi
mento e com o objelivo de intensificarem-se os inter
câmbios econõmicos e os fluxos financeiros bilaterais; 

Acordam o seguinte: 

PRIMEIRA PARTE 
Finalidade da Cooperação Bilatecal 

Artigo I 

1. As Partes realizarão esfoJços para estimular a 
colaboração econômica, induslrial e para o desenvolvi
mento entre os dois países, por meio da promoção de 
relações econômicas e comerciais mais intensas; da 
intensificação, tanto no ârttlito bilateral quanto multila
teral, da cooperação na área de altas tecnologias vol-
1adas para a aplicação nos setores da indústria, dos 
seiViços e ciO aproveitamento de recursos naturais; do 
aporte de investimen1os diretos nos respectivos tenitó
rios que visem promover a~ entre 
entidades e~ dos dois países. 

2. Com esse objetivo, conferirão particular prio
ridade à promoção de investimentos produtivos no 
Brasil, por parte de empresas italianas públicas ou 
privadas. 

Artigo" 

A colaboração previs1a no presente Acordo de
vetá favorecer, em especial, o setor das pequenas e 
médias empresas, pela significativa contribuição que 
aportam ao desenvolvimento econômico e social de 
ambos os países. 

Artigo UI 

A fim de ~urar a realização dos objetivos 
do presente AcordO e de incrementar a colaboração 
ec:on6mica e industrial bilateral, as Partes ef11)8-

nhar-se-ão em estimular a constituição, nos dois paí
ses, de sociedades mistas, fornecendo o amparo fi
nanceiro e tecnológico necessário através dos ins
trumentos de que dispõem, conforme as modalida
des descritas no Artigo VIL 

Artigo IV 

As Partes assegurarão ainda, em obse!Vância 
às respectivas legislações na matéria, as condições 
jurfdicas e econômicas adequadas para garantir tra
tamento justo e imparcial aos investimentos públicos 
e privados de ambas. 

Artigo V 

As Partes conferirão prioridade a iniciativas li
gadas à cooperação para a implementação de pro
gramas nacionais dedicados à utilização racional dos 
respectivos recursos naturais, à proteção do meio am-

biente e à conservação dos respectivos ecossiste
mas, respeitanQo os compromissos assumidos na 
Agenda XXI (Conferência do Rio de Janeiro, 1992), 
inclusive por meio de incentivos ao intercâmbio de 
tecnologias não-poluidoras e de tecnologias especifi
cas para a proteção ambiental. 

SEGUNDA PARTE 
Instrumento para a Promoção da Cooperação 

Artigo VI 

1. Com vistas a alcançar os objetivos definidos 
nos Artigos precedentes, a Parte italiana atuará no 
sentido de favorecer a exportação de bens de capi
ta~ mediante: 

a) a garantia de crédito à exportação; 
b) a autorização aos organismos de crédito para 

a facilitação do seguro e do financiamento do crédito 
às Blq)Ortações nos termos e nas condições previstas 
pelas nonnas nacionais e internacionais vigentes. 

2. A Parte italiana também atuará no sentido 
de favorecer a promoção de investimentos produti
vos em empresas mistas ou de interesse comum. 
Tais investimentos, aos quais se atribui elevada prio
ridade, deverão estar em conformidade com a políti
ca italiana de seguros. 

. 3. A fim de ampliar as possibilidades referentes 
às ações descritas nos parágrafos anteriores, as 
Partes identificarão os projetos que apresentem ade
quado nível de rentabilidade e garantias apropriadas 
de retomo dos financiamentos concedidos, conferin
do especial ênfase aos investimentos diretos. 

Artigo VIl 

1. As duas Partes comprometem-se a divulgar 
e promover os instrumentos de incentivos e de pro
môção que os dois países estão em condições de 
implementar. 

2. Cada uma das Partes procurará promover e 
facilitar os investimentos de suas próprias empresas 
no mercado da outra Parte, com ênfase particular 
àqueles efetuados par pequenas e médias empre
sas, também através da colaboração das in~uições 
bancárias dos respectivos países. 

3. A Parte italiana está dispos1a a utilizar, para 
tal fim, tanto o instrumento do seguro de crédito, 
quanto os financiamentos facilitados disponíveis, nos 
termos da legislação italiana e no respeito aos com
promissos assumidos nos foros internacionais. 

4. A Parte brasileira está disposta, com esse 
mesmo fim, a estimular o aporte de capitais e as ini· 
ciativas italianas, por intermédio do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES). 
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5. Ambas as Partes empenhar-se-ão em con
certar formas adequadas de promoção das exporta
ções, em terceiros mercados, dos proâutos de em
presas mistas. Tais intervenções de fomento seriam 
realizadas por cada Parte em favor das empresas si
tuadas em seu próprio território nacional, respeitan
do os acordos internacionais preexistentes. 

Artigo VIU 

1. Todas as divergências e controvérsias que 
surgirem entre empresas brasileiras e italianas, de
correntes da execução do presente Acordo, serão 
resolvidas de forma amigável. 

2. Caso as divergências ou controvérsias de 
que trata o parágrafo precedente não sejam resolvi
das de forma amigável em até 6 (seis) meses após a 
data da requisição escrita de conciliação, poder-se-á 
recorrer ao Regulamento de Conciliação e Arbitra
gem da Câmara do Comércio Internacional de Paris, 
por um ou mais árbitros escolhidos, conforme o re
gulamento da mencionada Câmara. 

3. FICa estipulado, desde já, que o lugar de ar
bitragem, o número de árbitros, a lei aplicável ao 
mérito da disputa, a lei processual aplicável e o idio
ma a ser usado serão fixados e detenninados pelo 
regulamento estabelecido pela Câmara de Comércio 
Internacional de Paris. 

4. As Partes concordam em se vincular à deci
são desse juizo arbitral, e tomarão todas as meátdas 
necessárias para conferir plena eficácia ao respecti
vo laudo: 

Artigo IX 

As Partes considerarão prioritários os projetos 
geradores de divisas por meio de exportação de 
toda ou parte da produção derivada do investimento. 

Artigo X 

As Partes acordam que os financiamentos con
cecidos por organismos financeiros intemacionais ou 
regionais desempenham imporlante papel na promo
ção do desenvolvimento econõmico. Nesse sentido, 
especial prioridade será atribufda àqueles projetas que 
utiizem a modalidade do co-financiamento vinculado a 
organismos financeiros internacionais ou regionais. 

TERCEIRA PARTE 
Cooperação para o Desenvolvimento 

Artigo XI 

Com o intuito de alcançar as fina6dades descritas 
na Primeira Parte do presente Acordo, especial aten
ção será dada as iniciativas brasileiras de apoio ao de
senvolvimento que contarão com o apoio da coopera-

ção italiana ao desenvolvimento. Será dada ênfase a 
projetos de elevado conteúdo social, àqueles que 

--dêem prioridade a iniciativas ambientais ou particu
larmente significativos sob os aspectos de geração 
de empregos de exportações e de treinamento. 

ARTIGO XII 

1. As duas Partes manifestam interesse em uma 
maior coordenação das atividades no setor de coope
ração para o desenvolvimento, particularmente nas 
possibtTKiades oferecidas pela legislação italiana 

2. Nesse sentido, procurarão: 
a) elaborar programas que permitam seleção 

cuidadosa e canalização de recursos financeiros 
para os setores fundamentais da economia e da so
ciedade brasileira e que poderão ser definidos tam
bém com critérios de •graduação" na seleção das 
iniciativas. 

b) efetuar verifiC8.çóes periódicas da situação 
da cooperação em curso e da programação; 

c) identificar iniciativas concretas que serão de
fmidas segundo os seguintes principies básicos: 

I) a contribuição italiana terá contraparti
da brasileira no custeio das despesas locais; 

11) serão privilegiadas iniciativas que per
mitam o desenvolvimento e aplicação, no Bra
si~ de novas tecnologias no setor de bens e 
de serviços, tendo em conta a necessidade de 
formação e aperfeiçoamento de pessoal de ní
vel universi!ário e técnico-profissional; 

DI) serão examinadas iniciativas com 
vistas ao aprimoramento da produção primá
ria, com o fm de otimizar a utilização dos re
cursos brasileiros e melhorar o potencial de 
exportação; 

IV) serão analisadas propostas que 
permitam melhorar as condições sociais e 
sanitárias, com o objetivo de atenuar o pro
blema da marginalização urbana e rural; 

V) na definição e execução de projetos 
no âmbito do presente Acordo, as Partes 
considerarão, com particular atenção, inicia
tivas voltadas para o desenvoMmento sus
tentável, de modo a favorecer a utilização 
racional dos recursos naturais e a proteção 
do meio. ambiente contra os riscos que lhe 
possam ser causados; 

VI) serão estudadas de forma bilateral 
ou multilateral, as possibilidades de instituir 
mecanismos, formas de cc-financiamento e 
ações conjuntas de cooperação com tercei-
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ros países em via de desenvolvimento, de 
acordo com o interesse comum; 

VIl) quando for oportuno e nas formas 
acordadas pelas duas Partes serão utilizados 
serviços de organização não-governamentais. 

QUARTA PARTE 
Mecanismos Institucionais 

Artigo XIII 

1. As duas Partes instituirão um Conselho ltalo
Brasileiro para a Cooperação Econômica, Industrial, 
Financeira e para o Desenvolvimento. O Conselho, 
sob a presidência dos respectivos Ministros das Re
lações Exteriores ou de representantes por eles de
signados, reunir-se-á, se possível uma vez por ano 
ou quando houver necessidade. 

2. O Conselho terá, em particular, a tarefa de 
indicar as prioridades a serem seguidas, de propor 
os projetas que deverão ser realizados e de indicar 
os instrumentos financeiros a serem-utilizados para 
a implementação dos mesmos, além de funções ge
rais de fomento e coordenação das iniciativas de 
cooperação entre os dois países. 

3. Uma vez i!Ístituído, o Conselho providencia
rá a definição de um regulamento próprio de funcio
namento. 

Artigo XIV 

1. O Conselho poderá instituir grupos de traba
lho acl hoc, que se reunirão sempre que houver ne
cessidade, para o exame o desenvolvimento da coo
peração bilateral nos campos que apresentem um 
interesse específiCO para as Partes. O Conselho e 
os grupos de trabalho poderão valer-se, para seu 
funcionamento e para as tarefas de secretariado téc
nico também de estruturas já existentes (como o Ins
tituto para o Comércio Exterior, a Câmara de Comér
cio Halo-Brasileira, associação para o desenvolvi
mento da colaboração e outras.) 

2. O Conselho instituirá em particulaf, um Gru
po de Trabalho para a Cooperação Financeira, presi
dido, da parte brasileira, pelo Ministro da Fazenda, e 
ela parte italiana, pelo Ministro do Tesouro, ou por 
representantes por eles designados e um Grupo de 
Trabalho para a Cooperação Econôrnica e industrial 
presidido da parte brasileira, pelo Ministro da Indús
tria, do Comércio e do Turismo e, da parte italiana, 
pelo Ministro do Comércio e do Exterior, ou de repre
sentantes por eles designados. 

Artigo XV 

Sob a égide do Conselho trabalhará um Comitê 
Empresarial para a Colaboração Conjunta, composto 

por representantes dos campos econômicos empre
sariais de ambas as Partes, com o escopo de am
pliar concretamente os vínculos econômicos e indus
triais entre os dois países. 

Artigo XVI 

Nenhuma das disposições contidas no presen
te Acordo poderá contrariar os compromissos anta
riores assumidos por qualquer das Partes por meio 
de Acordos bilaterais ou multilaterais por qualquer 
das Partes. 

Artigo XVII 

1. O presente Acordo entrará em vigor na data 
do recebimento da última notificação em que uma 
das Partes informe a outra da conclusão das formali
dades internas necessárias e terá validade de 3 
(três) anos, sendo renovável tacitamente, salvo de
núncia escrita com aviso prévio não inferior a 6 
(seis) meses. 

2. Para os programas em curso de realização e 
encaminhados anteriormente á denúncia escrita de 
que trata o parágrafo 1, as disposições dos Artigos I 
a XVI do presente Acordo permanecerão em vigor 
por um único período subseqüente de 3 (três) anos. 

3. O presente Acordo substituirá o Acordo
Quadro de Cooperação Econômica Industrial, Cientí
fico-Tecnológica, Técnica e Cultural entre o Brasil e 
a Itália, assinado em Roma. em 17 de outubro de 
1989, o qual cessará de ter efeitos, exceto seu Arti
go VIl, que permanecerá em vigor até a data de ini
cio de vigência do Acordo sobre a Promoção e a 
Proteção de Investimentos, assinado em Brasília, 
em 3 de abril de 1995, e exceto seus artigos XII a 
XVII, os quais somente permanecerão em vigor até 
o momento da entrada em vigor do Acordo de Coo
peração Científica e Tecnológica. 

Feito em Roma, em 12 de fevereiro de 1997, 
em dois exemplares originais, nas línguas portugue
sa e italiana, sendo ambos os textos igualmente au
tênticos. 

MENSAGEM N2 582, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no artigo 84, in· 

ciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhadc 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo-Quadre 
de Cooperação Econômica, Industrial e para o Desen
volvimento, celebrado entre o Governo da Repúblic< 
Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana 
em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 
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BrasHia, 21 de maio de 1997. - Fernando 
Henrique c.rdoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 189/MRE, DE 19 DE 
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTA
DO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentfssimo Senhor Presidente da RepúbfK:a, 
Elevo à consideração de Vossa Excelência o 

Acordo-Quadro de Cooperação Econõmica, Indus
trial e para o Desenvolvimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Italiana, assinado no dia 12 de fevereiro de 
1997, em Roma, na Itália. 

2. O Acordo visa a estabelecer novos parâme
tros para a cooperação econômica, industrial e para 
o desenvolvimento entre os dois países, por meio da 
promoção e do fortalecimento de relações econõmi
cas e comerciais; da intensifiCação, tanto no âmbito 
bilateral quanto no multilateral, da cooperação na 
área de altas tecnologias voltadas para a aplicação 
nos setores da indústria, dos serviços e do aprovei
tamento de recursos naturais, e do aporte de investi
mentos diretos nos respectivos territórios que visem 
a promover a complementaridade entre entidades e 
emp~ dos dois países. 

3. Com vistas ao er~Caminhamento do Acordo 
ao Poder Legislativo, submeto minuta de Mensagem 
ao Congresso na<;ional. 

Respeitosamente, - Lulz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nll133, DE 1997 

(~ 523197, na CAman~ dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coope
raçlo na área de Turismo, celebrado en
tnt o Governo da República Fedeiativa do 
Brasil e o Governo da República da Hun
gria, em Brasília, em 3 de abril de 1~7. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 g FICil aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação na área de Turismo, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Hungria, em Brasma, em 3 de 
abril de 1997. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atas que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que. nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-

retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mõnio nacional. · 

Art. ~ Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE 
TURISMO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPÚBLICA DA HUNGRIA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República da Hungria 
{doravante denominados "Partes Contratantes"), 
Aspirando ao fortalecimento das boas relações 

entre os seus paíSes e estendendo a cooperação ao 
domínio do turismo, na base de igualdade e vanta
gens mútuas. 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes estimularão as viagens 
de natureza turística ao Brasil e à Hungria e facftita
rão o desenvolvimento das relações entre as organi
zações turísticas de ambos os países. 

Artigo 11 

As Partes Contratantes, segundo seus interes
ses recíprocos e de conformidade com a legislação 
pertinente, promoverão: 

a) o desenvolvimento do turismo e a sua publi
cidade 

b) o intercâmbio recíproco dos materiais infor
mativos turísticos. 

Artigo lU 

1. As Partes Contratantes, em consonância com 
as suas respectivas d"ISpoSições legais, facilitarão e es
timularão as atividades das empresas que oferecem 
serviços turísticos principalmente as agências turísti
cas, as empresas de aviação e as cadeias de hotéis. 

2. As Partes Contratantes apoiarão o intercâm
bio dos peritos turísticos, cuja finalidade é o conheci
mento mais profundo da infra-estrutura turística do 
outro país. 

Artigo IV 

As Partes Contratantes, observando as respec
tivas legislações, apoiarão as possibtTidades de in
vestimentos de capital brasileiro, húngaro e comuns, 
nos ramos correspondentes do turismo. 

Artigo V 

As Partes Contratantes informar-se-ão sobre 
os seguintes tópicos: 



a) condições turísticas e o seu desenvolvimento; 
b) prestaçãó de serviços turísticos existentes, 

especialmente o turismo medicinal; 
c) as suas experiências a respeito da qualifica

ção e do registro dos hotéis e de outras formas de 
alojamento; 

d) a legislação das atividades turísticas e da 
organização de viagens; 

e) as leis dirigidas à defesa e conservação dos 
valores culturais e naturais qualificáveis como alvo 
turísticos; 

f) os ensaios e pesquisas sobre o turismo .. 

2. As Partes Contratantes apoiarão a criação e 
o desenvolvimento das condições para o turismo 
com objetivos culturais. 

3. As Partes Contratantes facilitarão, dentro de 
seus respectivos territórios, a instalação de escritó
rios oficiais de representação turfstica do outro pais. 
FJCa vedado aos escritórioS de representação turísti
ca exercerem qualquer atividade comercial. 

Artigo VI 

As Partes Contratantes apoiarão a cooperação 
entre as instituições turísticas de ensino 

Artigo VIl 

1. O presente Acordo entra em vigor na data 
em que as Partes Contratantes se infomlarem, por 
via diplomática, de que, em conformidade com as 
suas respectivas legislações, foram observadas as 
condições necessárias para a sua entrada em vigor. 

2. O presente Acordo terá vigência de 5 (cinco) 
anos, prorrogan9o-se automaticamente por igual pe
ríodo. Podf?rá ser denunciado a qualquer momento 
mediaote previa aviso por escrito e por via diplomáti
ca de uma Parte Contratante à outra. Neste caso, a 
c;lenúncia surtirá efeito 6 (seis)meses após a data de 
recebimento da última notificação. 

3.. Na base de consentimento mútuo entre as 
Partes Contratantes, o Acordo, dentro dos termos 
i:fe sua vigência, poderá ser modifiCado ou emen
dado. 

Feito em Brasília,em 3 de abril de 1997, em 
dois exemplares originais, nos idiomas português, 
húngaro e inglês, sendo todos os textos igualmente 
autênticos. Em caso de divergência de interpretação, 
prevalecerá a versão em inglês. 

Pelo Governo da Repúbflca Federativa do Brasi 
Luiz Felipe Lampreia, Ministro de EStado das 

Relações Exteriores - Pelo Governo da República 
da Hungria Szabolcs Fazakas Ministro da Indústria, 
Comércio e Turismo. 

··811 

MENSAGEM N2 536, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com- o disposto no artigo 84, 

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à ele
vada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Ex'posição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do de Cooperação na Área de Turismo, celebrado 
entre o Goverrio da República Federativa do Brasü e 
o Governo da República da Hungria, em Brasü~a, 
em 3 de abril de 1997. 

Brasilia, 13 de maio de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 171/MRE, DE 09 DE 
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTA
DO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à alta consideração de Vossa Exce-

lência texto do Acordo de Cooperação na Área de 
Turismo, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Hungria, em Brasl1ia, em 03 de abril de 1997. 

2. O acordo indica o reconhecimento do impor· 
tante papel que o turismo pode vir a desempenhar 
no fortalecimento das relações bilaterais. 

3. Dentre os principais pontos abrangidos pelo 
acordo estão os investimentos; o intercâmbio de es
pecialistas na área de turismo; bem como a troca de 
informações sobre as leis dirigidas à defesa e -
servação dos valores culturais e naturais quatr.~
veis como alvos turísticos. 

4. Com vistas ao encaminhamento do acordo 
ao Poder Legislativo, submeto projeto de Mensagem 
ao Congresso Nacional. 

Respeitosamente, Luiz Fellpe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Naciqnal.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N2 64, DE 1997 
(N2 2..524196, na casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Diapõe sobre as férias dos servido
res públicos civis da União, das autar
quias e das fundações públicas federais, 
e dá ou1raa providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Os arts' \n e 78 da Lei n" 8.112, de 11 

de dezembro de 1s00, passam a vigorar com a se
guinte redação: 
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• Art. 77. O servidor fará jus a trinta dias 
de férias, que podem ser acumuladas, até o 
máximo de dois períodos, no caso de neces
sidade do serviço, ressalvadas as hipóteses 
em que haja legislação específica. 

................................................... u ............... u ............. .. 

§ 32 As férias poderão ser parceladas 
em até três etapas, desde que assim reque
ridas pelo servidor, e no interesse da admi
nistração pública: 

• Art. 78. ------------------------------------------------
............................................................................... 

§ 52 Em caso de parcelamento, o servi
dor receberá o valor adicional previsto no in
ciso XVII do art. 72 da Constituição Federal 
quando da utilização do primeiro período." 

Art. 211 Aplica-se aos Ministros de Estado o dis
posto nos arts. 77, 78 e ao da Lei n" 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Câmara dos Deputados, 13 de novembro de 
1997. 

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os arts. 77 e 78 da Lei n2 8.112, de 11 

de dezembro de 1990, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

• Art. 77. O servidor fará jus a trinta dias 
de férias, que podem ser acumuladas, até o 
máximo de dois períodos, no caso de neces
sidade do seryiço, ressalvadas as hipóteses 
em que haja legislação especffica. 

§ 32 As férias poderão ser parceladas 
em até três períodos, na forma que dispuser 
o regulamento." 

• Art. 78. ---------- -------------·-----·---·-----·-····· 

§ 52 Em caso de parcelamento, o servi
dor receberá o valor adicional previsto no in
ciso XVII do art. 72 da Constituição quando 
da utilização do primeiro período. • 

Art. 22 Aplica-se aos Ministros de Estado o 
disposto nos arts. 77, 78 e 80 da Lei n2 8.112, de 
1990. 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 

MENSAGEM N" 1.130, 
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996 

Senhores Membros do CongreSso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Administração Federal e 
Reforma do Estado, o texto do projeto de lei que 
"Dispõe sobre as férias dos servidores públicos civis 
da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais, e dá outras providências". 

Brasília, 4 de novembro de 1996. - Fernando 
HenriqUe Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N'> 156, DE 21 DE OUTU
BRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE ESTA
DO, DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E RE
FORMA DO ESTADO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submete à elevada conside-

ração de Vossa EXcelêncii!. proposta d8 Projeto de 
lei contemplando a possibilidade de parcelamento 
das férias dos servidores públicos, bem como regu
lamentando a concessão deste direito aos Ministros 
de Estado. 

2. A Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das fun
dações públicas federais, regulamenta, no seu arti
go 77, que •o sef\(idor fará jus a trinta dias conse
cutivos de férias que podem ser acumuladas, até o 
-máximo dé 2 (dojs) períodos, no caso de necessi
dade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que 
haja legislação específica. • 

3. Em determinadas situações, seja pela na
tureza. do trabalho desenvolvido, ou por urna even
tual necessidade do ~rviço, o funcionário não 
pode gozar os trinta dias em um único período. 
Não é incomum o servidor sair de férias por uns 
poucos dias, ficando os restantes para utilização 
futura. 

4. Objetivando conciliar o interesse dos servi
ços com os direitos e necessidades do servidor, 
propomos que o período de férias possa ser parce
lado em até três períodos, na forma que dispuser o 
regulamento. 

5. Prevê-se também que, em caso de parce
lamento, o servidor receba integralmente o valor 
adicional previsto no inciso XVII do artigo 7° da 
Constituição, quando da utilização do primeiro pe
ríodo. 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 813 

6. O cidadão que, por suas qualificações é 
convocado pelo Estado para ocupar o cargo de Mi
nistro de Estado, e um trabalhador que desenvolve 
atividade da mais alta relevância no serviço público, 
sem que, pela citada Lei rP' 8.112 seja considerado 
servidor. 

7. Em conseqüência, a eles não se aplica ale
gislação de férias que ampara todos os demais ser
vidores federais. 

8. Nessas condições, é que propomos a Vos
sa Excelência o anexo Projeto de lei também possi
bilitando aos Ministros de Estado desfrutar o direito 
de férias. 

Respeitosamente, Luiz Carlos Bresser Perei
ra, Ministro de Estado da Administração Federal e 
da Reforma do Estado. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TfruLO 11 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPITULO 11 
Dos Direitos Sociais 

Art. 6'1 São direitos sociais a educação, a saú
de, o trabalho, o lazer, a segurança. a previdência 
sOcial, a· proteção à maternidade e à infância, a as
sistência aos desamparados, na forma desta Consti
tuição. 

Art. ~ São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais; além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
nonnal; 

TfruLOIV 
Da Organização dos Poderes 

LEI PP 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União, dos 
autarquias e das fundações públicas fede
raia. 

TíTULO III 
Dos Direitos e Vantagens 

CAPÍTULO III 
Das Férias 

Art. 77. O servidor fa~ jus a 30 (trinta) dias 
consecutivos de férias, que podem ser acumuladas, 
até o máximo de 2 (dois) períodos, no caso de ne
cessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em 
que haja legislação específiCa. 

§ 12 Para o primeiro período aquisitivo de férias 
serão exigidos 12 (doze} meses de exercício. 

§ 22 É vedado levar a conta de férias qualquer 
falta ao serviço. 

Art. 78. O pagamento da remuneração das fé
rias será efetuado até 2 (dois} dias antes do inicio do 
respectivo período, observando-se o disposto no § 
111 deste artigo. · 

§ 12 É facultado ao servidor converter 113 (um 
terço} das férias em abono pecuniário, desde que o 
requeira com pelo menos 60 (sessenta) dias de an
tecedência 

§ 22 No cálculo do abono pecuniário será con
siderado o valor do adicional de férias. 

§ 32 O servidor exonerado do cargo efetivo, ou 
em comissão, perceberá indenização relativa ao pe
ríodo das férias a que tiver direito e ao incomp!r · 
na proporção de um doze avos por mês de efe~. 
exercício, ou fração superior a quatorze dias (Pará
grafo acrescentado pela Lei n2 8.216, de 13-8-91}. 

§ 411 A indenização será calculada com base na 
ramuneração do mês em que for publicado o ato 
exoneratório (Parágrafo acrescentado pela Lei n2 
8.216, de 13-8-91). 

Art. 79. O servidor que opera direta e perma
nentemente com Raios X ou substâncias radioativas 
gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por se
mestre de atividade profissional, proibida em qual
quer hipótese a acumulação. 

Parágrafo único. O servidor referido neste arti
go não fará jus ao abono pecuniário de que trata o 
artigo anterior. 

Art. 80. As férias somente poderão ser inter
rompidas por motivo de calamidade pública, como
ção interna, convocação para júri, serviço militar 
ou eleitoral ou por motivo de superior interesse pú
blico. 
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(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

PARECER 

(*)PARECER FINAL N2 749, DE 1997 

Da Comissão Especial, destinada 
a examinar o Projeto de Lei da Câmara 
ntl 118, de 1984 (ntl 634175, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que institui o Código Civil. 

Relator: Senador Josaphat Marinho. 

(j Será publicado em suplemento "A" à presente edição. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 º Secretário em 
exercício, Senador Romero Jucá. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 988, DE 1997 

OFCNE N2 001/97 

Brasma, 11 de novembro de 1997 

Exmº Sr. Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Es

pecial para o desenvolvimento do Nordeste, tenho o 
prazer de comunicar a Vossa Excelência que em 
reunião realizada no último dia 4 de novembro, o 
Plenário desta Comissão aprovou, fundamentado no 
artigo 335 do Regimento Interno desta Casa, Reque
rimento solicitando ·o Sobrestamento temporário do 
estudo do PLS 146192, para que se proceda diligên
cia junto à Comissão de Constituição Justiça e Cida
dania no que se refere aos seus aspectos Constitu
cionais (artigo 61 da Constituição Federal). 

Certo de contar com a habitual.atençãó de V. 
Ex&, coloco-me à sua disposição para quaisquer es
clarecimentos, e aproveito a oportunidade para reite
rar os protestos de minha consideração e apreço. -
Senador Beni Veras, Presidente - Joel Hollanda -
José Agriplno- Waldeck Ornelas- José Eduardo 
Outra - Freitas Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O ofício 
que acaba de ser lido pelo Sr. 1 11 Secretário, subscri
to pelo Senador Beni V eras, na qualidade de Presi
dente da Comissão Especial Temporária de Políticas 
para o Desenvolvimento do Nordeste, e por outros 
Senadores, membros dessa mesma Comissão, soli
cita, com apoio no art. 335 do Regimento Interno, o 
sobrestamento temporário do Projeto de Lei do Se-

nado n2 146, de 1992, a fim de que a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania se manifeste sobre 
sua constitucionalidade. 

O projeto em referência, de autoria da Senado
ra Júnia Marise, que dispõe sobre a inclusão do Vale 
do Jequitinhonha na área da atuação da Sudene, 
urna vez aprovado, foi submetido à revisão da Câ
mara dos Deputados e devolvido ao Senado em vir
tude de emenda por aquela Casa apresentada 

Essa emenda, e não o projeto inicial, é que de
verá, nessa fase de tramitação, ser objeto de exame 
pelo Senado. 

Com esses eselarec1mentos, a Presidência 
irá receber o ofício como requerimento de au
diência de comissão e, nos termos do disposto 
no art. 255, inciso 11, alínea c, item 12, do Regi
mento Interno, será ele publicado e oportuna
mente incluído em Ordem do Dia para delibera
ção do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 111 Secre
tário em exercício, Senador Romero Jucá. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 989, de 1997 

Requeiro nos termos dos artigos 49, inciso X, e 
50 da Constituição Federal combinados com o artigo 
216 do Regimento Interno do Senado Federal sejam 
solicitadas, ao Ministro da Fazenda, as seguintes in
formações: 

1. Qual o valor da d.ívida ativa da União, em 
condições de cobrança imediata pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, classificada em tributá
ria (inclusive contribuições sociais e demais), sob 
parcelamento e sob outras condições? Quais as 
providências que estão sendo adotadas para sua 
cobrança? 

2. Qual o valor total dos débitos em atraso, 
para com a União, já julgados em instância final pelo 
Conselho de Contribuintes e sobre os quais não ca
bem mais recursos? Quais as providências que es
tão sendo adotadas para sua cobrança? 

Justificação 

Nesta semana o Governo Federal baixou um 
pacote de medidas de ajustamento fiscal que vi
sam diminuir o tamanho do déficit público. Há, in
clusive, medidas relacionadas às contas externas 
do país, mas a maior parte delas visa aumentar a 
arrecadação e cortar despesas. Mesmo algumas 
decisões da área externa, como por exemplo a de 
aumentar a taxa de embarque, para desestimular 
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as excessivas despesas com o turismo no exterior, 
têm também o propósito de ampliar as receitas do 
governo. 

O pacote governamental na ânsia de aumen
tar as receitas do Tesouro eleva em 10% as alíquo
tas do imposto de renda da pessoa física, atingindo 
em cheio os assalariados e a classe média. Se, nos 
últimos anos, o governo tivesse cuidado de fortale
cer a administração tributária e combater a sonega
ção, não estaria agora aumentando alíquotas do im
posto de renda da pessoa física e do IPI de alguns 
produtos. Em vez de aumentar impostos indiretos e 
o imposto de renda da classe média, o governo de
veria cobrar mais de quem tem grande capacidade 
contributivs ::Os grandes sonegadores e dos gran
des devedores. 

Nos últimos anos, várias denúncias tem de
monstrado ao País o vultoso valor de débitos que 
sonegadores contumazes mantém contra a Fazenda 
Pública. Nesta hora que toda a Nação está sendo 
chamada a dar sua cota de sacrifício, as informaçõ
es aqui solicitadas sãO de grande importância para 
que possamos elaborar as nonnas legais necessá
rias para que o governo possa agilizar o recebimento 
de tais recursos. 

Sala das Sessões, 14 de novembro ;:.e 1997.
Senador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O reque
rimento lido será despachado à Mesa, para decisão, 
nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nos 
termos do art. 376, c, do Regimento Interno, com
binado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995, 
do Senado Federal, os Projetas de Decreto Legis
lativo n2s 132 e 133, de 1997, lidos anteriormente, 
terão, perante a Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias úteis 
para recebimento de emendas, findo o qual a refe-

- rida Comissão terá quinze dias úteis, prorrogá
veis por igual período, para opinar sobre as pro
posições. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n2 S/102, de 1997 (nR 3.417/97, na ori
gem), de 13 do corrente, encaminhando parecer 
relativo à solicitação do Governo do Estado do 
Ceará, a respeito do contrato de confissão, as
sunção e refinanciamento de dívidas, celebrado 
com a União em 16 de outubro último, no âmbito 
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 

Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de cento e 
quatorze milhões, oitenta e um mil, trezentos e 
cinqüenta e dois reais e sessenta centavos, 
correspondente ao valor da dívida mobiliária, 
existente em 16 de outubro de 1997, e vinte e 
quatro milhões de reais, relativos à operação 
de crédito a ser contratada pelo Estado junto à 
Caixa Económica Federal. 

A matéria vai à Cornissão · áe Assuntos Econõ
micos, que terá o prazo de 15 dias para sua aprecia
ção, nos termos da Resolução n• 70, de 1995, com a 
redação dada 0<"."- Resolução n2 12, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício 
n• 3.409/97, na origem, de 13 do corrente, através 
do qual encaminha ao Senado relação das operaçõ
es de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) 
analisadas no mês de outubro de 1997. (Diversos n2 

57, de 1997) 
Esclalece, ainclà-;- que houve irldeferimento d: 

três.operações da espécie no referido periodo. 
O expediente vai à Comissão de Assuntos 

Económicos. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi

dência recebeu, d6 Banco-Gentia! dO Brasil, o Ofício 
rfJ- 3.414/97, na origem, de 13 do-eorrente, encami
nhando dados referentes à dívida dos governos es
taduais, m•:·: Jçais e do Distrito Federal, disponíveis 
naque'~ -~'rgáo, tendó-por base o mês de agosto do 
corrente ano. (Diversos n2 58, de 1997) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgo
tou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 32, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matér'.as: 

- Projeto de Lei do Senado n2 83, de 1995, de 
autoria do Senador Fernando Bezerra, que dispõe 
sobre o enquadramento dos juizes classist:<s tempo
rários, corno segurados, no Regime Geral da Previ· 
Oêficia SOCial; e 

- Projeto de Lei do Senado n2 154, de 1996, de 
autoria do Senador Ney Suassuna, que dispõe sobre 
a aplicação de penalidades aos responsáveis e as 
instituições de saúde e de proteção social, públicas 
e privadas, bem como àquelas conveniadas com o 
Sistema Único de Saúde - SUS. 

Tendo sido aprovadas, em apreciação conclu
siva, pela Comissão de Assuntos Sociais, as maté
rias vão a Câmara dos Deputados. 



----------------------------------------------------~------

816 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO DE 1997 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa
mos à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Ber
nardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL,-AM. Pro
nunt:ia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao longo da minha 
vida pública procurei me pautar pela coerência de 
comportamento e postura, sempre sabendo que as 
conquistas, os resultados e, enfim, a nossa contribui
ção ao meio social, seja no âmbito mais amplo ou 
mesmo no familiar, só se fazem possíveis com muita 
determinação, planejamento e o aproveitamento ·da 
experiência diária 

Já falei mais de urna vez nesta tribuna- e voHo 
a fazê-lo no dia de hoje - que elegi corno urna das 
minhas prioridades a edição de textos de referência 
para a sociedade brasileira, sobretudo temas de re
levância que sejam de utiiidade para a Região Arna
zõnica e dentro do contexto nacional, eis que tenho 
a honra de representar aquele Estado da Federação, 
o Amazonas. 

Por essa razão, tive oportunidade de colocar à 
disposição da sociedade os seguintes trabalhos: O 
Papel das Hidrovias no Desenvolvimento Sustentá
vel da Região Amazónica Brasileira, O Município e a 
Cidadania - Seleção de Textos para o Administrador 
Público e o Cidadão, ambos da Série Estudos e Di
reito Administrativo Terna Água, o primeiro da Série 
Cadernos Legislativos. 

No dia 2 de junho deste ano - portanto, já se 
vão quase cinc:G meses -, anunciei desta tribuna a 
edição do Caderno Legislativo n2 02197 - Legislação 
Estadual de Recursos Hídricos. 

Eminente Presidente Geraldo Melo, é com 
muita satisfação que, na manhã de hoje, ocupo 
novamente a tribuna desta Casa para dar conheci
mento e convidar as Sr's e os Srs. Senadores 
para o lançamento do Caderno Legislativo n2 

02197- Legislação Estadual de Recursos Hídricos, 
que, por honroso convite da Presidente da Asso
ciação Brasileira de Recursos Hídricos, Professora 
Mônica Porto, da Escola Politécnica da Universida
de de São Paulo, será feito no dia 16 de novembro 
de 1997, depois de amanhã, domingo, na abertura 
do 122 Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
ABRH, em Vitória, Espírito Santo, terra dos nossos 
eminentes colegas Senadores, por ordem alfabéti
ca, Elcio Alvares, Gerson Camata e José lgnãcio 
Ferreira. 

·-.- " 

Gostaria de ressaHar q!Je nesta obra à~ 

1.028 páginas, em dois volumes, fiz questão de fa
zer constar no primeiro volume, por .questões pe
dagógicas, e para que o grande público possa ter 
conhecimento, todo o processo legislativo de apro
vação da L:ei n2 9.433, de 08/01/97, que estabele
ce a Política Nacional de Recursos Hídricos e o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

Para esse trabalho, ressalto a contribuição 
dos governos estaduais e da ABRH, que trabalha
ram em estreita colaboração com minha assesso
ria técnica. 

Senhor Presidente, Srlls e Senhores Senado
res, ao finalizar o meu pronunciamento no dia de 
hoje, registro, com satisfação, que o Presidente da 
Associação Internacional de Recursos Hídricos, Pro
fessor Glenn Stout, da Universidade de Illinois, Esta
dos Unidos, na Conferência Internacional sobre De
senvolvimento de Recursos Hídricos em Grande Es
cala: Novas Prospecções e Problemas, realizada em 
Katmandu, Reino do Nepal, no último 11'$ de outu
bro - onde me fiZ representar pelo meu Assessor 
Técnico, Professor Arnaldo Augusto Setti -, na presi
dência dos trabalhos, disse - e ar está a alegria de 
ser brasileiro nesta hora - que a nossa Lei n2 9.433, 
de 8-1-97, é exemplo de legislação em nível mundial 
nessa área. 

Registro também a viSita que o meu gabinete re
cebeu, no dia 16110197, do Professor Dr. Miguel Sola
nas, jurista de recursos hídricos da Cepai/ONU, procu
rando por subsídios legislativos na área de recursos hí
dricos, viSando atender à demanda por legislação hí
drica feita por ãaversos países àquele órgão. 

Isso tudo, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, é Ó aspecto nobre do nosso trabalho, que, infe
lizmente, muitas vezes não chega ao grande público 
e, por isso, dele não tem o seu reconhecimento. 

De qualquer sorte, valeu o esforço. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 
palavra o Senador Ademir Andrade. (Pausa.) 

Na ausência de S. ExA, concedo a palavra ao 
Senador Carlos Patrocínio. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Francelina Pereira. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson 
Péres. 
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O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDBfAM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em meio à 
crise das bolsas, que abala e preocupa o mundo 
há semanas, deixando muitos mergulhados em 
perplexidade e outros com a sensação de que o . 
mundo vai desabar sobre as nossas cabeças, é 
bom ouvir, como tive oportunidade de ouvir ontem, 
ao vivo, pela CNN, pronunciamento como o do Sr. 
Alan Greenspan perante a Comissão Bancária e 
Financeira da Câmara de Representantes dos Es
tados Unidos. 

O Sr. Alan Greenspan está longe de ser um ati
mista cego. Ele é um homem comedido, austero e 
com a credencial de há mais de um ano ter advertido 
sobre o que estava acontecendo na Bolsa de Nova 
Iorque, o que ele chamou de uma exuberância irra
cional, uma vez que o valor de mercado das ações 
estava muito acima do valor patrimonial e aquilo não 
poderia continuar indefinidamente. Alan Greenspan 
fez uma análise muito tranqüila da situação. Mencio
nou que os países do sudeste asiático que mais so
freram os efeitos da crise, a Tailândia, a Malásia e a 
Indonésia, estão com sérios problemas estruturais. 
Os Estados Unidos, disse ele, não foram e não se
rão afetados pelo temporal, ao menos por enquanto, 
porque os fundamentos da economia americana são 
bons, e os efeitos indiretos, por enquanto, não virão, 
porque os países do lado de lá do Pacífico não cons
tituem nem 4% do mercado para as exportações 
americanas. 

O que Alan Greenspan quis dizer é que urna 
crise bursátil fica restrita às Bolsas se a economia 
estiver apoiada em bases sólidas. Se não estiver, a 
crise da Bolsa se propaga e se transforma numa cri
se da economia. Foi o que aconteceu com os países 
do sudeste asiático e é o que poderá acontecer em 
Países como o Brasil, México e Argentina, que ainda 
não conseguiram, por várias razões, fazer o chama
do dever de casa. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, tem 
passado despercebido, aqui, no nosso Continente, 
que o nosso quase vizinho Chile não sentiu os efei
tos da crise e nem está em pânico. A Bolsa de San
tiago tem oscilado - menos que a de São Paulo e a 
de Buenos Aires, mas tem oscilado; claro! Entretan
to, o Governo chileno não baixou nem promete bai
xar nenhum pacote de medidas, simplesmente por
que a economia chilena não se sente ameaçada; e 
não se sente ameaçada porque, de todos os países 
latino-americanos, o que está apoiado em funda-

mantos mais sólidos é o país andino, uma vez que 
ele já fez o chamado ajuste macroeconômico há 
muito tempo. 

O Chile fez, ainda no começo da década de 80, 
o ajuste fiscal. Desde então, o país apresenta um 
superávit primário que cobre o défiCit operacional; as 
contas públicas chilenas estão em quase perfeito 
equilíbrio, a dívida pública foi alongada e está sendo 
paga tranqüilamente, sem grande ônus para o Te
souro chileno. 

O Governo chileno não fez o currency board 
da Argentina, por exemplo. O peso chileno não está 
vinculado ao dólar numa paridade fixa, ele oscila li
vremente. Nos últimos dois me~s. o peso se desva
lorizou em polico mais de 1%, sem nenhum proble
ma. A economia foi aberta há muito tempo, há 15 
anos, com uma uniformização de tarifas em tomo de 
12% Jl!lra todos os produtos. O Chile tem a econo
mia mais aberta da América Latina. É um País alta
mente exportador, que vem reduzindo os custos in
ternos. A economia melhorou muito a produtividade; 
os produtos chilenos são altamente competitivos no 
mercado internacional. Apesar dessa abertura, a ba
lança comeroial é positiva. Nos 12 meses que vão 
de julho de 1996 a julho de 1997, apresentou um su
perávit de mais de US$600 milhões, o que, conside
rando o tamanho da economia chilena, equivale a 
mais ou menos uns US$5 bilhões a US$6 bilhões, se 
fosse o Brasil. Ainda no último mês de setembro, o 
saldo foi de US$48 milhões. Com toda a economia 
aberta e, repito, i:om tarifa de 12% apenas, o saldo é 
positivo: Não bá , portanto, desequilíbrio nas contas 
externas. 

A poupança interna, graças principalmente à 
reforma da Previdência, em grande parte privatizada 
- e nem entro no mérito da discussão se o modelo 
seria bom ou não para o Brasil, talvez não o fosse 
porque nossas condições são diferentes -, contribuiu 
muito para a elevação da poupança interna que hoje 
está em torno de 30% do PIB, também a mais eleva
da da América Latina. A nossa está apenas em 
17%, ou seja, a economia chilena não está necessi
tando dramaticamente de poupança externa, 'porque 
a interna lhe basta. 

O processo de privatização foi praticamente 
completado. Restou em mãos do Estado, como 
empresa importante, apenas a grande Compa
nhia de Cobre. Isso por dois motivos: primeiro, 
porque o cobre tem ainda um grande peso nas 
exportações chilenas, ele sozinho representa 
mais de 30% das exportações; segundo, porque 
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o regime militar da época destinou parte da receita 
da companhia estatal de cobre para a modernização 
do Exército chileno. Por isso, não havia condições 
políticas para privatizá-la e ela foi mantida nas mãos 
do Estado. As demais, como telefonia, eletricidade e 
outros segmentos, foram inteiramente privatizadas. 

O crescimento médio tem sido de 6% ao ano. 
há 18 anos. É o décimo oitavo ano que a economia 
chilena comemora uma .média de 6% ao ano de 
crescimento econõmico, com a mesma taxa de infla
ção. A taxa de inflação prevista para este ano será 
de mais ou menos de 6%, ou seja, a economia está 
estabilizada As Bolsas oscilam, mas a economia 
chilena não sofre, e o problema não chega ao bolso 
do cidadão comum. O Chile não está em pânico, e 
os chilenos que veraneiam em Vilia Dei Mar sabem 
da crise apenas pela televisão e pelos jornais. Repi
to: porque o país fez o dever de casa. e os funda
mentos da economia são bons. 

Perguntar-se-á: isso quer dizer que o Chile 
está imune à crise? É claro que não! Se a crise se 
transformar numa economia mundial, o pafs será 
atingido, como todos. A economia é altamente ex
!)Ortadora, possui um alto coeficiente de exportação. 
É claro que, havendo uma retração do mercado 
mundial, certamente isso afetará as exportações chi
lenas, implicando, em última análise, uma redução 
do crescimento econômico. Mas crise não existe, Sr. 
Presidente. 

O Brasil está ameaçado exatamente porque 
não fizemos os ajustes necessários. Não vou entrar 
em considerações, todos sabem por que esses ajus
teS não foram feitos. As dificuldades são enormes, 
de ordem polftica. 

O que me trouxe a esta tribuna foi apenas o 
seguinte: mencionar a fala do Sr. Alan Greenspan, 
a lúcida exposição do Sr. Alan Greenspan e o 
exemplo chileno, que é válido para nós, porque até 
aqui parecia que as economias do chamado Pri
meiro Mundo, Estados Unidos e Europa, não so
friam os efeitos da crise. Lá também as Bolsas os
cilam, e a economia não sofre. Então, tínhamos a 
impressão de que era um problema típico de Pri
meiro Mundo, e não é. 

O Chile mostra que o problema não é de grau 
de desenvolvimento, e sim do fato de a economia 
estar ou não saneada. No Chile foi feito o sanea
mento. Goste-se ou não do modelo chileno - as 
pessoas de esquerda podem malsinar à vontade o 
chamado neoliberalismo chileno - há que se reco
nhecer que aquele país é um exemplo invejável de 

- Str ·t 

estabilidade económica para toda a América Latina. 
Isso deve servir para todos nós, brasileiros, porque, 
se tivéssemos feito o ajuste mais para o econõmico 
- estamos adiando ou fazendo a conta-gotas, Sr. 
Presidente -, o Brasil não estaria sobressaltado hoje 
com a crise das Bolsas em todo o mundo. 

Era o ·que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mello) - Conce
do a palavra ao Senador Lauro Campos. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Josaphat Mari
nho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
O SR- ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador_) - Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, venho à tribuna 
para registrar que, infelizmente, na Região Amazõni
ca e mais precisamente no meu Estado de Roraima 
inicia-se, pela décima vez consecutiva, um projeto 
denominado Operação lanomâmi, que visa retiràr 
garimpeiros da área:1ndfgena ianomâmi.· 

Entra ano, sai ano, e vemos no Estado de Ro
raima, na época do verão, urna união de esforços da 
Polfcia Federal, da Funai, do Ministério do Exército, 
do Ministério da Aeronáutica para retirar garimpeiros 
das áreas indígenas. Aqueles garimpeiros buscam o 
ganha-pão, buscam a sobrevivência, buscam a alter
nativa de emprego numa região onde cada dia está 
mais difícil viver com dignidade. Somos contrários à 
invasão de terra indfgena. Entendemos que esse 
não é o caminho, mas não é o caminho também per
petuar a decisão e deixar sobrestada urna possfvel 
solução. Como eu disse, entra ano, sai ano, e tudo 
se repete: expõem-se brasileiros, expõem-se as For
ças Armadas, expõe-se o Governo, enfim criam-se 
atos desfavoráveis a todos os segmentos da socie
dade do meu Estado. 

Existe um imenso potencial mineral em terras 
indfgenas. Isso é urna realidade. Como ex-Presiden
te da Funai, tenho consciência dela Por essa razão, 
apresentei um projeto de lei para regulamentar um 
dispositivo constitucional que trata da pennissão da 
mineração em terras indígenas. O projeto tramitou 
no Senado, onde foi aprovado por unanimidade. Foi 
amplamente discutido, recebendo o voto favorável 
inclusive do segmento de Esquerda Trata-se de um 
projeto articulado, um projeto bem montado, um pro
jeto que visa buscar solução inteligente para um pro
blema grave: a invasão de terras indígenas para mi
neração. 

'ié 
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Esse projeto está na Câmara dos Deputados, 
Sr. Presidente. Já tramitou por duas COmissões e 
deve ser votado em regime de urgência, porque há 
requerimento nesse sentido, assinado pelos Srs. U
deres. 

Nesta manhã, pretendi primeiramente solici
tar às Lideranças do Governo, às Lideranças do 
Partido e à Presidência da Câmara dos Deputados 
que coloquem em votação o projeto que regula
menta a mineração em terras indígenas. Essa é 
uma prioridade já definida pelo Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. Sua Excelência acredita 
que esse é um instrumento importante para conso
lidar e direcionar de forma equilibrada a polftica in
digenista. Portanto, depende apenas da Câmara 
dos Deputados a aprovação. Logo após a sanção 
do Presidente, teremos um modelo que, sem som
bras de dúvidas, evitará essas invasões, danosas 
para o garimpeiro, danosas para o índio e danosas 
para o Governo brasileiro. 

Ainda sobre o assunto, eu gostaria também de 
registrar que durante a Operação lanomâmi deste 
ano de 1897 repetem-se os abusos, as agressões e 
os maus-tratos aos garimpeiros. Os garimpeiros es
tão invadindo áreas indfgenas? Estão. Estão des
cumprindo a legislação? Estão. Mas nem por isso 
merecem ser maltratados ou desconsiderados. 

Se analisarmos a questão social e os motivos 
que levam os garimpeiros a ingressar em áreas indf
genas, a arriscar suas vidas nas áreas indfgenas, in
clusive enfrentando a malária e a febre amarela, ve
remos que tudo isso se deve à falta de um modelo 
de desenvolvimento auto-sustentável, que respeite o 
meio ambiente, a Amazônia, mas sobretudo dê con
dições de vida digna aos milhares de brasileiros que 
vivem na nossa Região. 

A Polfcia Federal e o Exército começam a re
tirar os garimpeiros. Mal começou a operação e já 
vemos nos jornais de Roraima as manchetes que 
denunciam: "Garimpeiros são maltratados na ca
deia pública", Mais 11 o garimpeiros são esperados 
hoje, presos, A Assembléia coloca advogados 
para defender garimpeiros, "Garimpeiros são trata
dos como bichos na cadeia. • E por af vai. A im
prensa retrata que estão sendo presos tantos ga
rimpeiros, que não há mais cadeia, não há mais lo
cal onde eles possam permanecer. Muitos estão 
dormindo dentro de ônibus, nos pátios das delega
cias. Ou seja: virou um piquenique. Trata-se de 
uma situação insustentável a prisão e repressão 
aos garimpeiros. Esperamos que se encontre uma 

alternativa que não seja esta: entra ano, sai ano, e 
as operações ianomâmis se sucedem. Não se me
lhora a situação do índio nem a situação do garim
peiro; não melhora a economia do Estado de Rorai
ma, não se cria um modelo de desenvolvimento que 
contemple a preservação do meio ambiente e a so
ciedadedaAmazônia. 

Deixo o meu protesto: primeiro, sobre a for
ma pela qual estão sendo tratados os garimpeiros 
de Roraima; depois, sobre a ausência de um mo
delo de desenvolvimento que evite invasões de 
áreas indígenas para buscar o ganha-pão dos ga
rimpeiros; terceiro, pela lentidão da Câmara dos 
Deputados, que, ao não votar o meu Projeto de Lei 
, regulamenta a questão mineral em terra indíge
na, posterga uma solução discutida com todos os 
setores. Isso poderia evitar esse tipo de conflito e 
esse tipo de problema. 

Registro também, Sr. Presidente, encerrando 
o meu discurso, que na elaboração do Orçamento 
da União para 1988, dois Estados da Federação ti
nham deixado de apresentar emenda de Bancada: 
o Estado de Rondônia e o Estado de Roraima. Pa
rece-me que o Estado do Amazonas havia apre
sentado apenas uma emenda de Bancada, o que, 
a meu ver, é fruto da falta de entendimento entre 
os Parlamentares. Ontem, o Plenário da Comissão 
de Orçamento discutiu a questão dos Estados de 
Rondônia e de Roraima e recebeu uma relação de 
Emendas de Bancada do Estado de Rondônia as
sinada consensualmente pelos onze Parlamenta
res •. O Plenário qa Comissão de Orçamento, sensi
bilizado r)ela situação dos Estados menos desen
volvidos e mais pobres da União, como os de Ron
dônia e Roraima, e para que aquele Estado não 
seja prejudicado ou discriminado a fim de que pelo 
menos seja minorada a dificuldade de remessa de 
recursos públicos, foi autorizado pelo Deputado 
Aracely de Paula, Relator-Geral do Orçamento de 
1998, que a Comissão recebesse e analisasse no 
seu relatório final, na forma que ainda couber, es
sas dez Emendas de Bancada do Estado de Ron
dônia, uma vez que os relatórios setoriais já foram 
encaminhados à publicação. O Plenário da Comis
são também sinalizou ao Estado de Roraima que, 
caso o nosso Estado tivesse o mesmo comporta
mento com a assinatura dos Parlamentares, pode
ria também encaminhar, ainda na próxima sema
na. a listagem das dez emendas acordadas entre 
os Parlamentares. 

Sr. Presidente, como Líder da Bancada de 
Oposição no Estado, registro que, na primeira roda-
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da de entendimentos, o nosso grupo, fonnado pelo 
PFL e PSOB, buscou entendimento com outras for
ças políticas do Estado e assinou uma proposta de 
entendimento com as quatro assinaturas da Banca
da de Oposição. Infelizmente, no dia 21 de outubro, 
prazo final inicial dado pela Comissão para a apre
sentação das Emendas de Bancada, dois Parlamen
tares ligados ao Governador Neudo Campos - Se
nador João França, do PPB, e o Deputado Luís Bar
bosa (Luisinho da tabela), do PPB -, no final do dia 
em que expirava o prazo, retiraram suas assinatu
ras, inviabilizando a apresentação das Emendas de 
Bancada. 

Ora, Sr. Presidente, corno o Plenário da Co
missão de Orçamento reabriu o prazo para até a 
próxima terça-feira, quero, neste plenário, fazer um 
apelo para que os outros grupos políticos, além do 
nosso, que já está definido, entrem em entendimento 
para que possamos apresentar proposta, já referida 
neste plenário - aliás, a estou encaminhando ao Go
vernador Neudo Campos, ao Prefeito Ottomar Pinto 
e aos Parlamentares Federais de Roraima -, no sen
tido de dividir entre os três grupos políticos as três 
Emendas de Bancada para cada grupo político, o 
que totalizaria nove emendas. 

Sr. Presidente, a última emenda, a décima, 
estamos propondo que seja uma emenda que re
force as dotações da Universidade Federal de Ro
raima, uma entidade federal que beneficia todo o 
Estado, não só a· capital, mas também o interior, 
através dos seus campos avançados. Portanto, te
ria condição de ficar acima das questões partidá
rias. 

O Sr. Gllvam Borges (PMDB-AP) - V. ~ me 
permite um aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR)- Ouço, com 
satisfação, o aparte do Senador Gilvam Borges. 

O Sr. Gilvam Borges (PMDB-AP) -Nobre Se
nador Romero Jucá, em primeiro lugar, congratulo
me com V. ~pelo seu pronunciamento. Vejo que a 
preocupação de V. ~ é no sentido de buscar um 
consenso, apesar dos interesses conflituosos dos 
vários segmentos políticos que fonnarn a Bancada 
do Estado de Roraima. Nobre Senador Romero 
Jucá, gostaria de colocar o meu gabinete à disposi
ção de V. ~. como um campo neutro, para que pu
déssemos ajudar na conciliação, a fim de que o Es
tado de Roraima não perdesse essa valiosa oportu
nidade de levar recursos para aquele Estado tão ca
rente. Parabenizo V. E~ pela coragem de assomar 

à tribuna e levantar a bandeira da conciliação em de
fesa do Estado de Roraima. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFURR) - Agradeço 
o seu aparte, Senador Gilvam Borges. V. Exl', Sena
dor pelo Estado do Amapá, um Estado novo, portan
to em formação, e também um Estado pobre, tem, 
sem dúvida alguma, a condição de aquilatar bem o 
que representam as Emendas de Bancada e os re
cursos extras para os nossos combalidos orçamen
tos. Agradeço-lhe, pelo seu espírito conciliador e co
laborador. Aliás, V. ~ tem demostrado preocupa
ção não só com o Estado do Amapá, mas com o 
País corno um todo e, em especial, com a Região 
Amazónica. Nobre Senador, sem dúvida alguma, a 
colocação de V. ~ é muito importante, porque cria 
um ponto de confluência para que possamos discutir 
essa questão. 

Sr. Presidente, volto a registrar que é inadmis
sível que o Estado de Roraima perca qualquer tipo 
de recurso, por menor que seja, por conta de dispu
tas partidárias ou que os levem às eleições no próxi
mo ano. E repito: estamos propondo três Emendas 
de Bancada para cada grupo político, sendo que a 
décima refere-se à Universidade Federal de Rorai
ma, que é um órgão acima dessas questões partidá
rias locais. 

Gostaria de registrar que a minha assinatura e 
as dos Deputados Luciano Castro, do PSOB; Sala
mão Cruz, do PSDB e Elton Rohnelt, do PFL, já es
tão apostas no documento. Portanto, apelamos à 
Senadora Marluce Pinto, ao Senador João França, 
aos Deputados Francisco Rodrigues, Moisés Upnik, 
Robério Araújo, Alceste Almeida e ao Deputado Luís 
Barbosa para que também ajam dessa forma, a fim 
de que possamos, acima das disputas, na próxima 
terça-feira, corno combinamos e propusemos na Co
missão, com o Deputado Aracely de Paula, entregar 
essa relação assinada, apresentando as emendas 
para Roraima. 

Sr. Presidente, solicito a V. ~. na forma regi
mental, que tanto a proposta que estamos encami
nhando aos Parlamentares a respeito do entendi
mento da Bancada sobre a questão do Orçamento, 
quanto as matérias dos jornais que denunciam os 
maus-tratos sofridos pelos garimpeiros façam parte 
de meu discurso. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ROMERO JUCA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ATA DA REUNIÃO DA BANCADA DO ESTADO DE RORAIMA, REALIZADA EM 16 DE 
OUTUBRO DE 1997. 

Aos 13 dias do mês de novembro de 1997, às 12:00 hs., reuniu-se 
a Bancada do Estado de Roraima, no Congresso Nacional, indicando como 
Coordenador da mesma, o Senhor Deputado Luciano Castro, que retirará a respectiva 
senha para apresentação das emendas junto à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. Compareceram à reunião os parlamentares que 
a esta subscrevem. Iniciados os trabalhos, o Coordenador fez uma breve explanação 
sobre o motivo da reunião, passando-se a seguir, ao exame das dez emendas 
coletivas. Em decorrência do novo prazo aberto pelo Plenário da Comissão de Planos, 
·o.rÇamentos Públicos e Fiscalização, autorizando ao Relâtor-Geral a, 
excepcionalmente, receber as referidas Emendas de Bancada do Estado de Roraima, 
para o Orçamento Geral da União, exercício financeiro ·de 1998, que, após 
deliberação e aprovação das matérias em questão, ficam assim configuradas e 
apresentadas, três (3) para cada Grupo Político e uma geral beneficiando a 
Universidade Federal de Roraima. 

Unidade Orçamentária 
01 -47101- MPO 
02- 47203- SUFRAMA 
03- 36211 - FUNASA 

04 - 39201 - DNER 

05- 36901 - Fdo. Nac. As. Soe. 
06-47191 - MPO, 

07,-47101- MPO 
08- 36901 - F.N.S. 
09-47101- MPO 

10- 26250- Univ. Fed. de RR 

EMENDAS DE BANCADA 
R$1,00 

Titulo do Projeto Valor 
Aç6es de Saneamento.e Drenagem no Interior de RR R$ 40.000.000 
Interiorização do DesenvoMmento em RR R$ 20.000.000 
Saneamento Básico em Pequenas Localidades no Interior do 
Estado de Roraima R$ 30.000.000 

BR-174/RR -Construção de pontes ao longo do trecho BV-8 
a fronteira RR IAM 
Ampliação e Equip. do Hosp. Cel. Mota em Boa Vista I RR 
Aç6es de Saneamento Básico em Munic. de Roraima 

R$ 15.000,000 
R$ 10.000,000 
R$ 37.530.000 

Aç6es de Drenagem e Saneam. Básico em Munic. de RR R$ 20.000.000 
Conclus. da Const e Reequip. do Hosp. Geral de Boa Vista R$ 12.500.000 
Modernização do Setor Habitacional de Boa Vista I RR R$ 25.000.000 

Modemiza~o e Quali1icação do Ensino Superior R$ 20.000.000 

··~···································································-·-··········· .. ········-···················-·····'"···••••••1,••• 

Sen. Romero Jucá Sen. João França Sen. Marluce Pinto 

·Dep. Alceste Almeida Dep. Elton Rohnelt Dep. Francisco Rodrigue! 

'Dep. Luciano Castro Dep. Luís Barbosa Dep. Moisés Lipnik 

Dep. Robério Araújo Dep. Salomão Cruz 
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· • Soo Vis!a, Roraima, • ·. . 
Ouil>lq,f.iir'tt,:la de Novembro do.1997 

, 
POLITICA 

Garimpeiros são maltratados 
na cadeia púbHca, diz GueiTa 
O deputado disse que os garimpeiros estão amontoados na Cadeia Pública 

O deputado f'rancisl~O 
Guerra dcuwKiuu r>a tribuua da 
Assctnbleia [..,gi;;Jativa que 68 
garimpeiros retirados da área 
ianomarni pela Policia federal c 
Funai estão "deposiuulm; na Ca
dda Pública· <!rn condições 
subumanas. apesar que apenas 
24 foram detidos cm fla~:mnte c 
os demais cntregamm-se livre
menw.. 

Segtmdo o parlamentar, 
outros 70 garimpeiros estariam 
detidos dentro da reserv-à, aguar
dando banslado para Boa Vista. 
Estimal:iv;rs da.<; autoridades clão 
conta que mais de 600 garimpei
ros ainda encuntram-se na área 
devendo ser retirados nos próxi
mos dias. 

Indigtrado com a situação 
dos detido:.. Guet lil. Ú~ll\ó ere
sidente da Comissão de l>iretlus 
Humanos., da Assembléia 
Legislativa, pediu apoio da As
o;ernbléia Legislativa para que a 
assessoria iurírlka da Casa agio;
sc em defesa dos :ntcresseo; elos 
detidos, "todos lJlÜll dr. famílias, 
cmn endereço conhecido, gente 
que estava apc:nas tentando ga
rantir a sobrevivenda ele sr.us fi. 
lhos-. 

Guerra mostrou-se indig
nacl<> <.:om o que considera "insen
sibilidade" do Pro<.:uradür da l<c
pú~lica por <!.,terminar a p!isao 

ilos invasores. ·~le devia mandar 
essas pesl50as para o Fernando 
Henrique t~olocar na Granja do 
r orto ". Para <.iuerra. a l<.escrva 
!anomarni é uma porta aberta 
.)3!'3 a riquer.a, o que, para quem 
,stá passando n<':ccssidades na 
:><>ri leria de Boa Vista e uma tcn
ação irre.;ist.ivel. Ele entende 
JUC o dinheim g-<Lsto nas vãrias 
•per.u_:flcs clc retirada de garim
oeiros devia ser ga.-.to com os 
pn\prios índios. considerando 
que "seria mais barato rim· l:<m· 
diçõcs para que a Polida Ferle
nú controlasse as ent.radu:s dos 
garimpeiro>! na dclade, t'Vltando 
tlovas invasoes. 

Chico t;ucrra cuiJlil a atual 
conjuntura cmuônuca do País 
pelos ai!>S dos garirnptliros. "Ba.v 
ta ver o qu.. n F<-rtlando 
Henrique gasta no snd;•l. para 
entender p<Jrque t•:<s<:s honwns 
vão para o garirnp•>. Maldito di:' 
creto qut: criuu ('~sa n·~··rva 
inle:usa'\ Tan1h6n1 culot:(Jo, t:nl 
ch't\irla se o CJuro apreen<liclo St!rá 
dcvt11vido aos p;arimpc:iros. 
"Caso isso nau ucórrn. scni ron 
bo da dignidade <lc:-;ses pais de 
famili<L Ele~ arrisc<u11 a vida {W'is 
snhrcv!w.•r". <!is...;<·:. 

O parlamentar questionou 
por qut' orgauizaçôes estr,mgci-

ras "PStlln tomando ~~•mt;• doBai
xu Ri<1 Bram·o, •·xplorando e rou· 
b:mdo H:s riquc·;:a;; vc:-gc:-tais,, e :t 
!'o !ida Fcdr·r al nada faz pam im
pedir que les< .,,, u património do 
E•mulo?''. Tamb('nl dtnn as pes
•tuisas c cxplt.u·a~·i,t:s na Ilha de 
Murm:à que "jamni>s furam 
investi~adas panr ~rl1<:r 11 que é 
r'dto h~. mas "~ ~;u·impdros .;:\o 
IJCl"St:!:,.'lJÍcJus t"•)Ulu n'lnr&rinais". 

A iug,·n:•n<'ia tlc organi!>
m.os li-:d<'rais no Estado t;rrnbém 
Jui t:ritkada pdn deputado. "lllé 
parece que voluunos a ser terri
tr'•ri<l f<'dcral. Eru outros Estados 
nãu ;~<,·omt>'t:" is..w~. ~~on:sid.,rou, 
•~tranhando que a bancada fede-· 
ral de Roraima "nada faz para 
evitar o vexame do Estadow. 

Guerra ressalvou que a 
Polit:ia Federal prende os garim
pcü os de coração partido, por
que sabe que são pessoas de 
bem. Segundo ele, os federais 
são o brigados a cumprir as or
rlens absurdas de Hra.<dlia. F.~sa 
situação, cm sua opiriião, levará 
os garimpeiros reJmUJe::;cente!'l a 
não umi:< "" rntr<'garem, pois 
eles cunfiam nu Exôrcito e na 
Policia Fed<~ral, porque sabem 
qu" serão libercidos no aerop<Jr
lu. "Mas agurn, com essa d~ter
nlinação absurda de serem tiP.ti
tlus, ck-s viio entrar na mata e nfro 
vão s;úr lãu L1..-<lú~. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. ExA 
será atendido na fonna e nos limites permitidos pelo 
Regimento. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam 
Borges. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) .:... 
Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores, no mês de 
novembro, tivemos a honra de comparecer e de par
ticipar, na qualidade de observador parlamentar, da 
52" Assembléia-Geral das Nações Unidas, realizada 
na cidade de Nova Iorque. 

Durante esse período, pudemos testemunhar o 
árduo trabalho dos representantes dos Estados mem
bros naquela organização internacional e, especial· 
mente, tivemos a oportunidade de observar as ações 
empreendidas pelos diplomatas brasileiros que atuam 
na n1ssão brasileira junto às Nações Unidas. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Es
tados verifiCaram a necessidade da criação de um 
foro multilateral, com a finalidade de não permitir que 
o flagelo da guerra se abatesse sobre o mundo no
vamente. 

Nascida do ideal de homens que acreditavam 
ser a paz e a liberdade as bases fundamentais para 
o progresso da humanidade, foi criada a Organiza
ção das Nações Unidas, cuja admissão foi franquea
da nos termos do art. 42 de sua Carta a todos os Es
tados amantes da paz. 

Cinqüenta e dois anos após sua criação, con
trariando as expectativas dos que apostavam no seu 
fracasso, a ONU demonstra não ter perdido fôlego e 
afinna a cada dia sua condição principal de fórum 
político internacional 

Para os que não estão familiarizados com as 
peculiaridades da política internacional deve-se su
blinhar que a ONU, além da Assembléia-Geral, pos
sui outros órgãos importantes e deliberativos e con
tando, ainda, em sua estrutura com as chamadas 
Agências Especializadas, como a Organização Mun
dial de Saúde, a Organização Internacional do Tra
balho, a Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura - FAO, entre outras menos conhecidas. 

Os órgãos de deliberação política da ONU são 
a Assembléia-Geral, cuja composição inclui todos os 
Estados membros da organização, e o Conselho de 
Segurança. 

Na Assembléia-Geral têm assento todos os Es
tados membros da organização onde cada qual tem 
direito a um voto, independentemente de sua condi
ção econômica, população ou extensão do território. 

A Assembléia discute e delibera sobre todos os as
suntos de competência da ONU. 

O Conselho de Segurança, por sua vez, é o ór
gão que se pronuncia como regra em assuntos que 
envolvem a manutenção da paz mundial. Nesse ór
gão, ao contrário da Assembléia, nem todos os Esta
dos membros estão representados, e alguns como 
os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rús
sia e a China possuem assento permanente e detêm 
o chamado direito de veto. 

Na estrutura da Organização não existe qual
quer hierarquia entre Assembléia e Conselho. À As
sembléia, aliás, não é vetado discutir e defiberar so
bre segurança internacional. O que difere, essencial
mente, a Assembléia-Geral do Conselho de Segu
rança, diz respeito à natureza de suas deliberações. 
Assim, enquanto as recomendações e resoluções da 
Assembléia-Geral têm caráter facultativo, não com
pulsórias, as resoluções do Conselho de Segurança 
são obrigatórias, cabendo aos Estados membros, 
mesmo os que dele não participam, ou que discor
dam da diretriz tomada, apenas acatá-la. 

Muito se tem discutido sobre a composição do 
Conselho de Segurança, notadamente no que se re
fere à sua composição numérica e à participação de 
mais um Estado membro com assento permanente. 

Como é de todos conhecido, o Brasil tem de
fendido a reestruturação do Conselho de Segurança 
e o status de membro com assento permanente 
nesse Órgão. Argumentos e apoiamentos para tal 
objetivo não têm faltado ao nosso País. Entre esses 
argumentos, o Governo brasileiro costuma destacar 
que o Conselho precisa espelhar a realidade con
temporânea 

Em seu discurso, pronunciado na abertura da 
última Sessão da Assembléia-Geral das Nações Uni
das, o Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 
Luiz Felipe Lampreia, abordou diretamente e sem ro
deios o tema, afirmando que o Brasil tem "defendido 
uma idéia de reforma, voHada a fortalecer o Conse
lho e as Nações Unidas como um todo e não a con
templar o interesse individual de um ou outro país", e 
concluiu S. ExA que, para esse fim, •o Conselho 
deve ser ampliado tanto nos seus membros perma
nentes, para contemplar o mundo industrializado e o 
mundo em desenvolvimento, quanto não permanen
tes, para dar uma participação mais freqüente aos 
países interessados". 

Concordamos com a posição do Governo bra· 
sileiro, nessa questão. Julgamos que o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, que foi constituído 
de modo a harmonizar interesses entre economias 



NOVEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 825 

capitalistas e socialistas, no período pós-guerra, 
deve ter ampliada e alterada sua atual composição, 
refletindo o novo cenário mundial. 

No atual cenário, com a derrocada das econo
mias baseadas no centralismo estatal do Leste Euro
peu, a dicotomia capitalismo versus socialislllCI teve 
sua importância reduzida, ganhando relevo as dis
cussões sobre a desigualdade entre estados desen
volvidos e em vias de desenvolvimento. Assim, com 
o fim da chamada "guerra fria", o conflito de interes
ses "leste/oeste• deu lugar ao conflito "norte/sul" e o 
Conselho de Segurança não poderá ficar alheio a 
essa realidade. 

Em face da sua posição privilegiada e como 
maior economia da América do Sul, o Brasil trabalha 
pela reorganização do Conselho e defende o direito 
a ter assento permanente nesse Colegiada. Essa 
posição, aliás, foi novamente levada a público pelo 
Ministro Luiz Felipe Lampreia, na última sessão da 
Assembléia-Geral da ONU. 

Sobre o discurso de abertura do Ministro das 
R~s Exteriores, gpstaríamos de destacar ainda 
a parte referente ao combate ao tráfico internacional 
de annas. Conforme disse S. Ex&, o Brasil repudia e 
exorta a comunidade internacional a empreender 
medidas que visem a coibir e a suprimir o tráfico de 
annamento, que sustenta o crime organizado e ali
menta a violência urbana 

Apoiamos integral e incondicionalmente qual
quer medida que tenha por objetivo combater o tráfi
co de armas e conter a violência em todas as suas 
fonnas. Nesse diapasão, apresentamos no Senado 
Federal dois projetas de lei sobre o tema 

O primeiro projeto, aprovado e já remetido à 
Câmara dos Deputados, dispõe sobre métodos e 
instrumentos para o combate ao crime organizado, 
fornecendo ao Ministério Público os meios. de que 
necessita para essa finalidade. 

A segunda proposição, atualment~ sob ó ·eXa.
·me da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, inclui novo dispositivo no Código Penal, agra
vando a pena dos que contrabandeiam annas ou 
apetrechos para a sua fabricação. 

Esses dois projetas, corno pudemos notar, es
tão perfeitamente sintonizados com as discussões 
que figuram na ordem do dia da comunidade interna
cional, que exige um controle efetivo do tráfico de ar
mamentos e o combate ao crime organizado, isto é, 
aquele que desconhece as fronteiras políticas dos 
Estados e que se dedica à prática de crimes de 
grande potencial lesivo para a sociedade. 

Sr. Presidente, não poderíamos finalizar nosso 
pronunciamento sem fazer menção ao trabalho da 
diplomacia brasileira, que, ao longo da história, tem 
dado provas inequívocas de sua competência e 
enorme capacidade de negociação, defendendo in
transigentemente os interesses do Brasil nos mais 
diversos foros internacionais. 

O pouco tempo de que dispomos seria insufi
ciente para falarmos, mesmo que superficialmente, 
das recentes atividades e conquistas do ttamaraty. 
No entanto, gostaríamos, por ora, de destacar o bri
lhante trabalho dos diplomatas brasileiros lotados na 
Missão Brasileira junto à Organização das Nações 
Unidas, sob a liderança do Embaixador Celso Amo
rim. Durante todo o ano, esses profissionais sedes
dobram para acompanhar todas as reuniões das co
missões de trabalho e defender os interesses nacio
nais em cada uma delas. 

Destaco ainda, especialmente, o excelente tra
balho desenvolvido pelo corpo diplomático, que 
acompanhou os observadores Parlamentares brasi
leiros durante a última Sessão da Assembléia-Geral. 

. Naquela. oportunidade, o Ministério das Relações 
Exteriores explicitou aos Deputados e Senadores to
das as questões que seriam discutidas nas reuniões 
e, especialmente, a posição brasileira sobre elas. 

Sr. Presidente, a diplomacia brasileira tem obti
do vitórias importantes para o nosso Pafs. A polftica 
internacional tem reconhecido a habilidade, a inteli
gência e a argúcia polftica dos nossos diplomatas 
espalhadas pelo mundo. Exemplo mais vivo são as 
três comissõeS que recentemente ocupamos, com · 
urna ampla articulação desses parlamentares inter
nacionais que são os nossos diplomatas. O exemplo 
maior foi a ida para o Conselho de Segurança corno 
resultado de um trabalho polftico muito efetivo. Re
centemente, tivemos o Ministro Francisco Rezek fa
zendo parte da Corte Internacional. 

Sr. Presidente. ocupo esta tri>una para fazer jus
tiça a esse fantástico e ~ trabalho de polftica 
internacional, que tem em nossos diplomatas, repre
sentantes competentes e habilidosos que têm trazido 
conquistas importantes para o nosso País. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Ademir Andrade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco\PSB-PA. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sj4s e Srs. Senadores, pre
tendo fazer constar, nos Anais do Senado, um mani
festo dos partidos de esquerda no Pará e fazer co
mentários sobre os entendimentos desses mesmos 
partidos em outros Estados do Brasil. 

O manifesto diz o seguinte: 
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É HORA DE LUTAR! CHEGA 
DE O PARÁ PERDER! 

O povo brasileiro paga um preço caro 
por dois anos de Governo FHC. São milhões 
de desempregados, um número crescente 
de micro, pequenas e médias empresas fa
lindo a cada dia, um arrocho salarial que 
atinge a todos, trabalhadores da iniciativa 
privada e funcionários públicos. 

Para os deserdados da tena que, atra
vés do MST, ousaram levar seus gritos de 
reforma agrária por todo o Pafs, é oferecida 
a mentira, a demagogia, a violência, que 
pretende agora encarcerar até mesmo um 
dos seus principais lideres, José Rainha, en
quanto o grande crime, representado pela 
ausência de uma reforma agrária que assas
sina de miséria milhões de seres humanos, 
permanece impune. 

Satisfeitos estão os banqueiros que ga
nharam milhões em financiamentos através do 
Proer. Estão felizes grandes latifundiários, por
que sabem que este Governo que aí está é 
seu, e g&rarltirá os calotes que aplicam nos 
bancos oficiais e a manutenção da especula
çio de suas enonnes propriedades. 

Contentes estão os grandes banqueiros 
ilternacionais, que religiosamente recebem 
seus juros por conta da dívida externa. Exul
tantes estão os grandes grupos empresariais 
que abocanharam, a preço de banana, o patri
mllnio público duramente construído, de em
presas públicas como a Companhia Siderúrgi
ca Nacional, a Usiminas, a Petroquisa, a light, 
além da maior empresa de mineração do 
mundo: a Companhia Vale do Rio Doce. 
~ da crise social, o Governo Fer

nando Henrique Cardoso ameaça a demo
cracia brasileira, seja na ação de um Execu
tivo cada vez mais imperial, que não se 
canstrange em chantagear e corromper para 
cumprir seus objetivos, seja na repressão 
aberta aos movimentos sociais, como bem 
demonstram as greves dos petroleiros e car
teiros, além da atitude autoritária frente ao 
Movimento dos Sem-Terra. 

Enquanto isso, o Governo do Pará, parali
sado, parece viller em outro planeta. Vê escoa
rem só este ano R$1 00 milhões provenientes 
do ICMS de nossos minérios expor1ados e não 
faz nada. Vê o Governo Federal privatizar a 
CVRD, a maior empresa atuante no Estado, e 

não faz nada Vê o Pará e seus Mlricípios 
perderem uma grande parcela dos recursos 
do FPE e do FPM, abocanhados pelo Go
verno cen1ral, e não faz nada Assiste, bovi
namente calado, a exclusão do Pará dos 
principais investinentos federais. Aceita, 
resmungando uma inllotência patética, o 
IOibo diário de toneladas e toneladas de 
nossas riquezas minerais, enquanto se mui
~a miséria. 

O Pará é um Estado brasileiro recor
dista da violência na luta pela posse da ter
ra. A principal obra do Governo Almir Ga
briel, neste campo, foi o massacre de 19 
sem-terra, em Eldorado dos Carajás. 

Que estado Almir quer construir? Vai 
privatizar a Celpa e aumentar ainda mais o 
preço da energia elétrica. Já prepara a priva
tização dos hospitais dos servidores do Es
tado, o Gaspar Viana e a Santa Casa, o que 
excluirá ainda mais a população carente da 
já precária assistência médica. Enquanto fi
nancia grandes plantadores de Produtos 
para exportação, como a soja, desativa a 
Emater e deixa abandonados os pequenos 
produtores paraenses, aumentando a pobre
za e deixando o Estado mais dependente 
ainda da importação de alimentos. 

Enfim, no Governo Almir Gabriel, o 
Pará piorou. Está cada vez mais pobre e o 
seu povo aviltado, enquanto o Governo, por 
meio de maciça publicidade tenta, com pro
paganda enganosa, apresentar um sucesso 
que não existe. Vamos mostrar a realidade à 
população. Vamos impedir que o Estado 
possuidor das maiores riquezas naturais do 
País continue condenado a ver seu povo en
tre os mais pobres, é o objetivo central dos 
partidos que assinam este manifesto. 

Esses partidos afirmam-se corno opo
sição às políticas desastrosas, seja do Go
verno Fernando Henrique Cardoso, seja do 
Govemo Almir Gabriel. 

Colocam-se na defesa de urna profun
da reforma agrária no País. Defendem a mu
dança de rumos na política agrícola do Pará, 
priorizando a agricultura familiar e os médios 
proprietários, fortalecendo os organismos de 
apoio como a Ernater. 

Aliam-se na luta contra o entreguisrno 
das nossas riquezas minerais, exigindo justa 
compensação para o Estado e para o povo. 
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Combatem a exploração predatória da nos
sa floresta, seja na forma de desmatamento, 
seja no roubo de espécies que serão depois 
utilizadas por grandes multinacionais para 
confecção de seus produtos. 

Opõem-se frontalmente ao . sucatea
mento, ao arrocho salarial e à corrupção, 
que destroem o serviço público, defendem o 
controle social e a participação popular na 
administração pública. Combatem o desem
prego em massa, que o Governo patrocina, 
achincalhando a miséria alheia, enquanto 
que centenas de milhares de empregos, pro
metidos na campanha de Almir Gabriel, fica
ram na promessa, misturados na poeira dos 
palanques eleitoreiros. 

Povo do Pará, as mesmas elites que 
roem nosso Estado há décadas querem, 
mais urna vez, perpetuar sua dominação, 
seja na forma da ·reeleição do atual Gover
nador, seja ~.a volta ao Governo do Pará e 
ao Senado Federal de figuras carimbadas, 
como Jader Barbalho, Hélio Gueiros e Jar
bas Passarinho, que, em todos esses anos, 
foram promotores coniventes e beneficiários 
do saque contra o nosso Estado. 

É por isso que o PT, o PSB, o PC do 
B, o PCB e o PV procuram se unir em tomo 
de urna candidatura de Oposição que ex
presse a história de luta do nosso povo con
tra os anos de dominação dessas oligar
quias; que levante a bandeira de um gover
no promotor de desenvolvimento, com distri
buição 9e renda; que seja construtor de um 
serviço público profissional e de qualidade. 

Chega de meras intenções. O Pará 
exige e clama por soluções para os proble
mas que atormentam seu povo. A nossa 
união será um instrumento do anseio geral 
das forças populares, única maneira de o 
Pará e o seu povo terem a defesa finne de 
seus interesses, hoje relegados aos desejos 
e caprichos da nefasta política neoliberal. 
Um governo que respeite as demandas po
pulares, que seja forte na defesa do Pará 
sem ser autoritário com o seu povo; enfim, 
um governo que permita existir, neste Esta
do rico um povo feliz! 

Belém do Pará, 31 de outubro de 1997. 
Assinam 
Partido dos Trabalhadores, Partido So

cialista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, 
Partido Comunista Brasileiro e Partido Verde." 

Sr. Presidente, quero deixar registrado nos 
Anais do Senado o manifesto desses cinco Partidos 
do Estado do Pará. Desejo, também, dizer que não 
é verdadeira essa história· de que a esquerda está 
desunida, desorientada ou sem propostas. Não vi, 
em nenhuma época da nossa história, tamanho 
amadurecimento dos partidos de esquerda em nos
so País; e, ressalto, com mais amadurecimento está 
o Partido dos Trabalhadores. 

. Creio que faz muito bem o PT em não definir 
ainda o nome do seu candidato, como fazemos bem 
todos nós em não definirmos o nome dos nossos 
candidatos. Estamos trabalhando em tomo de urna 
proposta de governo e, nesse sentido, já existe, em 
nível nacional, um documento assinado pelo PT, 
pelo PC do B, pelo PSB e pelo PDT. Não ternos por 
que ter pressa para definir nomes; na verdade, te
rnos tempo até junho do ano que vem para definir
mos qual será o nosso candidato. O importante é 
mostrar ao Brasil que esses partidos que têm histó
ria, base política, militância, entrosamento com a so
ciedade, urna história de luta e de participação junto 
ao povo brasileiro estarão juntos em torno de urna 
mesma candidat:Jra a Presidente da República e a 
vice-Presidente da República. O importante é mos
trar que essa união vai se concretizar, não importan
do o nome indicado. 

Temos muitos nomes, tais corno: Luiz Inácio 
Lula da Silva; o atual Governador do Distrito Federal, 
Cristovam Buarque; Tarso Genro, ex-Prefeito de 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. São esses os 
três nomes apresentados pelo Partido dos Trabalha
dores. Temos, ainda, Leonel Brizola, do Partido Demo
crático Trabalhista; Célio de Castro, atual Prefeito de 
Belo Horizonte, apresentado pelo PSB; Sepúlveda 
Pertence, Ministro do Supremo Tribunal Federal; por
tanto, dispomos de um elenco de nomes e, com muita 
calma, com muita tranqüiliclade, vamos trabalhar em 
um programa de governo que una esses quatro parti
dos e deixaremos para definir o nome do candidato no 
momento oportuno, no momento correto. 

Ressalto o amadurecimento do Partido dos 
Trabalhadores, manifestada na atitude do compa
nheiro Lula em não impor o seu nome neste momen
to. É preciso elaborar um programa de governo e, no 
momento certo, haveremos de indicar o nome do 
nosso candidato ao povo brasileiro. Na verdade, de
veremos receber o reflexo da vontade do povo brasi
leiro sobre os nomes apresentados. É preciso saber 
o que o povo pensa e acha e saber, também, qu~l 
dos nomes mais intE!ressa à população brasileira. E 
necessário darmos um tempo, não para que os parti-

~27 
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dos imponham sua vontade ao povo, mas para que 
o povo manifeste o seu pensamento e a sua prefe
rência. É muito importante que os partidos de oposi
ção unidos aceitem a manifestação e a interferência 
popular quando da escolha do seu candidato à Pre
sidência da República do Brasil. 

Quero dizer que vejo sendo consolidada, nos vá
rios Estados brasileiros, a unidade das esquerdas, o 
que antes parecia impossível. Em tempos passados, 
observávamos PT, PSB, PC do B e PDT cada um para 
outro. Hoje, o amadurecimento fez com que esses par
tidos se unissem nos vários Estados do Brasil. 

TIVe oportunidade de participar, neste fim de 
semana, de congressos estaduais do Partido Socia
flsta Brasileiro. Em Aracaju, o nosso Uder maior do 
PSB, Senador Antonio Carlos Valadares, estava pre
sente e foi lançado candidato a Governador do Esta
do de Sergipe. Na mesa dos nossos trabalhos, esta
vam o PT, o PDT, o PC do B, o PPS e, até mesmo, 
o PMDB do Jackson Barreto, todos trabalhando para 
construir a unidade das esquerdas. 

Em Maceió, onde participamos do Congresso 
do PSB do Estado de Alagoas, uniram-se o PT e o 
PSB. A disputa, quando da eleição para a Prefeitura 
de Maceió, em 1996, entre uma candidata do PT e 
uma candidata do PSB, gerou um conflito, uma dis
puta extremamente acirrada que deixou mágoas en
tre esses dois partidos. Agora, compreendendo a ne
cessidade da união nas bases para fortalecer a uni
dade nacional com a finalidade de disputar contra 
Fernando Henrique Cardoso a eleição à Présidência 
da República, consolidou-se no EStado de Alagoas a 
aliança do PT com o PSB, sendo Ronaldo Lessa 
candidato a Governador; Heloisa que disputou com 
Kátia Bom como candidata a Senadora, numa chapa 
de frente naquele Estado. 

Percebemos essa unidade em Brasília onde há 
um governo de frente, aliás um governo que tem 
dado exemplos para o Brasil. Vemos essa unidade 
se concretizar no Rio Grande do Sul, em Mato Gros
so do Sul, em Minas Gerais, onde provavelmente o 
PSB, que tem o prefeito da capital, apoiará o candi
dato do Governador, do PT Patrus Ananias. Enfim, 
percebemos um grande amadurecimento. Estamos 
vendo a consolidação da unidade no Estado do Rio 
de Janeiro, resultado de um tremendo esforço de 
unidade entre o PDT e o PT para saírem com o 
mesmo candidato. As alianças regionais, alianças 
feitas dos vários Estados do Brasil, fortalecerá a 
possibilidade de vitória da aliança nacional. 

Em eleições passadas, o candidato do PT, que 
era o Lula, muitas vezes disputava nos Estados com 
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o apoio de candidatos muito fracos nas pesquisas, 
de candidatos isolados do Partido dos Trabalhado
res. Parece-me qJJe esse erro não se repetirá mais. 
Creio que, desta vez, em cada Estado teremos uma 
grande aliança, uma aliança forte, capaz de ganhar 
em mais da metade dos Estados da Federação bra
sileira, e, com isso, de concretizar a possibilidade de 
vitória no Brasil, derrotando Fernando Henrique Car
doso, derrotando o seu projeto neoliberal, derrotan
do o seu projeto de aniquilação do Estado brasileiro. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT-SE) -
Pennite-me V.~ um aparte? 

O'SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA)
Ouço, com alegria, o Senador José Eduardo Outra. 

o Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT-SE) -
Senador Ademir Andrade, V. Ex!! faz uma análise ati
mista do quadro político nacional, da possibilidade 
da unidade das oposições. Comungo com V. ~ 
dessa viSão. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião 
com lideranças politicas de Sergipe - um assunto do 
qual vou tratar mais detalhadamente daqui a pouco ~ 
, que deram passos decisivos no caminho da unida
de das oposições para as eleições de 1998 no meu 
Estado. Estávamos vendo ser feita a avaliação, an
tes da crise por que o Brasil está passando agora, 
extremamente otimista por parte daqueles que 
apóiam o Governo, de que as eleições de 1998 eram 
favas contadas, que a questão principal era estabe
lecer a divisão do condomínio governista entre os 
partidos. E lembro-me que quando, há pouco tempo, 
votamos, no plenário do Senado, a indicação do em
baixador do Brasil na França, tive oportunidade de 
levantar as notaS taquigráficas da exposição feita 
pelo embaixador na Comissão de Relações Exterio
res. Eu disse inclusive que votaria a favor de S. Ex
no plenário, porque ele era indicado ao cargo de em
baixador. Se S. ex- estivesse sendo inãK:a.do para 
ser profeta politico, ele morreria de fome. Um mês 
antes, na Comissão de Relações Exteriores, fazen
do urna análise do quadro político francês, S. Ex
afirmara que o Presidente Jacques Chirac havia con
vocado as eleições antecipadamente porque teria o 
aval do povo francês para sua política de integração 
com a Europa, para sua política econômica e social. 
A um mês das eleições, então, S. Exl' fez uma análi
se em que as eleições eram favas contadas. Quan
do foram abertas as umas, no entanto, viu-se a ver
dadeira surra eleitoral dada pelas oposições na si
tuação, na França. O Brasil não é a França, existem 
particularidades e especifiCidades muito grandes, 
mas é lógico que em um quadro político pode haver 
mudanças repentinas. Como já dizia Magalhães Pin-
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to, de Minas Gerais: A pOlítica é como a nuvem. 
Você olha para cima e ela está de um jeito, mas da
qui a pouco está completamente diferente. E esta
mos vendo que as nuvens da Oposição estão come
çando a se aglutinar, a se juntar, o que é muito bom 
para os que acreditam na vitória das oposições para 
Presidente da RepúbfJCa e também para os Gover
nos de vários Estados,. entre eles, espero, o Estado 
do Pará, com a candidatura de V. ExA, que, sem dú
vida alguma, terá o apoio das oposições e derrotará 
os conservadores no seu Estado. Muito obrigado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioca'PSB-PA) -
Agradeço V. ExA, Senador José Eduardo Outra. Espe
ro que essas alianças se concretizem realmente. 
Como eu já disse, há um enorme amadurecimento das 
esquerdas - aliás, diga-se de passagem, esquefdas 
que nurJCa perderam as eleições no Brasi. 

A cada eleição que se rearaa no nosso Pafs, 
os nossos Partidos aumentam a sua repre
sentatividade. Conto sempre que na primeira eleição 
de que participamos após termos a possibilidade de 
nos organizannos, em 1979, quando o Governo ex
tinguiu o MDB e a Arena e obrigou todos os partidos 
polfticos a terem um •p• na frente do seu nome, o 
PT elegeu cinco deputados federais no Brasil e o PSB 
elegeu um único deputado federal. Hoje, o PT tem 52 
deputados federais, o PSB tem 13 e o PcdoB tem 10; 
o PT tem 5 Senadores e o PSB tem 2. Elegemos 4 go
vernadores de Estado na última eleição e 5 prefeitos 
elas capitais. Temos o maior número de vereadores e 
de deputados estaà 1ais da nossa história, ent1ora não 
sejamos ainda a maioria. Mas estamos Clescelldo a 
passos largos, e creio que na próxima eleição- exata
mente nessa eleição - cresceremos enormemente e 
podenm1os ~ finalmente a ganhar a Presidência 
da ReP.ública do Brasi. E ar se verá qual é a ciferença 
básica entre nós e eles. 

Nós queremos conquistar o Poder para subme
ter o desenvolvimento econômico, o crescimento 
·econômico ao interesse da sociedade e do povo bra
sileiro, ao passo que eles não são os comandantes 
da nossa Nação, são políticos subservientes ao po
der econOmico. O poder polftico, hoje, no Brasil, faz 
o que o poder econ6mico a ele detennina, e o povo 
fica em último lugar, sem mandar, sem dizer nada. 

Queremos radicalizar essa mudança. Esta é a 
grande diferença entre a nossa proposta e a do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso. Enquanto que
remos submeter o desenvolvimento e o próprio po
der econOmico ao interesse da sociedade, o Presi
dente da República faz exatarnente o inverso. Ele é 
uma pessoa que cumpre as detenninações do poder 
econômico. 

Infelizmente, esta é a nossa situação política, 
que haveremos ver transformada, com a vitória do 
povo brasileiro, que, espero, ocorra nas eleições de 
1998, com o nosso candidato à Presidência da Re
pública, que definiremos no momento certo e na 
hora certa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Adetrir Anch
de, o Sr. Gemido Melo, 111 V"tee-Presidents, dei
xa a cadeira da presidéncia. que é oa.pada 
pelo Sr. Antonio Carlos Maga.hães, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Adetrir Andla
de, o Sr. Antonio Carfos Magalhães, Presicfen. 
te, deixa a cadeira da presidência. que é ocupa
da pelo Sr. Geraldo Melo. 111 '!"«»Presidente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -8E) 
- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra a V. Ex-. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-PT/SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 001-

dor.) - Sr. Presidente, &-& e Srs. Senadores, VOI.' ~ 
tar de assunto semelhante àquele sobre que 
Senador Ademir Andrade, ermora na área regio+ .ai. 

Há cerca de um mês, infonnei esta Casa de 
uma reunião acontecida em Brasnia, envolvendo o 
Senador Antonio Carlos Valadares, o ex-Prefeito de 
Aracaju, Jackson Barreto, o Deputado Marcelo 
Deda, do PT, e eu, em que procurávamos viabilizar 
a unidade das oposições em Sergipe. Naquela oca
sião, eu disse que, como não poderia deixar aconte
cer em uma reunião que envolvesse a esquerda, a 
conclusão da reunião foi a marcação de outra reu
nião, mas que as perspectivas eram altamente posi
tivas. Isto se confirmou ontem, em enconbo que con
tou novamente com a presença do ex-Prefeito Jack
son Barreto, do Senador Antonio Carlos Valadares e 
também dos Presidentes do PT, Paulo Aragão, e do 
PCdoB de Sergipe, Edivaklo Nogueira, em que os 
quatro Partidos - PT, PCdoB , PSB e PMOB de Ser
gipe, que lá é partido de oposição tanto ao Governo 
do Estado quanto ao Governo Federal - tomaram a 
decisão de se unificarem para as eleições de 1998. 

Existem candidaturas já legitimamente apre
sentadas pelo PMOB, a do ex-Prefeito Jackson Bar
reto, que inclusive foi o candidato das oposições em 
1994, e pelo PSB, a do nosso colega Senador Anto
nio Carlos Valadares. Trata-se de candidaturas legi· 
timamente apresentadas, mas a decisão desses 
quatro partidos foi de iniciar um processo de unifica
ção e de convergência, que deverá culminar, em 
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abril do ano que vem, com a definição do candidato 
das oposições. Essa foi a decisão, que está inclusive 
consignada em nota oficial, assinada pelos Presi
dentes dos quatro partidos, a qual estabelece que, 
no dia 30 de março de 1998, será feita uma pesqui
sa eleitoral, contratada de comum acordo. pelos qua
tro partidos, através da qual serão estabelecidos os 
critérios de comum acordo, as perguntas que serão 
feitas. Nessa pesquisa, serão colocados os nomes 
do Senador Antonio Carlos Valadares, o do ex-Pre
feito Jackson Barreto e o do Partido dos Trabalhado
res, que deverá ser definido na reunião do Diretório 
Regional do PT, no próximo dia 22. 

Essa pesquisa, naturalmente, será um dos cri
térios para a definição do nome; não é o único. Além 
disso, os partidos envolvidos irão definir as suas op
ções, o que deverá acontecer em abril. Nesse perío
do, serão consultadas lideranças do interior do Esta
do, Prefeitos desses quatro partidos do interior do 
Estado para a definição de um nome. Já escolhemos 
inclusive urna data emblemática para o anúncio do 
candidato único das Oposições, qúe será 21 de abril 
de 1998_. Além disso, as Oposições de Sergipe já 
vão começar, no dia 5 de dezembro, em Aracaju, 
com atos polfticos unitários envolvendo esses quatro 
partidos. A partir daí, os manifestos se expandirão 
em várias cidades do interior do Estado, nas feiras, 
com o objetivo de convocar a população a cerrar f' 
leiras em tomo das Oposições sergipanas para 96. 

Enlendemos que o quadro politico de Sergipe está 
maduro para defrolar as oligarquias que governam esse 
Estado já há dezenas de anos. É verdade que as oi"IQ!U
quias de Sergipe, particulannente a que continua no Go-
1/91Tl0 do Estado, tiveram a capacidade de se reciclar, de 
mudar de partido e, naturalmente, continuaram no parti
do do Governo. Começaram na Arena, passaram pelo 
PMDB, PRN e, agora, estão no PSOB, oom uma capa
cidade de adaptação muito grande. 

Em 1994, quase chegamos lá! Ganhamos o 
primeiro turno e perdemos o segundo. Mas· acredita
mos que, em 1998, conseguiremos, até-porque a po
pulação de Sergipe tinha a expectativa de que a ad
ministração do Governador Albano Franco fosse mo
derna e eficiente. Hoje, todas as pesquisas mostram 
que houve, na verdade, uma grande decepção por 
parte da sociedade, particularmente para a classe 
média, que esperava um Governo dinâmico, o que 
não aconteceu. 

Portanto, eu queria registrar, na manhã de 
hoje, no Senado, o resultado altamente positivo des
sa reunião. Dessa vez, não se marcou uma outra 
reunião para se chegar a conclusões, marcaram-se 

ações políticas públicas, caminhadas nas feiras, atos 
públicos e as definições dos critérios que vamos 
adotar para escolher o melhor nome. Isso foi acerta
do e acordado entre todos: o nome que surgir como 
melhor, a partir de_ todo esse processo de definição 
do nome, terá o apoio dos outros nomes colocados e 
de todos os partidos. 

Temos certeza de que, ao contrário do que era 
expectativa das elites sergipanas, porque, ao longo 
desta semana, as manchetes de jornais, as notinhas 
dos articulistas encomendadas eram sempre de que 
essa reunião ia ser apenas a homologação do racha, 
e o que aconteceu foi exatamente o contrário das ex
pectativas daqueles que sempre apostaram na divisão 
das ·Oposições em Sergipe. A partir de ontem, as Opo
sições de Sergipe estão ainda mais unidas e ratifica
ram a disposição de encontrar o candidato único com 
desprendimento por parle daqueles que já se apresen
taram como canãldatos, mas tendo corno princípio fun.. 
damental que a unidade elas Oposições sergipanas vai 
garantir a nossa vitória em 1998. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Sr. 

Senador Júlio Campos enviou discurso à Mesa para 
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex& será atendido. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT)- Sr. Presi

dente, Sr<'s e Srs. Senadores, o Brasil ainda terá de 
percorrer um longo caminho para estruturar uma in
dústria türf$tici8'de alto nível. As difiCUldades que en
frentainos nessa área são de grandes dimensões. 
Além da falta crõnica de recursos, dispomos apenas 
de condições modestas para explorar, com rentabili
dade satisfatória, esse filão cobiçado da economia e 
da geração de empregos. 

Segundo dados divulgados recentemente pela 
imprensa nacional, o déficit da chamada conta-turis
mo vem crescendo a cada ano. Em 1994, já era de 
1,2 bilhões de dólares. Em 1995, chegou à cifra de 
2,4 bilhões de dólares e, em 1996, fechou no verme
lho em 3,6 bilhões de dólares. 

Sem dúvida alguma, esses dados demonstram 
claramente que os turistas de outros países não nu
trem muito interesse em gastar aqui as suas econo
mias. Assim, enquanto a França recebe anualmente 
60 milhões de visitantes; a Espanha, 45 milhões; e os 
Estados Unidos, 43,5 millões; o Bras~l recebe apenas 
·2 mlhões de turistas estrangeiros e ocupa o modesto 
422 lugar no ranJdng mundial. Para não falar apenas 
desses pafses, da Argentina, do Chile, do México, do 
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Uruguai e mesmo do Peru, até paises árabes e asiá
ticos como a Bahrein e Taiwan, de culturas bastante 
fechadas, estão em melhor posição do que nós. 

Alguns fatores devem ser apontados como os 
mais importantes causadores da desestruturação de 
nossa indústria de turismo. A violência existente por 
toda parte, a falta de segurança, a desonestidade 
nas cobranças de serviços prestados, a falta de hi
giene, a sujeira urbana, a miséria social que coloca 
milhares de pedintes e de crianças nas ruas, a pre
cariedade dos hotéis intermediários, pousadas, pen
sões e albergues, o estado lamentável das estradas, 
o perigo do trânsito, o baixo nível cultural e salarial 
da mão-de-obra que atende diretamente o turista, os 
preços exorbitantes das passagens aéreas internas, a 
fal1a de infonnações confiáveis, a carência de recursos 
oficiais e a insuficiência de investimentos já são sufi
cientes para dizer que os problemas mais graves do 
turismo no Brasil são efetivarnente estruturais e não 
conjunturais como pensam alguns dirigentes da Em
presa Brasileira de Turismo- EMBRATUR. 

O aumento da .taxa de embarque nos vôos in
ternacionais detenninada pelo Governo, no pacote 
do dia 10 de novembro último, para noventa dólares, 
fez com que o Brasil passasse a cobrar a maior tari
fa deste tipo em todo mundo. É três vezes maior do 
que a da Grécia que sempre ocupou o primeiro lugar 
no ranklng internacional e que agora passa à condi
ção de segunda colocada. 

A redução da isenção das compras realizadas 
em duty free para trezentos dólares pode ter sido 
outro equívoco por parte da equipe econômica, já 
que a metade da receita das vendas fiCa no Brasi~ 
ao contrário do que ocorre com compras efetuadas 
no exterior, cujo limite de compras pennaneceu em 
quinhentos dólares. 

Certamente, junta-se a esses fatores a péssi
ma imagem que temos no exterior. Em verdade, so
mos vistos lá fora de maneira muito pejorativa. O 
próprio relatório da embaixada americana aqui em 
Brasma, por ocasião da recente visita do Presidente 
Bill Clinton, já é suficiente para saber o juízo de valor 
que fazem de nós americanos e europeus. Infeliz
mente, devemos reconhecer que muitas das coisas 
ditas são verdadeiras. Pelo menos a corrupção, a 
desorganização, a violência e a impunidade são lu
gare~muns em nosso cotidiano. Por outro lado, 
até hoje, a propaganda oficial veiculada no exterior 
para vender o turismo brasileiro, além de ser uma 
salada de exotismo, distorce completamente a reali
dade do País e causa a forte impressão de que aqui 
é o paraíso do sexo fácil, da dança e da malandra-

_me e- w- ·t.çÊ ic' o.--'' i · titt e&-- r. 
gem. Assim, quando não é o exotismo da Embratur, 
é o cotidiano da violência, da miséria e de outras 
aberrações que os correspondentes estrangeiros en
viam para as televisões do mundo inteiro. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, enquanto não atacannos os graves proble
mas estruturais que nos coloca, segundo o mais re
cente relatório do Banco Mundial, em péssimo lugar 
em matéria de qualidade de vida, não teremos as 
mínimas condições de disputar com dignidade uma 
fatia importante dos bilhões de dólares que circulam 
anualmente no mercado turístico internacional. Além 
disso, precisamos igualmente melhorar a nossa in
fra-estrutura, aumentar os investimentos e diminuir 
os custos internos, que são elevadíssimos. Por fim, 
precisamos ter amor próprio e vender no exterior 
uma imagem correta do Brasil. Devemos, assim, 
mostrar as nossas festas, as nossas manifestações 
populares e o nosso folclore, mas com respeito e 
com orgulho. A nefasta experiência em querer mos
trar o bizarro, já provou que, na prática, só contribuiu 
para nos desmoralizar. 

Terminaria dizendo que a Embratur está com
pletamente enganada quando acha que a causa do 
fraco desempenho da indústria do turismo no Brasil 
é o grande fluxo de brasileiros em vãos internacio
nais. Assim, sem querer ver o bosque inteiro, mas 
apenas urna árvore do mesmo, solicita ao Banco 
Central que exclua pacotes turísticos internacionais 
do sistema de consórcios, o que não deixa de ser 
um grande equívoco. 

Finalmente, procuramos mostrar neste pronun
ciamento que as nossas deficiências em matéria de 
indústria do turismo são bem mais profundas do 
que a adoção de simples medidas ocasionais sem 
nenhuma profundidade. Portanto, só com uma poli
tica abrangente e com a aplicação de medidas arro
jadas é que seremos capazes de levantar o turismo 
no Brasil. 

Muito obrigado! 

O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está 
encerrada a sessão_ 

(Levanta-se a sessão às 10h34min.) 


